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Blansko a okolí

Správa jeskyní âeské republiky do-
konãila a zpfiístupnila nové populárnû
nauãné expozice ve ãtyfiech jeskyních
Moravského krasu. Náv‰tûvníkÛm pfii-
bliÏují dávné obyvatele jeskyní, ale ta-
ké jejich objevování nebo vyuÏívání
ãlovûkem.

Nové expozice s názvem Jeskynû
a lidé roz‰ifiují prohlídkové trasy v jes-
kyních Balcarce, Katefiinské, Sloupsko-
‰o‰Ûvsk˘ch a v jeskyni V˘pustek, kde je
navíc umístûna rozsáhlá v˘stava vûno-
vaná celému Moravskému krasu, jeho
geologii, objevování, v˘zkumu ãi ar-
cheologick˘m a paleontologick˘m nále-
zÛm.  Jednotlivé expozice na sebe volnû
navazují a provázejí náv‰tûvníka od dob
nejstar‰ího osídlení Moravského krasu

aÏ po dne‰ek.
Expozice jsou interaktivní a turistÛm

nabízejí více neÏ jen pfiehlídku vystave-
n˘ch pfiedmûtÛ.

„Chtûli jsme náv‰tûvníky v expozicích
zamûstnat, aby si sami hledali, co je zají-
má. Expozice jsou doplnûny audiovizuál-
ními pofiady, dotykov˘mi obrazovkami
a v jeskyních se odehrávají i videoprojek-
ce. V Katefiinské jeskyni je zase unikátní
nálezová situace jeskynních medvûdÛ a ve
vstupním portálu i neolitick˘ rituální ob-
fiad,” uvedl vedoucí Správy jeskyní
Moravského krasu Jifií Hebelka. 

V KÛlnû, která je souãástí Sloupsko-‰o-
‰Ûvsk˘ch jeskyní, turisté uvidí dioramata
neandrtálsk˘ch lovcÛ a zhlédnou film z je-
jich Ïivota. V Balcarce je pak projekce ze

Ïivota lovcÛ sobÛ a koní,
ktefií osídlili vstupní por-
tál jeskynû. 

Do expozic se ná-
v‰tûvníci dostanou
v rámci prohlídkové tra-
sy. V̆ stava ve V̆ pustku
je pfiístupná v patfie
správní budovy jeskynû. 

„Myslím si, Ïe nové
expozice jsou v rámci
Evropy unikát. V jednot-
liv˘ch jeskyních po
Evropû sice existují rÛz-
né v˘stavy, ale to, Ïe by
byly instalovány na tak
malé plo‰e hned ve ãty-
fiech jeskyních, tak to
jinde neexistuje” -  po-
dotkl Jifií Hebelka. 

Vybudování nov˘ch
expozic pfii‰lo na asi de-
vatenáct milionÛ korun,
ze kter˘ch vût‰inu po-
skytly evropské fondy.
Pût zpfiístupnûn˘ch jes-
kyní Moravského krasu
roãnû nav‰tíví dohroma-
dy asi 330 tisíc náv‰tûv-
níkÛ. Nejoblíbenûj‰í jsou
Punkevní jeskynû, kam
zavítá více neÏ polovina
z nich. 

Text a foto: 
Správa jeskyní

Moravského krasu
V Katefiinské jeskyni mÛÏete potkat i medvûdy. 

V JESKYNÍCH MORAVSKÉHO
KRASU JSOU K VIDùNÍ 

NOVÉ EXPOZICE

Letos se u pfiíleÏitosti konání tradiãní
Pivní pouti otevfiely brány ãernohorského
pivovaru jiÏ po devatenácté. Stalo se tak
v sobotu 26. 9. 2015 pfii poledni. I kdyÏ
poãasí zprvu zrovna nelákalo k v˘letu,
poutníci se nezalekli zataÏené oblohy
a dostavili se v hojném poãtu.

