
DOPROVODNÝ PROGRAM  
Termín pobytu: 29. 9. - 6. 10. 2019 

PONDĚLÍ 

Komentovaný výlet Luhačovice - Pozlovice vyhlídkovým vláčkem  

Program: 

Trasa: Pod poštou - lázně (výklad k  pramenům, architektura ) - přehrada (procházka)- 

zpět (vláčkem nebo pěšky)  

Časový harmonogram: 

14:00  Odjezd ze stanoviště „pod poštou“  

16:30  Předpokládaný návrat 

 

ÚTERÝ 

ZLÍN - FILMOVÉ ATELIÉRY NA KUDLOVĚ  

Program: 

Kabinet filmové historie, Filmový uzel  

Hosté budou působivým výkladem seznámeni s historií filmových ateliérů, s významnými osobnostmi, 

kteří tady tvořili (např. Karel Zeman, Hermína Týrlová). Navštíví také animační dílny a volný čas 

mohou strávit u dobré kávy v místní kavárně. 

Časový harmonogram: 

13:00  Odjezd z Luhačovic 

13:45  Návštěva Kabinetu filmové historie 

15:00  Volný čas (např. kavárna ve Filmové uzlu) 

15:30 Komentovaná prohlídka ve Filmovém uzlu 

18:00  Předpokládaný návrat do Luhačovic 

 

STŘEDA 

VIZOVICE - město s vůní slivovice, JASENNÁ - Mikuláštíkovo fojtství - národní kulturní památka, 

Stavba roku 2012 

 

Program:  

Mikuláštíkovo fojtství 

Od roku 1993 největší soukromé muzeum nejen na Moravě, ale v celé ČR s ohledem na uchování 

kulturního dědictví a záchranu původní lidové architektury z poloviny 18. století s trvalou expozicí 

dochovaných lidových předmětů. 

Likérka Rudolf Jelínek 

Během exkurze budou hosté zasvěceni do tajů výroby ovocných destilátů a likérů. Čeká na ně 

ochutnávka a možnost nákupu v podnikové prodejně. 

Časový harmonogram: 

12:00   Odjezd z Luhačovic 

12:45 - 13:45  Prohlídka muzea s výkladem 

14:00 - 15:00  Volný čas ve Vizovicích (procházka zámeckým parkem, návštěva čokoládovny, galerie 

Mariette) 

15:15 - 17:15  Exkurze v likérce s ochutnávkou a možností nákupu 

18:00   Předpokládaný návrat do Luhačovic 

 



ČTVRTEK 

MALENOVICE - HRAD, HÁJENKA, ZOOLOGICKÁ EXPOZICE 

Program: 

Návštěva hradu s krásnými hradními interiéry (např. domácí kaple s malbami z pol. 18. století, 

malovaný sál s gotickou klenbou atd.), hradní věží, která nabízí výhledy do okolí a expozicí řemesla a 

výstavou o stavební historii hradu.  

Hájenka nabízí expozici o zpracování dřeva, proutí a slámy jako významnou součást lid. architektury. 

Časový harmonogram: 

13:00   Odjezd z Luhačovic 

14:00 - 16:00  Prohlídka hradu, hájenky, zoo 

16:00 - 17:00  Volný čas na kávu atd. 

17:45   Předpokládaný návrat do Luhačovic 

 

PÁTEK 

ZLÍN - Památník Tomáše Bati, prohlídka Kongresového centra 

Program: 

Památník T. Bati - komentovaná prohlídka 

Památník T. Bati je nejpůsobivější architektonické dílo F. L. Gahury, který byl v roce 1954 přestavěn 

na Dům umění s prostory galerie výtvarného umění a zlínské filharmonie. V posledních letech se 

město snaží uvést objekt do původního stavu. 

Kongresové centrum - komentovaná prohlídka 

Je to místo kulturních a společenských akcí. Skládá se z univerzitního a kongresového centra, které je 

sídlem Filharmonie Bohuslava Martinů. Architektkou tohoto objektu je Eva Jiřičná, rodačka ze Zlína. 

Stavba získala díky své výjimečnosti mnoho ocenění v architektonických soutěžích. 

Časový harmonogram: 

12:00   Odjezd z Luhačovic 

12:45    Návštěva Památníku T. Bati  

14:00    Prohlídka KC Zlín  

15:00 - 17:00 Volný čas v  nově otevřeném Obchodním domě ve Zlíně, možnost nákupu (i 

Zlaté jablko), posezení v  kavárně atd. 

18:00   Předpokládaný návrat do Luhačovic  

 

SOBOTA 

LUHAČOVICE - komentovaná procházka, návštěva Lázeňského divadla  

Program: 

Komentovaná procházka „Po stopách Leoše Janáčka“ po místech, která jsou úzce spjata 

s hudebním skladatelem L. Janáčkem.  

Návštěva lázeňského divadla – divadelní představení 

Časový harmonogram: 

14:00 - 16:00 Komentovaná procházka  

19:30   Začátek představení v Lázeňském divadle 

 


