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.
Při letním výletu po jižním Plzeňsku si
nenechte ujít návštěvu poutního města Nepomuk, které je rodištěm hned
několika významných osobností. Nejslavnějším rodákem, který proslavil
Nepomuk až za hranicemi naší země,
je sv. Jan Nepomucký. Dalším významným rodákem je akademický malíř

KULTURA

2.

Augustin Němejc (1861–1938), autor
opony v divadle J. K. Tyla v Plzni. Němejc byl jedním z protagonistů sociálně kritické malby. Na svých obrazech
věrně zachycoval scény ze života ve
městě i na venkově. Hodnota Němejcova díla hluboce přesáhla svoji dobu
a stala se trvalou a vzácnou kulturní

Po jižním Plzeňsku za mistry výtvarného umění
hodnotou, o čem se můžeme přesvědčit v malířově rodném domě. 200 let
starý rodný dům tohoto umělce byl
před třemi lety rekonstruován a v
současné době slouží veřejnosti jako
galerie malířových obrazů. Expozice je
tvořena téměř stovkou obrazů, dokumenty a předměty spojenými s umělcovým životem. Kromě toho se v prostorách domu pořádají různé kulturní
a společenské akce.
Máte rádi kreslený humor Jiřího Wintera Neprakty? Pokud ano, zamiřte do
městečka Spálené Poříčí, které leží asi
20 kilometrů od Nepomuku. V budově
barokního špejcharu, která je součástí
zámeckého velkostatku, se nalézá
muzeum kresleného humoru, jehož
velká část je věnována Nepraktovým
kresbám. Kromě toho zde naleznete
expozici zaměřenou na přírodu a život
na Podbrdsku.
Více informací na:
www.nepomuk.cz
www.spaleneporici.cz

Galerie kresleného humoru ve Spáleném Poříčí

Zdroj fotograﬁe:
www.museum.cz

KOMPAS
HLEDÁ SE NEJLEPŠÍ VÝLET
S ROP JIHOZÁPAD

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

Rodný dům A. Němejce v Nepomuku
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