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.

Konstantinovy Lázně
– oáza Plzeňského kraje
Toto přízvisko si udělilo samo město Konstantinovy Lázně – co je na něm pravdy? Obec
se nalézá uprostřed lesů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí Čech, samotné centrum
městečka je pak zasazeno do přírodního lesoparku. Okolí je protkáno více jak 450 km
značených cyklotras, pěších turistických tras a
řadou naučných stezek. Konstantinovy Lázně
činí oázou kromě přírodních krás samozřejmě
také léčivé prameny, které jsou v Plzeňském
kraji jediné. K poklidné atmosféře přispívá
i to, že obec s necelou tisícovkou obyvatel
patří mezi nejmenší lázeňská centra České
republiky. Lázně jsou zaměřeny především na
komplexní diagnostiku, prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního systému.

Kromě prohlídky samotných lázní se vám
k výletům nabízí řada zajímavých míst v okolí. Příznivci turistiky, cyklistiky nebo nordic
walkingu mohou navštívit zříceniny hradů
Falknštejn, Gutštejn a Krasíkov. Adrenalinový zážitek slibuje lanový park Proud Dolní
Polžice. Pokud vám při výletu nepřeje počasí,
můžete relaxovat v novém wellness centru
Konstantin. Nabídka aktivit je v Konstantinových Lázních široká – stačí si vybrat a vydat
se na výlet.
Centrum Konstantinových Lázní prošlo
v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí
díky podpoře z evropských fondů. Regionální operační program Jihozápad ﬁnancoval
opravu přestupního terminálu autobusů, lázeňského komplexu Prusík a obecního centra
Konstantinových Lázní, kde dnes naleznete
informační centrum a malé muzeum hasičů.

Letní výlety v Plzeňském kraji.
Sledujte soutěž a vyhrajte
víkendový poukaz pro dva.
Kašperské Hory – poklad
Šumavy a nejvýše položený
hrad v Čechách
Pro příznivce objevování přírodních a historických krás Plzeňského kraje máme další tip
na výlet – Kašperské Hory. Město se nachází
v malebné krajině Šumavy a již samo o sobě
nabízí mnoho zajímavostí. Ty se váží zejména
k jeho historii - zlatokopectví, sklářství a obchodu na Zlaté stezce. Dějiny města a celého
regionu vám přiblíží také několik naučných
tras, které vás provedou po okolí Kašperských
Hor. Můžete se po nich vydat na krátké i náročné výlety, pěšky i na kole. Objevíte nejvýše
položený hrad v Čechách - Kašperk. Projdete
se podél Vchynicko-tetovského plavebního
kanálu. Narazíte na keltská opevnění – Obří
hrad a hradiště Sedlo. O životě zlatokopů
a horníků se dozvíte na Stezce zlatokopů,
které vás povede podél štol a Zlatého potoka.
Vaši návštěvu Kašperských Hor naplánujte
i s ohledem na místní kulturní akce. Za návštěvu rozhodně stojí noční prohlídky hradu
Kašperk, které se konají od 18. do 20. srpna.
Středověké časy vám o víkendu 27. – 28. srpna
připomene velký rytířský turnaj a kostýmovaný průvod na počest Karla IV.
Kašperské Hory mají pro každého něco a řada
místních zajímavostí na své objevení ještě
čeká. Jako například skutečný poklad, který

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje
nejvýše položený hrad
v Čechách?

6.

zde nalezli teprve minulý rok. Při rozsáhlé rekonstrukci náměstí Kašperských Hor, kterou
ﬁnančně podpořil Regionální operační program Jihozápad, byly objeveny cenné stříbrné
mince z přelomu 16. a 17. století.

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

