TIPY NA VÝLETY

VÝLETY
SOUTĚŽ

PO JIHOZÁPADĚ ČECH
V průběhu srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes přinesou
6dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě Čech.
Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty podpořené
z Regionálního operačního programu ROP Jihozápad, užijte si
cestování a zúčastněte se letní soutěže. Chcete zjistit více nebo
se podělit o své dojmy? Navštivte www.rr-jihozapad.cz nebo
www.idnes.cz.
Kdož jste ještě letos nepozdravil
husity v Táboře, vezměte práčata,
psy, koně, kočky, drůbež a další

KULTURA

2.

příbuzenstvo, naložte vše do vozu
a přijeďte do Housova mlýna! Pět
minut pěšky z centra města, těsně

Na Táborsko za středověkem a krásnými výhledy
pod starobylými městskými hradbami, na váš čeká unikátní zážitkový
skanzen husitského způsobu života,
kultury a válečnictví. Pro návštěvníky je zde připravena celá řada pravidelných aktivit i výjimečných akcí.
Milovníci zbraní mohou zavítat
kterýkoli všední den na pravidelné
odpolední prohlídky ﬁlmové zbrojnice. Pro silnější povahy bude jistě
zajímavé muzeum tortury nebo výstava Strašidelné táborské legendy.
Pokud hledáte zajímavý víkendový
program pro celou rodinu, stačí jen
zvolit datum. Na Housově mlýně se
v létě pořádají pravidelné husitské
rodinné víkendy plné soutěží, dobrého jídla a pití. V neděli 4. 8. bude
mlýn a jeho okolí plný keltů. Koná
se zde totiž již 7. ročník keltského
svátku Lungnasad. Toto odpoledne
se ponese v duchu keltských rituálů a her. Středověká korma poteče
proudem, o keltské pochoutky jistě
nebude nouze.

Kdyby vám náhodou byla zábava
na Housově mlýně málo, můžete
navštívit i nedalekou rozhlednu
s kovářským muzeem Slapsko. Kromě krásných výhledů zde najdete
obsáhlou sbírku starých tovaryšských a výučních listů, staré fotograﬁe z místních zaniklých kováren
a kovářské nářadí posbírané po celém kraji.
Více informací na:
www.housuvmlyn.cz

Rozhledna Kovářka

www.rozhledna-kovarka.cz

Foto: Ladislav Dobeš

KOMPAS
HLEDÁ SE NEJLEPŠÍ VÝLET
S ROP JIHOZÁPAD

Hlasuj a vyhraj v soutěži
od 1. 8. do 31. 8. 2013
www.rr-jihozapad.cz

Housův mlýn

