
Punkevní jeskynû se koncem ãerven-
ce 2015 budou moci náv‰tûvníkÛm po-
chlubit nov˘m vstupním areálem, kter˘
se zde zaãal budovat v ãervnu 2014. Do
ukonãení prací ãekají náv‰tûvníky urãitá
omezení, za která se Správa jeskyní pfie-
dem omlouvá a dûkuje za pochopení. 

V dubnu tohoto roku se poãítá s doãas-

n˘m uzavfiením Punkevních jeskyních
z dÛvodu v˘stavby provozní budovy. Od
17. 3. do 31. 3. a od 1. 5. do 15. 5. nebu-
de moÏn˘ pfiístup k Punkevním jeskyním
od Skalního ml˘na (z dÛvodu v˘kopo-
v˘ch prací pro inÏen˘rské sítû na silnici
mezi Skalním ml˘nem a Punkevními jes-
kynûmi).  V tomto období se náv‰tûvníci
dostanou k Punkevním jeskyním od
Horního mÛstku propasti Macochy lano-
vou drahou nebo pû‰ky. Od 1. bfiezna do
konce ãervence z dÛvodu v˘stavby pro-
vozní budovy rovnûÏ nebude moÏná ná-
v‰tûva Punkevních jeskyní pro vozíãkáfie.
Ti mohou v Moravském krasu nav‰tívit
Sloupsko-‰o‰Ûvské jeskynû a jeskyni
V̆ pustek.
Více se mÛÏete doãíst na 
www.cavemk.cz/punkevni-jeskyne.
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Probíhající práce u Punkevní jeskynû.

Punkevní jeskynû 
zahájí novou sezonu 

s omezen˘m provozem Eli‰ka dûlá mal˘mi
kroky velké pokroky

Od 1. bfiezna se pro náv‰tûvníky po zimní pfiestávce
otevírá v‰ech pût zpfiístupnûn˘ch jeskyní v Morav-
ském krasu - Punkevní jeskynû, Katefiinská,
Sloupsko-‰o‰Ûvské, V˘pustek a Balcarka.

Citát pro tento mûsíc

Schopnosti, které  
jsou v nás uloÏeny,
jsou vût‰í, neÏ si

myslíme.
Ch. H. Spurgeon

NOV¯ SERIÁL:
Z HISTORIE OBCÍ A MùST...

- více na str. 13
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Nyní jsou Eli‰ce 4 roky a její zdra-
votní stav závisí na tom, co v‰echno se
ji podafií nauãit znovu. Velkou nadûjí je

pro ni právû léãba v Klimkovicích, kte-
rou díky pfiedev‰ím nasbíran˘m víãkÛm
mohla koneãnû podstoupit. Dûkujeme. 

Sbírka trvá zhruba rok a pÛl a za tuto
dobu bylo nasbíráno více jak tfii tisíce
kilogramÛ víãek, léãbu je ale nutno 
opakovat. Pobyt Eli‰ce nyní pomohl ke
zlep‰ení opory v rukou a zpevnûní zad.
Sbûr víãek je pro kaÏdého nenákladná
forma pomoci, proto volíme tuto cestu. 

Sbûrná místa v okrese Blansko jsou
nyní: Paleãek v Blansku, Informace
v Boskovicích. Novû usilujeme o zave-
dení sbûrného místa na Informacích
v Letovicích. S otevfiením tohoto místa
budete vãas informováni. 
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Eli‰ka na léãebním pobytu v Klimkovicích
ve vertikalizaãním stojanu, pro zlep‰ení
a správn˘ v˘voj kloubního, svalového a kost-
ního aparátu.

KdyÏ byl Eli‰ce z Blanska rok a pÛl ‰patnû spolkla,
zaskoãilo a zastavilo se jí srdíãko. V‰e, co do té
doby umûla, zapomnûla a verdikt diagnózy znûl:
dûtská mozková obrna. 

V‰em sv˘m ãtenáfiÛm pfiejeme veselé Velikonoce. Redakce.


