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.
Zámek Zbiroh leží v bezprostřední
blízkosti Brd, obklopen hustými křivoklátskými lesy. Tato významná památka se pyšní hned několika „nej“.
Jedná se o nejstarší šlechtické sídlo
v Čechách. První zmínky o něm se vy-

Zbiroh – zámek plný „NEJ“
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nořují již na sklonku 12. století. Nachází se zde také nejstarší samostatně
stojící hlásná věž v Čechách a nejhlubší
studna v Evropě. Při archeologických
průzkumech byly na dně studny nalezeny cenné dokumenty a jiné před-

měty spadající do doby, kdy v zámku
sídlil velitelský štáb vojsk Varšavské
smlouvy. Vzhledem k této pohnuté
historii byl zámek, jako tajné místo, na
dlouhá léta vymazán z map a upadl
v zapomnění. Nyní již je zámek rekonstruován a těší se stále většímu zájmu
veřejnosti. Kromě samotné budovy
zámku je lákadlem krásný anglický
park s kamennými terasovými zahradami. Park byl nedávno rekonstruován s ﬁnanční podporou ROP Jihozápad. V parku je pro veřejnost denně
otevřen také lanový park. Na zámku
se v průběhu roku koná celá řada
kulturních či společenských akcí. Na
17. a 18. 8. je pro vás připravena rekonstrukce bitvy z doby vpádu pasovských vojsk v roce 1611. Tato bitva byla
jakousi předzvěstí třicetileté války. Doprovodný program bude po oba dny
probíhat již od 13.30 hodin. Čekají vás
například ukázky historických tanců
a šermu. Navštívit můžete také zámec-

kou krčmu, která každé pondělí pořádá středověké večery s programem,
u kterých nechybí kejklíři, šermíři, lepé
šenkýřky či tanečnice a hudebníci.
Asi 20 km od Zbiroha se nalézá další
kulturní památka podpořená dotací
z ROP Jihozápad. Jedná se o vodní
hamr v obci Dobřív. Hamr je největší
a nejvýznamnější památkou svého druhu u nás. Budova i bohaté strojní vybavení pochází z většiny z 19. století.
Více informací na:
www.zbiroh.com
www.muzeumrokycany.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

Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh

