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.

Kulturní nabídka
na studené léto
Hledáte tipy na výlet na poslední letní dny
a přemýšlíte, kam se za takto „neletního“
počasí vydat? Český Krumlov nabízí řadu akcí,
při nichž vás rozmary počasí nechají v klidu.
Přijměte od nás pozvánku na některé z nich.
Kulturní akcí světového formátu je bezpochyby Mezinárodní hudební festival. Český
Krumlov letos hostí již jeho 20. ročník. Festival se blíží sice ke svému konci, o tomto víkendu však ještě stihnete jeho největší hvězdu – koncert Plácida Dominga. Navštivte
20. srpna Český Krumlov a nenechte si ujít
tuto vskutku exkluzivní kulturní událost, poslední lístky jsou ještě k dispozici.

Letošní rok se nese v duchu oslav Rožmberského roku, tím pádem se i v Českém Krumlově koná několik akcí spojených s tímto
významným šlechtickým rodem. Regionální
muzeum v Českém Krumlově, jehož celkovou
rekonstrukci ﬁnančně podpořil Regionální operační program Jihozápad, vás během
léta zve do šatny členů rodu Rožmberků.
Výstava věnovaná módě 2. poloviny 16. století a počátku 17. století zahrnuje honosné
šlechtické kostýmy rodu Rožmberků. Ty jsou
ušité podle dobových portrétů a použité materiály a na zakázku vyrobené doplňky z nich
dělají opravdové unikáty.

Za módou, hudbou a cestováním
do Českého Krumlova.
Tipy na výlet a možnost výhry
víkendového pobytu pro dva.
Další dvě kulturní pozvání jsou spojena
s fotograﬁí. Museum Fotoateliér Seidel
v Českém Krumlově otevírá za úplňku mimořádně své prostory netradiční prohlídce.
V pondělí 12. září tak dostanete vzácnou
příležitost prohlédnout si tuto památku s výkladem kostýmovaných průvodců a v dobovém osvětlení. Prohlídky za úplňku nazvané
„Poklady Fotoateliéru Seidel“ jsou pokaždé
připraveny v čase od 20:30, 21:30 a 22:00, trvají necelou hodinu a doporučujeme se na
ně předem objednat.
Druhá pozvánka týkající se fotograﬁí vás
zavede do Afriky. Přibližně 150 velkoformátových fotograﬁí, které zachycují Afriku
divokou, krásnou, ale také krutou, můžete
od 29. června 2011 zhlédnout v jedinečném
a běžně nepřístupném prostředí minoritského kláštera v Českém Krumlově. Výstava
„AFRIKA - divočina v srdci“ je třetí a zatím
největší kolekcí fotograﬁí renomované společnosti National Geographic v České republice. Bohatou fotograﬁckou část výstavy
doplňuje výstava kamenných soch ze Zimbabwe, unikátní kosterní exponáty velké
africké fauny, živí krokodýli a stálá ﬁlmová
projekce.
Detailní informace k jednotlivým akcím naleznete na internetových stránkách města
Český Krumlov www.ckrumlov.cz v sekci

Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník
Mezinárodního hudebního
festivalu se letos koná
v Českém Krumlově?

7.

Turista. Tento webový portál spolu s řadou
dalších projektů směřujících k rozvoji kulturního a turistického potenciálu města Český
Krumlov ﬁnančně podpořil Regionální operační program Jihozápad.
Museum Fotoateliér Seidel

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

