02 | červen 2017

Moravský kras

na vlastní kuzi
OTEVÍRACÍ DOBA
květen–září: denně 9–17 hodin

VSTUPNÉ (VČ. 3D KINA)

Vázení návstevníci a prátelé,
Doufám, že se vám u nás nejen líbilo, ale že pro vás i vaše žáky byly naše expozice
a programy přínosem a obohacením. Současně musím upozornit na to, že i když
už teď všichni školou povinní i jejich učitelé toužebně vyhlížejí prázdniny, náš podzimní kalendář se rychle plní… Pokud v babím létě, na podzim či v zimě uvažujete
o účasti na některém z našich programů, je nejvyšší čas si rezervovat termín!
O prázdninách se přirozeně promění skladba návštěvníků Domu přírody: školní
výlety vystřídají rodiny s dětmi, individuální návštěvníci, tábory a lidé, kteří si
za místo své dovolené vybrali nádhernou přírodu a památky Moravského krasu a okolí. Na všechny se už teď těšíme a to, co pro návštěvníky připravujeme,
je mimo jiné obsahovou náplní tohoto zpravodaje. Dva měsíce prázdnin jsou
v Moravském krasu vrcholem sezóny, proto chceme, abyste u nás našli to nejlepší, co můžeme nabídnout.
Přeji vám hezké prázdniny a těším se na viděnou v našich expozicích.
ing. Miroslav Chlápek
ředitel Domu přírody Moravského krasu, o.p.s.

Celoročně

STŘÍBRNÝ POKLAD Z MORAVSKÉHO KRASU
Výstava unikátního nálezu 67 stříbrných mincí
Přemysla Otakara II. a Václava II. z konce
13. století. Kolekce ze sbírek muzeí Boskovicka
a Blanenska.

Červenec

OBOJŽIVELNÍCI VE SVÉM ŽIVLU Výstava
fotografií Jany Doležalové a Romana Vlčka
ze skrytého podvodního světa obojživelníků.

17.–21. července TÝDEN PLNÝ OBJEVŮ Příměstský týdenní
zážitkový program pro děti od 6 do 12 let
s tematikou historických objevů jeskyní
Moravského krasu a archeologie. NUTNÁ
REZERVACE na tel.: 516 417 221. Organizuje
Muzeum Blanenska.

60 Kč

Žáci a studenti
v rámci školní skupiny

50 Kč

Děti 0–5 let

v květnu a v červnu se v Domě přírody doslova a do písmene střídala jedna školní
výprava druhou. Kalendář jsme měli zaplněný do posledního místečka, za což
bych chtěl všem školám a pedagogům, kteří byli našimi hosty, srdečně poděkovat
a současně věřím, že se opět potkáme, nejpozději „do roka a do dne“.

KALENDÁŘ AKCÍ

Základní vstupné

19. července
+ 2. srpna

zdarma

Rodinné vstupné
(2 dospělí a 3 děti do 15-ti let) 120 Kč
Rodinné – rodinný pas
(2 dospělí a 3 děti do 15-ti let),
1 dospělý a 1 dítě
100 Kč
Návštěvníci ZTP a ZTP/P
(doprovod zdarma)

30 Kč

Komentovaná prohlídka
expozice pro školy

70 Kč

Komentovaná prohlídka
expozice pro skupiny

90 Kč

Promítání 3D filmu Říše zkamenělého času (25 min.) je součástí návštěvy
expozice.

NOVINKA

Aby vám u nás nic neuniklo,
posílili jsme kvalitu bezdrátového
o
připojení k internetu.

SKRYTÁ KRÁSA KAMENŮ Najděte si svůj kámen
a objevte jeho skrytou krásu. Společně s námi si
jej můžete rozřezat, vybrousit a vyleštit a vytvořit
si tak vlastníma rukama originální dekorativní
předmět či dárek. Navíc se dozvíte mnohé
o původu, historii a kouzlu vápenců z Moravského
krasu. NUTNÁ REZERVACE na tel.: 516 414 826.

19. srpna

Oslava 2. narozenin Domu přírody a Regionální
jarmark. Možnost poznat, ochutnat nebo si
i zkusit vytvořit výrobky místních šikovných lidí.
Doprovodný kulturní program.

26. srpna

Pozorování nočních motýlů u Kateřinské
jeskyně. Začátek ve 20 hodin. Unikátní možnost
potkat se s nočními motýly v Suchém žlebu.

