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Blansko a okolí

RAJBAS 2015
O víkendu 20. - 22. 11. 2015 probûh-

ne v Blansku 17. roãník festivalu filmÛ,
setkání a dobrodruÏství RAJBAS 2015.
Akce nabízí pestr˘ program, kter˘ ne-
zÛstává pouze za dvefimi sálÛ, ale ode-
hrává se i venku v pfiírodû. Bûhem tfií
dnÛ pln˘ch filmov˘ch projekcí, setkání
s outdoorov˘mi sportovci a cestovateli,

prezentací fotografií, koncertÛ a works-
hopÛ, je pfiíleÏitostí k úãasti na závo-
dech a soutûÏích nebo k náv‰tûvû jeskyÀ
Moravského krasu. Vystoupí více neÏ
pûtadvacet hostÛ mezi nimi napfi. Petr
Slavík, Jan Vlasák, Lenka Klicperová,
Daniel Orálek a dal‰í.
V‰e o programu na www.festivalrajbas.cz

Divadlo Kolárka 
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STRA·IDELNÁ ·KOLA

Z· Blansko, Erbenova 13 pfiipravila
pro dûti poslední den pfied podzimními
prázdninami jiÏ ponûkolikáté Cestu
stra‰idelnou ‰kolou. 

Jako povinná v˘bava byla pfiedepsa-
ná baterka a kdo chtûl, mohl pfiijít
v kost˘mu. Bûhem podveãera dûti hrá-
ly netradiãní hry v tûlocviãnû, dûlaly
hokusy – pokusy v ãarodûjné laborato-

fii, kdo chtûl, nûco si mohl v rukodûlné
dílnû vyrobit nebo se jít podívat „do ki-
na” na nûjak˘ filmeãek… ve sklepení
ãekala na nejodváÏnûj‰í stezka odva-
hy…  

V‰ichni pfiítomní si to uÏili a na nej-
lep‰í masky ãekalo po závûreãné disko-
téce vyhlá‰ení a pfiedání cen. 

Text a foto: RePo

ARCHA - NOVÁ KAVÁRNA

V Blansku na ulici Hybe‰ova 53a, ved-
le hlavní po‰ty byla v pondûlí 2. listopadu
slavnostnû otevfiena kavárna Archa.
Náv‰tûvníkÛm a milovníkÛm dobré kávy
ãi ãaje nabízí klidné, pfiíjemné, nekufiácké
prostfiedí, vhodné pro posezení s pfiáteli,
nebo jen zastavení se na dobrou kávu.
Prostory jsou bezbariérové, vhodné jak
pro vozíãkáfie, tak pro maminky s koãár-
ky. Pro ty, ktefií pfiijdou s dûtmi je pfiipra-
ven mal˘ dûtsk˘ koutek. Pro v‰echny 

hosty je k dispozici internetové wi-fi pfii-
pojení zdarma, coÏ z kavárny dûlá pfiíjem-
né místo k vyfiízení va‰ich pracovních 
záleÏitostí. Kavárna Archa vafií v˘bornou
kávu znaãky Illy, pro milovníky ãaje po-
dává konviãkov˘ ãaj exklusivní znaãky
Ronnefeldt. Peãe vlastní mouãníky a zá-
kusky. Dal‰í produkty z jejich nabídky jiÏ
musíte pfiijít objevit a ochutnat sami.

Text: Andrija Biliãiã
Foto: EliPoli

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 27. 11.
na námûstí Republiky od 15:00.

Pokraãování textu ze strany 1

MÛÏete pfiiblíÏit, co v‰e ãeká náv‰tûv-
níky?

Jedná se o dvoupodlaÏní objekt. V pfiíze-
mí budete seznámení s geologickou minu-
lostí, tedy v˘vojem Moravského krasu
a jeskynních systémÛ, a s dal‰ími tématy,
které souvisí s jeskynûmi. Napfiíklad pravû-
ké osídlení jeskyní, nebo poznatky o jejich
souãasn˘ch obyvatelích – netop˘rech. Tato
expozice je umístûna v potemnûl˘ch pro-
storách, které navozují atmosféru podzemí. 

Odtud vás toãité schodi‰tû pfiivede na
denní svûtlo, do souãasné pfiírody
Moravského krasu. Zde jiÏ velké proskle-
né plochy spojují expozici se skuteãnou
pfiírodou v okolí. Expozice v tomto podla-
Ïí má dva tématické okruhy. V prvním se
vûnujeme tomu, jak ãlovûk ovlivÀoval
a vyuÏíval krajinu Moravského krasu
a druh˘m je souãasná pfiíroda.  Krajinu,
její zajímavé rostliny a Ïivoãichy pfiedsta-
vujeme v ukázce 5 biotopÛ.

V obou podlaÏích je mnoÏství nejrÛz-
nûj‰ích animací, her a kvízÛ, ve kter˘ch si
náv‰tûvník mÛÏe ovûfiit své znalosti.

Pfiedpokládám, Ïe velk˘m magnetem

je moÏnost vybrat si v kinosále nûkter˘
z nabízen˘ch filmÛ.

Ano. V na‰em kinû si zájemci mohou
vybrat ze 6ti filmÛ, z nichÏ 3 jsou pohád-
ky. Kromû toho nûkolikrát dennû pfiinesou
pracovníci obecnû prospû‰né spoleãnosti,
která DÛm pfiírody provozuje, speciální
br˘le a pustí 3D film o Moravském krasu. 

Velmi mû zaujal panel zvan˘
Krasoprojekta, kter  ̆umoÏÀuje hostÛm vybrat,
jaké zmûny v Moravském krasu by poÏadova-
li. Po zmáãknutí tlaãítka napfi. „Rychlej‰í ce-
stování” se spustí animace, která mû pfie-
svûdãila, Ïe i ochrana Ïivotního prostfiedí se dá
propagovat jinak, neÏ nudn˘mi pouãkami a zá-
kazy. Krasoprojektu náv‰tûvníkÛm vfiele dopo-
ruãuji, urãitû se pobaví.

Takto zajímavû zpracovan˘ch rÛzn˘ch
témat najdou náv‰tûvníci jistû mnohem
víc, jejich v˘ãet by byl nad rámec tohoto
povídání. Mnoho dal‰ích informací, vãet-
nû aktuální otevírací doby a ceníku nabízí
webové stránky na adrese www.dumpri-
rody.cz/moravsky-kras, nebo se lze tele-
fonicky dotázat na ãísle 516 414 826.

Pane ·tefko, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

DÒM P¤ÍRODY MORAVSKÉHO KRASU


