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.

Areál zážitkové a poznávací
turistiky Střední Podbrdsko
Strašice
Víte kde leží Brdy? Bez diskuze o umístění amerického radaru by možná mnozí při
takové otázce váhali. Asi 40 kilometrů od
Plzně, na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje, tvoří Brdy zajímavou a turisty
zatím neobjevenou oblast. Nemalou roli
v tom hraje fakt, že od 20. do 90. let 20. století bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně využíváno armádou. Výletem pro celou rodinu,
při kterém objevíte mnoho zajímavého se
tak může stát Muzeum Středních Brd v Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední
Podbrdsko ve Strašicích.

V rozsáhlém areálu bývalých kasáren ve
Strašicích dnes naleznete dvě expozice.
První vám představí historii vojenské činnosti v Brdech. Přístupné jsou i prostory
protileteckého krytu z 2. světové války či
velitelská pracovna s řadou autentických
exponátů.
Druhá část areálu představuje život regionu
Podbrdska, který byl kromě armády spojen
s těžbou uhlí a železné rudy.
Zájemci mohou ve Strašicích i přenocovat
- jedno podlaží kasárna je upraveno na způsob vojenské nocležny z období první republiky, kde skalní příznivci mohou vyfasovat
i originální kopřivové deky, které prvorepubliková armáda používala.

Vojenský dril naživo i v karikaturách.
To je zážitková turistika pod Brdy.
Další tip na výlet s možností výhry.

2.

Špejchar ve Spáleném Poříčí
Dalším místem, které se věnuje tématu Brd,
je muzeum kresleného humoru s expozicemi
historie Brd a galerií pro místní výtvarníky
ve Spáleném Poříčí. Muzeum sídlí v bývalé
budově špýcharu, která byla zrekonstruována díky dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad. Naleznete zde stovky
exponátů z historie Brd, mezi nimiž jsou stará řemesla, ale také místnosti starých chalup
a dílen i rekonstruovaná brdská náves se sta-

robylou dřevěnou pumpou. „Jde o naučnou
stezku s informačními tabulemi, kde jsou
informace o ﬂóře, fauně, historii, architektuře, zaniklých vesnicích i řemeslech,“ uvedl
starosta města Pavel Čížek. Další část galerie
tvoří ojedinělá výstava kresleného humoru
Jiřího Wintera Neprakty. Jeho laskavý humor
znají děti i dospělí z řady pohádek a knih
- mezi nejznámější patří asi ilustrace Černých
baronů nebo Neuvěřitelných příhod žáků
Kopyta a Mňouka.

Soutěžní otázka:
Díla kterého známého
českého ilustrátora jsou
k vidění v Muzeu kresleného humoru
ve Spáleném Poříčí?

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

