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o 13 poukazů na letecký simulátor iPILOT

Výherci budou kontaktováni a jejich jména budou zveřejněna na www.klubdnes.cz / Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Službu
provozuje Expansion Group, technicky zajišťuje ATS. Infolinka 296 363 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz

Svou odpověď zašlete dne 9. 12. 2013 formou SMS na číslo 900 11 09 ve tvaru: KLUB1 (mezera) a nebo b nebo c (mezera)
jméno (mezera) příjmení (mezera) adresa.

Soutěžní otázka:
Od kolika let je přístupný simulátor iPILOT?
a / od 4 let b / od 6 let c / od 8 let

Už jste někdy měli hlavu v oblacích a nohy na zemi? S leteckým simulátorem iPILOT to jde. Nyní může 13 z vás vyhrát voucher
na půlhodinový let na leteckém simulátoru a stát se tak na okamžik pilotem dopravního letadla Airbus A320. Tento zážitek může
být rovněž vhodným vánočním dárkem pro vaše blízké i kolegy v práci. Pro svůj vzlet a přistání máte možnost vybrat si z více než
24 000 letišť světa. Letem vás provede zkušený instruktor.

Více informací a nápovědu najdete na www.ipilot.cz.

soutěž
pro členy Klubu DNES

První sněhulák Svého prvního letošního sněhuláka si postavila i Eva
Švecová z Českých Budějovic. Foto: Petr Smutný

Vaším objektivem Vyfotografovali jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový portál rajce.idnes.cz. Vybrané snímky pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Rej Čertovský a andělský rej vypukl minulý čtvrtek i v Prachaticích. Foto: Martina Schönbauerová (martina119.rajce.net)

Radim Hladík
Ve čtvrtek přiletěl na budějovické
náměstí Přemysla Otakara II. anděl.
Po jeho odletu vystoupil na pódiu
před radnicí legendární Blue Effect
v čele s kytaristou Radimem
Hladíkem (na snímku).
Návštěvníkům kapela zahrála
průřez svou letitou historií. Událost
zachytil čtenář a fotograf Miloslav
Kusbach.

Foto: M. Kusbach (jcechy.rajce.net)

Netradiční pohled na
zasněženou centrum Budějovic
poslala Jana Nováková.

Mikulášská nadílka Mikuláš, andělé a pekelné bytosti
obsadili minulý čtvrtek centrum Písku.

2x foto: Jana Vacková (jjajina.rajce.idnes.cz)


