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.

Tip na výlet - Protivín
V posledním tipu na výlet vás zveme do Protivína. Toto jihočeské městečko totiž nabízí
několik unikátů, které potěší návštěvníky
všech věkových kategorií.
Návštěvu Protivína začněte v informačním
centru, které sídlí na náměstí v tak zvané
Kaplance. Jedná se o budovu přiléhající ke
kostelu Sv. Alžběty Portugalské, která sloužila jako špitál pro chudé a ubytování pro
místního kaplana. Budova kaplanky byla
v roce 2009 rekonstruována díky podpoře
Regionálního operačního programu Jihozápad. Kromě informačního centra je zde zřízena malá výstava děl protivínského rodáka
výtvarníka Jiřího Koláře.

Další část prostor zaujímá Zoologické muzeum vystavující kostry exotických zvířat. Překvapivě se jedná o nejrozsáhlejší sbírku koster
nosorožců na světě a rozhodně nejde o žádné
modely či napodobeniny. Expozici tvoří kostry
zvířat, která byla původně dovezena z Afriky
do ZOO ve Dvoře Králové v sedmdesátých letech minulého století. Do Kaplanky je zapůjčil
jejich sběratel a provozovatel ZOO krokodýlů
v Protivíně Miroslav Procházka.
Krokodýlí ZOO může být vaší druhou zastávkou – za vidění stojí jistě už kvůli několika
nej, kterými se pyšní. ZOO je jediná svého
druhu ve střední Evropě a chová největší skupinu kriticky ohrožených krokodýlů ﬁlipínských, kterou zvládá i pravidelně rozmnožovat. V Protivíně také chovají toho největšího

Netradiční rozloučení s létem
Poslední šance vyhrát
víkendový pobyt pro dva.

8.

z krokodýlů – krokodýla mořského. Tento
druh dorůstá až do 8 metrů. Zdejší exemplář
měří zatím jen 3,5 metru, ale majitel ZOO
Miroslav Procházka ujišťuje, že rozhodně
ještě povyroste. Stejně jako celá ZOO – ta
v současné době realizuje projekt na rozšíření farmy, který je podpořen z Regionálního
operačního programu Jihozápad.
Pokud se pro výlet do Protivína rozhodnete již tento víkend, můžete navštívit městské
slavnosti nazvané „Zámecké babí léto“. Místní zámek s rozsáhlým parkem bude v sobotu
27. srpna hostit zajímavý odpolední program,
jehož součástí budou různé atrakce pro děti
nebo koncerty, na programu jsou například vystoupení Báry Basikové či skupiny Blue Effect.
Jako příjemné osvěžení na závěr vašeho výletu doporučujeme návštěvu protivínského
pivovaru Platan. Zdejší pivo se v pivovaru
Platan vaří více než 400 let.

Pozor! Dnešní tipy na výlet
jsou již poslední. Upozorňujeme na uzávěrku soutěže
31. 8. 2011! Výsledky soutěže
budou zveřejněny 5. 9. 2011 na
www.rr-jihozapad.cz. Děkujeme všem čtenářům a účastníkům letní soutěže a přejeme
vám příjemný podzim.

Soutěžní otázka:
Kterého výtvarníka
a protivínského rodáka
připomíná výstava
v Kaplance?

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

