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.

Závěr léta v ZOO Plzeň
Poslední tip na výlet vás zavede do plzeňské
zoologické zahrady, která má i v závěru léta
pro své návštěvníky spoustu lákadel.
V sobotu 27. srpna vás v ZOO čeká celodenní zábavný program pro děti “ Ahoj Prázdninám!“ se soutěžemi a klaunskou olympiádou.
Komentované krmení zvířat v různých pavilonech ZOO zase představuje netradiční
způsob, jak se dozvědět spoustu zajímavých informací a je velmi oblíbené hlavně
u dětí. Návštěvníci ZOO při něm za doprovodu ošetřovatele zjistí, jak chutná nosorožcům, šimpanzům nebo tučňákům. Pro účast

na krmení se stačí ve stanovených časech
dostavit do některého z předem určených
pavilonů ZOO. Další oblíbenou akcí u dětí je
ukázka sokolnictví.
Dospělí návštěvníci by si pak neměli nechat
ujít akci pro zoologickou zahradu dost netradiční – vinobraní. V ZOO Plzeň je ale pořádají
v rámci Slavností babího léta již poněkolikáté. O víkendu 10. a 11. září ožije historický
viniční statek Lüftnerka vinobraním na Vinicích s ukázkami vín z vinice v Praze-Tróji.
Současně bude na statku Lüftnerka probíhat
tradiční oblastní výstava jiřinek. Pravidelně
na ni vystavují nejlepší pěstitelé a návštěvníci se mohou obdivovat několika stům květin.
Třetí zářijový víkend bude patřit Lüftnerka

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

8.

velké přehlídce dobových řemesel, lidových
dovedností a zemědělských činností. Návštěvníci mají možnost si jednotlivé výrobky
pod odborným vedením dokonce i zhotovit.
Trh řemesel má jedinečnou atmosféru, při
níž má návštěvník pocit, že přišel na oživlý
statek a přenesl se přibližně o sto let zpět
v čase. Součástí programu budou i letos
ukázky a ochutnávky jídel z receptářů našich
předků, o něž je mezi návštěvníky vždy mimořádný zájem.
V Zoologické zahradě v Plzni probíhají celoročně různé akce, přednášky a doplňkový
program, proto doporučujeme pro aktuální
nabídku sledovat internetové stránky www.
zooplzen.cz. Současně se ZOO také neustále
rozrůstá a opravuje. v roce 2010 zde například přibyly dva nové pavilony africké a asijské expozice, jejichž výstavbu podpořil Regionální operační program Jihozápad.

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:
Jak se jmenuje
historický viniční statek
v ZOO Plzeň?

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

