Ke kořenům

civilizace

Za dřevěnými kostely
napříč Valašskem

Východní Morava je regionem úchvatných
památek i moderní architektury. Je regionem,
lázní, hor i malebných nížin. Nabízí zimní i letní
turistiku, folklor, víno i jedinečnou gastronomii.
Východní Morava je ale také regionem
s výjimečným duchovním rozměrem.
Vždyť právě zde, na Velehradě,
nejvýznamnějším poutním místě České
republiky, bude v roce 2013 připomínáno
výročí 1150 let od příchodu slovanských
věrozvěstů, patronů Evropy, sv. Cyrila
a Metoděje na Moravu. Vydejte se po stopách
ke kořenům civilizace v České republice!
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5denní poznávací program
Program vás povede po 7 valašských dřevěných kostelích a kaplích,
jejichž historie sahá i více jak čtyři století zpět do minulosti. Čtyři římskokatolická a tři evangelická duchovní místa vás osloví svou jednoduchostí
a neopakovatelnou krásou.
1. den Rožnov pod Radhoštěm – příjezd, ubytování, prohlídka města ležícího
při jižním úpatí posvátné hory Radhošť. Město je významné turistické centrum
Valašska.
2. den
• Velké Karlovice – prohlídka Karlovského kostela zasvěceného Panně Marii
Sněžné. Dřevěný římskokatolický kostel má ojedinělý půdorys rovnoramenného kříže. Byl postaven bez jediného kovového prvku a veškeré spoje jsou
pouze dřevěné. Jedná se o monumentální barokní stavbu valašské lidové
architektury z roku 1754.
• Oběd s valašskými specialitami.
• Přejezd na Pustevny (1095 m n. m.). Prohlídka jedinečných dřevěných útulen (horských chat) z konce 19. století. Za příznivého počasí pěší nenáročná
túra (tam i zpět 8 km) po hřebeni na horu Radhošť (1129 m n. m.). Zde stojí
sousoší a kaple slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje z roku 1898
v románsko-byzantském slohu. Jde o připomínku jejich působení
v dobách raného křesťanství. Cestou ke kapli minete i slavnou
sochu pohanského boha Radegasta.
3. den Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm se pyšní hned třemi dřevěnými
kostely. Rožnovský evangelický kostel je roubená
stavba z roku 1953. Další dva kostely najdeme ve
Valašském muzeu v přírodě, nejstarším a nejrozsáhlejším svého druhu ve střední Evropě. Bylo
založeno v roce 1925 a je v něm umístěno na 100
památkových objektů. Mezi nimi dvě dřevěné repliVelké Karlovice
ky starých valašských kostelů. Kostel svaté Anny
je z roku 1941 a evangelický kostel z roku 2009.

Rožnov pod Radhoštěm
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4. den
• Valašské Meziříčí – jedinečný kostel Nejsvětější Trojice je raně renesanční stavbou. První
písemná zmínka o kostelu je z roku 1605. Kostel byl zbudován za hradbami města a v 17. a 18.
století byl kostelem hřbitovním. Od roku 1693
byl poutním kostelem s tradicí svatotrojických
poutí. Nyní funguje jako muzeum.
• Velká Lhota – evangelický (toleranční) kostel,
unikátní roubená stavba z roku 1783 a dobovým vybavením z roku 1839. Je jediným
kostelem v ČR s původními základními rysy
tolerančních kostelů, tj. např. lavice jsou
soustředěné kolem oválného stolu.
5. den Možnost návštěvy nákupních
		
center ve Zlíně. Odjezd.

Valašské Meziříčí
Velká Lhota

Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje

Speciální balíček turistických programů

Velehrad

www.vychodni-morava.cz

Tento program je cílený na nejvýznamnější církevní památky
a poutní místa Východní Moravy. Až na několik málo výjimek
jde o to nejcennější, co můžete vidět nejen zde, ale především
v celé České republice. Místa jako Velehrad, Hostýn, Štípa,
ale i Kroměříž, Uherský Brod, Modrá a další dokládají
duchovní sílu a jedinečnost tohoto kraje.

