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.

Lezecké centrum
LezeTop Písek

Co podnikat v Písku.
Vystoupejte do výšin a vyhrajte
víkendový pobyt pro dva.

2.

Při návštěvě centra můžete vyzkoušet
různé typy lezení – umělé stěny nabízejí
v současné době asi 50 cest různé obtížnosti, každý den však přibývají nové.
Pokud si netroufáte rovnou na stěnu,
můžete si techniku lezení trénovat v tak
zvaném bouldru - bez jištění a v malé výšce váš případný pád ztlumí měkké duchny.

Zpřístupněná věž
Děkanského kostela v Písku

Leze vám na nervy špatné počasí, případně i vaše děti, které není o prázdninách jak
zabavit? Možnost zajímavě stráveného dne
nabízí nově otevřené lezecké centrum v Písku, které vzniklo díky dotaci z Regionálního
operačního programu Jihozápad v nevyužívaném areálu písecké ﬁrmy Jitex v ulici
U Vodárny.

Méně adrenalinu a přesto zajímavý zážitek nabízí nově zpřístupněné ochozy věže
Děkanského kostela Narození Panny Marie
v Písku. Neobvyklý pohled na město i výhled do okolí Písku ze 70 metrů vysoké věže
lze absolvovat v létě denně kromě pondělí
ve 13, 14, 15, 16, 17 a 18 hodin. Zájemci
o prohlídku se musí nejprve registrovat
prostřednictvím internetových stránek
www.icpisek.cz nebo osobně v Infocentru,
Heydukova 97, Písek. Věž kostela, jenž pochází z 13. století, je přístupná vůbec poprvé ve své historii díky rekonstrukci, kterou
spoluﬁnancoval Regionální operační program Jihozápad.

Centrum je přístupné pro všechny – nezávisle na zkušenostech, věku a fyzičce. „Chtěli
jsme, aby naše centrum zaujalo širokou veřejnost a začínající lezce, nejen sportovce,
kteří si tu však najdou také svoje cesty. Plné
vyžití pro všechny není podle nás ani cenově náročné. Otevřeno je denně od 10 do 22
hodin a základní vstupné stojí kolem 100 korun. Navíc si lze za 50 korun půjčit kompletní
vybavení,“ říká provozovatel centra Martin
Altman.

Soutěžní otázka:
Jak vysoká je nově
zpřístupněná věž
Děkanského kostela
Narození Panny Marie
v Písku?

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

