LANOVÉ CENTRUM OŘECH

Vyzkoušejte si pohyb námořníků v ráhnoví plachetnice!
Lanové centrum je postaveno jako velká plachetnice. „Námořníci“
zde mohou šplhat ve výšce 6 až 12 m nad „mořem“ a vyzkoušet si provazové žebříky, lezení po ráhnech a další překážky. Vše pochopitelně
s jištěním dvěmi karabinami. Každý se jistí sám a může se po lodi pohybovat naprosto volně.
Může si vybírat překážky podle své odvahy a zdatnosti nebo je
obcházet jednu za druhou. Každou může přejít kolikrát chce. Není
tak závislý na zdatnosti a rychlosti ostatních
„námořníků“ a ani sám
nikoho nebrzdí.
Většinu překážek si
můžete
vyzkoušet
i na „malé lodi“ (velikostně přesná kopie
Santa Marie Kryštofa
Kolumba) 30 až 50 cm
nad zemí.
Kdo chce, může se
zhoupnout na jedinečné obří houpačce
s ramenem 9 m. V první
chvíli má každý skokan
pocit, že padá volným
pádem a pak je „zachráněn“ následujícím zhoupnutím. Chce to trochu odvahy, ale pocit z překonání původního strachu a následného
letu při houpání jsou fantastické!
„Námořníci“ si mohou vyzkoušet i některou ze 13 horolezeckých cest,
které jsou umístěny na zádi lodi. Cesty jsou dlouhé 10 m a mají různou obtížnost. Nejobtížnější jsou cesty
s převisem. Zároveň
se mohou všichni
naučit jistit lezce ze
země.
Samostatně mohou
šplhat v ráhnoví děti
od 10 let a výšky
minimálně 140 cm.
Každý
budoucí
„námořník“ absolvuje školení zkušeným instruktorem
a vyzkouší si základní překážky včetně
jištění těsně nad
zemí. Až po tomto úspěšném testu
může vyrazit do výšek.
Menší děti mohou
lézt ve výškách
v doprovodu dospělého, který je přejišťuje.
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Ten, kdo přeci jen nemá odvahu na bezpečné lezení ve výškách, může
si zahrát adventure golf. Ve srovnání s minigolfem je každá dráha
cca 4× až 10× větší, může se po ní chodit a hra na ní je dobrodružnější. Navíc jsou překážky obměňovány tak, aby hra byla pokaždé jiná.
Hráč nemusí mít s golfem žádné zkušenosti a zapůjčíme mu golfovou
hůl i míček. A jak se pak
bude na překážkách
typu „padlý les“, „rybník“ a dalších bavit,
záleží jen na něm a jeho
spoluhráčích.
Dále
si zde můžete zahrát
pétanque a další hry.
Záď lodi je využívána i jako rozhledna.
Pokud se dostanete až
na nejvyšší palubu, zjistíte, že jste hlavou nad
okolními domy a uvidíte až na druhý konec
Prahy, Brdské hřebeny,
keltské hradiště Závist,
Barrandov, Stodůlky
a další místa v okolí.
Svoji návštěvu v lanovém centru mimo otevírací dobu si můžete
předem objednat. Je
to vhodné pro školní
a další skupiny, narozeninové i jiné oslavy. Speciální teambuildingový
program připravujeme i pro firmy nebo hasičské či policejní skupiny.
Pokud se vám bude v lanovém centru a okolí líbit, můžete se zde
i ubytovat. V Pensionu U Barona prášila najdete určitě nejen postel,
ale i plno zajímavostí a pohodu.
Na rodinné a skupinové vstupné, permanentky apod. se zeptejte
instruktorů. Další informace v době, kdy není lanové centrum otevřeno, získáte na telefonech nebo v pensionu U Barona Prášila, Kopaninská 189 (na druhé straně zahrady – cca 300 m po silnici zprava i zleva).
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