Magická duchovní místa
Východní Moravy

5denní poznávací program
1. den Příjezd, ubytování.
2. den
• Svatý Hostýn (735 m n. m.) – prohlídka nejnavštěvovanějšího mariánského poutního místa
v ČR. Dominantou je bazilika Nanebevzetí
Panny Marie, jejíž základní kámen byl posvěcen
Svatý Hostýn
roku 1721. K majáku Moravy, jak se chrámu
říká, vedou schody, které začínají u Vodní kaple, kde vyvěrá zázračná
voda. Schodiště, v němž jsou vytesána jména dárců, je dlouhé 250 m
a tvoří jej 250 schodů. Významnou památkou je i unikátní hostýnská
křížová cesta od věhlasného architekta Dušana Jurkoviče. V areálu
navštívíte také Svatohostýnské muzeum a rozhlednu z roku 1898.
• Holešov – prohlídka Šachovy synagogy a židovského hřbitova, které
představují jedny z nejstarších, nejcennějších a nejlépe dochovaných
židovských památek v České republice.
• Kroměříž – prohlídka města, letního sídla olomouckých biskupů a arcibiskupů, které je pozoruhodné městskou architekturou, uměleckými
sbírkami a jedinečnými zahradami a zámkem, které jsou od roku 1998
na Seznamu památek UNESCO. Gotický kostel sv. Mořice z roku 1260
byl v době svého vzniku největším kostelem na Moravě. Kostel sv. Jana
Křtitele patří mezi barokní skvosty Moravy, dále uvidíte kostel Nanebevzetí Panny Marie a pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje. Vpodvečer
prohlídka zámeckých vinných sklepů (zal. 1266) spojená s ochutnávkou
mešních vín, která se zde produkují a která jsou dodávána i do Vatikánu.
3. den
• Provodov-Malenisko – kostel Panny Marie Sněžné na Malenisku
u Provodova patří k nejznámějším moravským poutním místům. První
zprávy pocházejí z počátku 18. století a je nutné je přičítat prameni
zázračné vody. Poutní kostelík v barokním slohu z roku 1750 má prostý
a jednoduchý interiér a za kostelem narazíte na první zastavení křížové
cesty.
• Štípa – milostná socha Panny Marie s Ježíškem, stojící na hlavním oltáři v poutním kostele
zasvěceném Narození Panny Marie, patří do
trojice nejstarších mariánských soch na Moravě. Rozsáhlá mariánská barokní svatyně z roku
1765 je jednou z největších a nejkrásnějších
církevních staveb na celé Moravě.
Štípa
• Zlín – město Tomáše Bati s ojedinělou funkcionalistickou městskou architekturou. Historie církevních staveb je nejhlubší
u farního kostela sv. Filipa a Jakuba, kde sahá až do roku 1390.
• Odpoledne prostor pro nakupování: návštěva některého z nákupních
center – OC Zlaté jablko, CENTRO Zlín, nákupní centrum Čepkov a řada
dalších hypermarketů a hobbymarketů.

4. den
• Velehrad – nejvýznačnější poutní místo v České republice. Je úzce
spojen s odkazem slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje,
spolupatronů Evropy. Podle archeologických nálezů lze metropoli
Velkomoravské říše a sídlo jejího prvního arcibiskupa sv. Metoděje,
Veligrad, spojovat právě se širší oblastí v okolí Velehradu. Rozsáhlý
klášterní komplex byl budován od 13. do přelomu 17. a 18. století.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, která je
součástí komplexu, vyniká barokním interiérem. Mimořádným
mistrovským dílem jsou vyřezávané chórové lavice ze 17. století.
Součástí je podzemí a lapidárium. U příležitosti 1100. výročí úmrtí
sv. Metoděje v roce 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou
růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů
na světě. V roce 1990 papež Jan Pavel II. Velehrad navštívil.
• Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn – po cestě dlouhé 63 km,
spojující obě poutní místa, je rozmístěno
25 dřevěných přístřešků s turistickými
Holešov
a poutnickými informacemi.
• Modrá – pozůstatky kostelíku z přelomu
8. a 9. století, jsou nejstarší kamennou stavbou křesťanského původu na území České republiky. V letech 1998 až 2000 byla vystavěna
replika původního kostela sv. Jana sloužící jako
„Chrám porozumění“, který je ekumenickou
památkou na Velkomoravskou říši.
• Uherský Brod – kostel Panny Marie, mariánProvodov
ské poutní místo, největší ozdobou chrámu
je obraz Černé Madony. V roce 1997 papež
Jan Pavel II. posvětil v Římě korunky pro
milostný obraz a vydal bulu, kterou získává
poutní mariánský kostel v Uherském Brodě
výsadu odpustků pro poutníky.
• Uherské Hradiště – Uherské Hradiště
je jedním z hlavních center etnografické
Kroměříž
oblasti Slovácko. Je městem Baťova kanálu,
vína, slavností a festivalů, ale i celé řady památek. Dominuje jim farní kostel sv. Františka
Xaverského v areálu jezuitských budov, renesanční dům U Slunce i františkánský klášter
s kostelem Zvěstování Panny Marie.
5. den Odjezd.

Uherský Brod

Sborové zpěvy
Pro organizátory sborových zpěvů je možné připravit speciální programy tak, aby během zájezdu
mohla skupina vystoupit společně s místními
zpěváky v některém z jedinečných chrámů.

Uváděné programy je možné vzájemně kombinovat, propojovat, doplňovat a vytvářet tak nové vlastní produkty. Pro informace o dalších službách, zajištění programů nebo cenových nabídkách
se obracejte na adresu CCRVM, J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín, info@vychodni-morava.cz, tel.: +420 577 043 902-903,

www.vychodni-morava.cz/itinerary, www.facebook.com/vychodnimorava
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