TIPY NA VÝLETY
PO JIHOZÁPADĚ ČECH

Za přírodou, kulturou i vínem.
tipy na výlet a možnost výhry
víkendového pobytu pro dva.

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.

Zámek Zbiroh ožije
středověkou bitvou
Pokud hledáte zajímavý plán na tento víkend, přijměte naše pozvání na zámek
Zbiroh. Zde se 20. a 21. srpna uskuteční
historické slavnosti, jejichž součástí bude
i rekonstruovaná bitva. Vaši návštěvu zpříjemní dobový trh a bohatý program.
Zámek Zbiroh leží zhruba 40 kilometrů od
Plzně směrem na Prahu. Dnes je na místě
raně gotického hradu novorenesanční zámek, z jehož 20 metrů vysoké věže přehlédnete zalesněné kopce Křivoklátska a Brd.
Krásnou místní přírodu si v minulosti oblíbili
známí umělci – například Fráňa Šrámek či
Alfons Mucha. Tomu je v zámku věnována
i malá fotograﬁcká výstava.
Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh dnes žije kromě kultury také
vínem – majitel zámku, ﬁrma Chateau Zbiroh, zde obnovila pěstování vína na terasových zahradách pod zámkem. Zahrady dostaly podobu podle 140 let starého návrhu
architekta Augusta Ortha. Rekonstrukci vinic
a rozsáhlého polorozbořeného anglického
parku podpořil v roce 2009 Regionální operační program Jihozápad.

Výlety za poznáním
regionu Rokycanska
Další tip na výlet na Rokycansku představuje vodní hamr v obci Dobřív. Tato technická
památka s dobovým zařízením z 16. století
je dodnes funkční. Dříve se zde zpracovávalo

Vodní hamr Dobřív

7.

otevřeno muzeum regionu. Zřízení muzea
v jednom z místních historických domů se
povedlo díky spolupráci s regionálním muzeem v Mariánské Týnici a ﬁnanční podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad.
Asi nejobdivovanější památkou Nečtin je
místní zámek pocházející z 16. století. Kromě něj ale stojí za návštěvu i zřícenina hradu
Preitenštejna tyčící se nad obcí a nedaleká
stolová hora Kozelka. Její skalnaté stěny vyhledávají milovníci přírody a vyznavači horolezectví.

železo, za třicetileté války se kromě nářadí
vyráběly i dělové koule pro vojsko, později
výrobky pro zemědělství.
V současné době slouží hamr jako expozice
lidového řemesla Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Muzeum realizuje několik
svých expozic díky podpoře z Regionálního
operačního programu Jihozápad.

Nečtiny – zajímavá zákoutí
severního Plzeňska
Pro příznivce historie a cestovatele po památkách máme ještě doporučení na výlet do
Nečtin na severním Plzeňsku. Kromě zámku
má tato obec pro své návštěvníky dvě lákadla - v roce 2009 byla místní fara prohlášena
za kulturní památku, v tomtéž roce zde bylo

Soutěžní otázka:
Kterému umělci je věnována výstava fotograﬁí
na zámku Zbiroh?

Zámek Nečtiny

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

