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.

Nová stezka zavede cyklisty
z Českých Budějovic
až do Purkarce
Oblíbená cyklistická stezka vedoucí podél
Vltavy z Českých Budějovic do Hluboké nad
Vltavou je nyní protažena až do Purkarce
a nabízí tip na výlet pro celou rodinu s mnoha zajímavými zastávkami. Celá trasa měří
zhruba 20 kilometrů, vede podél levého břehu Vltavy - většinou mimo dopravní komunikace.
Cestou se můžete podívat do zámku v Hluboké nad Vltavou, čekají vás půvabné výhledy na Hněvkovickou přehradu, projedete
pod vrchem starověkého hradiště Baba přes
nově vybudovaný mostek přes Zlatěšovický
potok a podél Staré obory k přírodní rezer-

Kam na kole z Českých Budějovic,
tipy na výlet v soutěži
o víkendový pobyt pro dva

1.

ZOO Ohrada a Dvůr Vondrov
u Hluboké nad Vltavou
Pokud je na vás cesta do Purkarce moc dlouhá, obraťte kolo již před Hlubokou n. Vltavou a zajeďte se podívat na nové přírůstky
v Zoologické zahradě Ohrada nebo na koně
ve Dvoře Vondrov. Informace o různých
zajímavých akcích pro děti v ZOO Ohrada nebo ve Dvoře Vondrov naleznete na
www.zoo-ohrada.cz a na www.vondrov.cz.

Borovanské Borůvkobraní
O víkendu 9. – 10. 7. 2011 můžete navštívit
slavnost Borůvkobraní na zámku v Borovanech. Po dvacetikilometrovém výšlapu na
kole do Borovan vám borůvkové hody jistě
přijdou vhod. Navštivte pak i interiér Borovanského zámku, který prošel v posledních
letech zásadní rekonstrukcí za přispění Regionálního operačního programu Jihozápad.
vaci Karvanice. Dále vás stezka povede lesem
okolo romantické gotické zříceniny Karlova
Hrádku, kterou založil již ve 14. století Karel IV., až do staré vorařské osady Purkarec,
kde můžete navštívit pamětní síň vorařství
a plavectví.
Podél cyklostezky jsou rozmístěny tabule
s informacemi o fauně a ﬂoře a cyklisté mají
k dispozici krytá odpočívadla s posezením
a kolostavy. Cyklostezka je součástí mezinárodní cyklostezky Eurovelo 7 a dále součástí vltavské cyklostezky vedoucí od pramenů
Vltavy až k jejímu soutoku s Labem u Mělníka. Nový úsek stezky mezi Hlubokou nad
Vltavou a Purkarcem mohl vzniknout díky
ﬁnanční podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad, Jihočeského kraje
a JE Temelín.

Hrad Pořešín
Zdatnější cyklisté by si jistě neměli nechat
ujít výlet na nejznámější a nejvíce navštěvovaný ze všech hradů na řece Malši – Pořešín.
Trasa z Českých Budějovic přes Římov měří
zhruba 30 kilometrů a nabízí variantu cesty
po levém i pravém břehu Malše v závislosti
na fyzické kondici cyklisty.

Soutěžní otázka:
Který český panovník
založil Karlův Hrádek
u Purkarce?

Hrad Pořešín

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

