TIPY NA VÝLETY
PO JIHOZÁPADĚ ČECH

Kam s dětmi o prázdninách
v Plzeňském kraji. Sledujte soutěž
a vyhrajte víkendový poukaz pro dva.

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.

Dům Pohádek v Plzni
Snili jste někdy o tom podívat se do světa
pohádek? V Plzni si můžete tento sen splnit
v Domě Pohádek. Během léta zde probíhá
prázdninový program, který nadchne zejména nejmladší členy vaší rodiny.
V Domě Pohádek ožívají české pohádky
a hlavně večerníčky. Jedná se tak o unikátní
projekt v České republice i v Evropě, který byl
podpořen evropskými dotacemi z Regionálního operačního programu Jihozápad.

V hlavním prostoru Domu pohádek najdete
kresby Krtečka, Křemílka a Vochomůrky, Rákosníčka nebo Králíků z klobouku. Kromě
čtyřmetrové pařezové chaloupky se skluzavkami, nebo Rákosníčkova kolotoče objeví
vaše děti také školičku Macha a Šebestové,
kde si předškoláci mohou hrát na opravdovou školu. Ateliér, kde se návštěvníkům věnují
vyškolené „tety“, je zase určen pro malování,
kreslení, modelování a další výtvarné činnosti. V prostorách Domu pohádek potkáte také
maskoty - Krtečka, Křemílka a Vochomůrku
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nebo Večerníčka. Pro rodiče funguje v Domě
Pohádek nekuřácká kavárna.
Dům Pohádek má otevřeno denně od 9 do
17 hodin. Aktivity jsou koncipovány tak, aby
se děti za asistence „tet“ nebo vlastních rodičů zapojovaly do her, divadelních představeni
nebo výtvarných činností a přitom se vydováděly se svojí oblíbenou večerníčkovou postavou. Vaše děti zde čeká například program
Cesta pohádkou, při které budou plnit úkoly,
učit se písničky a básničky, tančit a malovat.
V prostoru „Školičky Macha a Šebestové“ si
zase vyzkouší, jaké to může být ve škole, procvičí se v poznávání tvarů, seznámí se s písmeny v abecedě a čísly.
Dům pohádek najdete v lochotínském parku
v Plzni na Vinicích v těsné blízkosti Dinoparku. Informace o jednotlivých prázdninových
aktivitách naleznete na www.dumpohadek.cz.

Soutěžní otázka:
Které večerníčkové
postavy provozují
v Domě Pohádek
školičku?

Nový turistický vyhledávač VÝLETŮ RÁJ poskytuje služby zájemcům o turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování v Plzeňském kraji.
Internetová stránka ww.turisturaj.cz umožňuje plánování trasy s využitím silniční sítě,
cyklotras, sítě turistických a běžeckých tras.
Součástí vyhledání je i možnost zadání dalších
parametrů – typu povrchu, turistických a přírodních zajímavostí, rozhleden, informačních
tabulí, kempů, koupališť a dalších.
Program vznikl díky podpoře Regionálního
operačního programu Jihozápad.
www.turisturaj.cz

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