(více informací na www.dumprirody.cz/moravsky-kras)
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Prázdniny v Dome prírody
NAŠÍ AMBICÍ JE, ABY DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU BYL PRO KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA VÝCHOZÍM BODEM
PUTOVÁNÍ PO ZDEJŠÍ KRÁSNÉ PŘÍRODĚ A VŠE, CO – TŘEBA I S POMOCÍ LIDSKÉHO DŮVTIPU A ZRUČNOSTI – NABÍZÍ. JSME MODERNÍM NÁVŠTĚVNICKÝM STŘEDISKEM, KDE
MŮŽETE NAČERPAT NEJRŮZNĚJŠÍ INFORMACE O MOŽNÝCH CÍLECH VAŠICH VÝLETŮ A NÁVŠTĚV. PROTOŽE
MORAVSKÝ KRAS, TO ZDALEKA NENÍ JEN MACOCHA ČI
PUNKEVNÍ JESKYNĚ; NABÍDKU TURISTICKÝCH CÍLŮ A TIPŮ
NA VÝLETY V BLIŽŠÍM A VZDÁLENĚJŠÍM OKOLÍ JSME PŘED
PRÁZDNINAMI VÝZNAMNĚ ROZŠÍŘILI A RÁDI VÁS PŘESVĚDČÍME O TOM, ŽE MÁ SMYSL SE K NÁM PŘIJET PODÍVAT…
…a taky se tak trochu pochlubíme: Naše informační
centrum bylo Asociací turistických informačních center
České republiky certifikováno z kategorie C do kategorie B. To mimo jiné znamená, že poskytujeme informace
kromě češtiny také v angličtině. Máme otevřeno celoročně a zprostředkováváme průvodcovskou službu. Jen
na okraj: pokud bychom chtěli v certifikaci postoupit
na nejvyšší stupeň A, museli bychom mj. zprostředkovávat ubytování, což v toto chvíli není naším cílem.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Letošní novinkou v nabídce Domu přírody Moravského krasu jsou 3 nové trasy komentovaných prohlídek
expozic, které jsou pojímány jako „zážitkové“:

vypálí železnou rudu. Zjistí, co stálo za objevy a zpřístupňováním jeskyní a jaké byly příčiny odlesnění krasu. A jaká krajina nás čeká v budoucnosti? To si mohou
návštěvníci sami namodelovat.
Součástí komentovaných prohlídek je také promítání 3D filmu Říše zkamenělého času. Ve všech třech
dimenzích prožijete čtyři roční období v Moravském
krasu, nahlédnete do nepřístupných jeskyní, uvidíte
detailní záběry zvířat, časosběrné snímky růstu rostlin
a letecké záběry na krajinu.
Prohlídky jsou vhodné také pro seniory a klienty cestovních kanceláří. Všechny prohlídky je možné absolvovat i s anglickým komentářem. Délka programu je 90
minut, vstupné činí 90 Kč.

DĚTSKÁ HERNA

Nejmenší návštěvníci mají k dispozici (kdyby snad
někdo z jejich doprovodu, chtěl ještě bádat v expozici) tematickou vnitřní hernu, která je volně přístupná,
tedy bez nutnosti kupovat vstupenku do expozice.
Malý jeskyňář zde může důkladně prolézt dětskou jeskyní nebo si zkusit sestavit krápník z puzzle.

VÍCE REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ

Na prázdniny rozšiřujeme nabídku regionálních výrobků a suvenýrů, přibydou nové regionální lahůdky
a nápoje. Na travnaté ploše u Domu přírody, se možná
právě vy, potkáte se zvířaty z minifarmy.

1) Sedm největších divů – nejzajímavější modely a animace Domu přírody. Návštěvníci objevují, jak
vznikne krápník, složí si kostru jeskynního medvěda,
vyzkouší si tavbu železa nebo si naprojektují krajinu
budoucnosti podle svých přání.
2) Tajuplné podzemí – společně s průvodcem se
návštěvníci ponoří do pradávného moře, kde vznikaly vápencové skály. Budou v nich hledat zkameněliny,
naučí se, jak se tvořily jeskyně a krápníky. Vyzkouší si
také život s netopýry v jeskynní tmě.
3) Lidé a proměny krajiny – jak člověk proměňoval krajinu krasu od pravěku? Ve slovanské peci si návštěvníci
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