TIPY NA VÝLETY
PO JIHOZÁPADĚ ČECH
V průběhu července a srpna Vám MF Dnes přinese 8-dílnou sérii letních tipů na výlety po
jihu a západě Čech po projektech, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Jihozápad. V každém článku naleznete soutěžní otázku. Cestujte, zodpovídejte
otázky a odpovědi nám zašlete na adresu soutez@rr-jihozapad.cz, zařadíte se tak
do soutěže o 10 ročních předplatných MF Dnes a o víkendový pobyt pro dvě
osoby v Garni hotelu Albatros na Lipně. Všechny tipy na výlety, soutěžní otázky
a podmínky soutěže naleznete na www.rr-jihozapad.cz.

Letní akce na hradě
ve Strakonicích
Léto je ideálním časem na výlety po hradech a zámcích České republiky. Přinášíme
vám proto tip na výlet do dvou, které by,
dle našeho názoru, neměly uniknout vaší
pozornosti.

Hrad ve Strakonicích má zajímavou historii sahající až do 13. století. Prohlídka
hradních prostor vám přiblíží jeho dějiny,
život a význam rodu Bavorů a johanitského řádu pro město. Průvodce vás zavede
například i do černé kuchyně nebo na
hradní věž Rumpál.
Hrad ve Strakonicích pro vás ale kromě
exkurze do české historie pořádá i řadu
kulturních akcí, výstav či přednášek. Během celého léta probíhá na strakonickém
hradě výstava k roku Rožmberků. Výstava
Cestou zvuku zase představuje sbírku rádií, telefonů a prvních televizorů. V pátek
29.července se na hradě koná Posezení
u sklenky vína ze Zámeckého vinařství
Bzenec. Mezi 2. a 28. srpnem můžete navštívit výstavu WILD AFRICA - unikátních
velkoformátových fotografií z jižní a východní Afriky.
Zajímavou akcí pro celou rodinu mohou
být 6. srpna Středověké slavnosti Rumpálování s ukázkami řemesel a bohatým
doprovodným programem. Pro milovníky
piva se na 12. srpen připravuje Strakonické pivobraní s degustací místních piv.
Detaily k jednotlivým akcím naleznete na
webové stránce www.hradstrakonice.cz.
Hrad ve Strakonicích prošel v posledních
letech opravami, jež byly finančně podpořeny z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Léto velí – vzhůru na hrady!
Navštivte s námi historické
památky a vyhrajte víkendový
pobyt pro dva.

4.

Horažďovice – řemeslná
dílna na zámku
Dalším objektem, jehož návštěvu vám doporučujeme, je zámek v Horažďovicích.
Zámek má čtyři křídla, která mezi sebou
svírají prostorné pravoúhlé nádvoří. V jihozápadním traktu, přistavěném italským
architektem Salominim, jsou dnes muzejní expozice. Součástí zámku je i barokně
upravená kaple, v níž byla zachována původní raně gotická hradní věž ze 13. století. V zámecké zahradě na severozápadním
okraji celého areálu stojí gloriet z konce
17. století.
Netradiční zážitek vám pak nabídne návštěva muzea, které v areálu zámku sídlí.
Expozice nazvaná Návrat k tradicím, jejíž
zřízení ﬁnančně podpořil Regionální operační program Jihozápad, přináší návštěvníkům autentickou výstavu tradičních nástrojů, které používala například i vaše
babička.
Vyzkoušet si zde můžete zpracování ovčí
vlny či tkaní, které má na horažďovicku
dlouhou tradici. Zjistíte, co je to kramplování, herdule a k čemu se používá při
zpracování dřeva nástroj dědek. Během zajímavé prohlídky muzea zapojíte fantazii
a ruce vy i vaše děti.

Soutěžní otázka:
Který rytířský řád je
spojen s historií hradu
ve Strakonicích?

Tipy na výlety po Jihozápadě Čech
Vám přináší Regionální operační
program Jihozápad a MF Dnes