Na Pivní pouÈ kromû nad‰en˘ch pivafiÛ
zavítaly také rodiny s dûtmi, pro které byl
pfiipraven rÛznorod˘ program. Dûti si
mohly zajezdit na motokárách, zaskákat
na skákacím hradu, povozit se na koloto-
ãích ãi si nechat obliãej pokreslit pestro-
barevn˘mi obrázky. Mûly téÏ moÏnost
rozh˘bat svá tûla pfii animaãní pohybov-
ce, ãekal je v˘chovn˘ koncert a pobavila
je klauniáda. V pût hodin zahrála hudební
skupina TRYO, která potû‰ila nejen dûti,
ale i jejich rodiãe. Dûtsk˘ program poté 
uzavfiel kouzelník.

Nádvofií pivovaru mezitím uÏ od jedné
hodiny odpolední ozvuãilo uskupení
Ukulele Orchestra jako Brno následováno
kapelou Jelen. S pfiíchodem Ivana Mládka
a jeho Banjo Bandu se dokonce na obloze

objevilo sluníãko a náv‰tûvníci Pivní pou-
ti dostali je‰tû lep‰í náladu.

Kromû zlatavého moku byly k dostání
i limonády âerné hory, jako kombajnér-
ka, malinovka ãi koala. Nechybûly ani
stánky s burãákem, vínem i nûãím ostfiej-
‰ím. Na zakousnutí ke v‰em tûm nápojÛm
si úãastníci akce mohli tradiãnû koupit
klobásy, peãené vepfiové, domácí bram-
bÛrky a tyãinky, ale také tfieba speciality
ze p‰trosího masa.

Okolo ‰esté hodiny se na scénû objevi-
la známá kapela Wohnout, kterou rozjafie-
né davy nad‰enû uvítaly. Následující sku-
pina Chinaski byla pfiijata snad je‰tû vfie-
leji. O pÛl deváté pak na obloze zazáfiil
barevn˘ ohÀostroj, kter˘ mûl celou akci
slavnostnû ukonãit. Komu v‰ak je‰tû zb˘-
valy síly, mohl si poslechnout Kabát revi-
val a dopít poslední pivo.

Pivní pouÈ v âerné hofie se jiÏ zkrátka
stává legendární akcí, a mnoho leto‰ních
úãastníkÛ se nechalo sly‰et, Ïe se uÏ tû‰í
na pfií‰tí jubilejní roãník.

Text: Markéta ·tégnerová

TRADIâNÍ PIVNÍ POUË V âERNÉ HO¤E
FotoreportáÏ z akce 
na: www.listyregionu.cz

Ná‰ t˘m se za poslední dobu opût uká-
zal ve velké formû. Témûfi v‰ichni svûfien-
ci si vylep‰ují osobní rekordy a nûktefií se
zaãínají i více prosazovat na stupnû vítû-
zÛ. Dal‰í medaili z mistrovství republiky
a zase stfiíbrnou dovezl Jirka Dvofiáãek,
tentokrát se jednalo o silniãních 10 km.
Pfied podzimním maratonem má formu
i trenér Jan Kohut, kter˘ se zúãastnil nû-
kolika závodÛ ãeského poháru a nejhÛfie
skonãil na druhém místû. Dobfie si vedou
i na‰i juniofii bratfii Fialovi. Na závodû
Bûhej lesy v Bílé nedali nikomu ‰anci
a s velk˘m náskokem si dobûhli pro 1.
a 2. místo v absolutním pofiadí. Perfektní
v˘kony v‰ak podává cel˘ t˘m od dûtí aÏ
po dospûlé, aÈ uÏ se jedná o krátkou traÈ
nebo tfieba pÛlmaratón, kaÏd˘ víkend se
prosadíme na stupnû vítûzÛ na závodech
po celé republice.

MÛÏete se také pfiihla‰ovat na na‰e bû-
Ïecké a kondiãní tréninky, které probíhají
v Blansku, Brnû a Boskovicích. Nyní pfii-
pravujeme i tréninky pro triatlonisty.
V‰echny tréninky jsou pro dûti i dospûlé
od zaãáteãníkÛ pro pokroãilé. Pro ty, kte-
r˘m nevyhovují skupinové tréninky, jsou

pfiipraveny individuální lekce od bûÏec-
k˘ch a kondiãních tréninkÛ aÏ po fitness
tréninky v posilovnû nebo sluÏba trenér
do domu. Nebaví vás chodit do posilov-
ny? Vyzkou‰ejte na‰e kruhové a fitness
tréninky venku na ãerstvém vzduchu.
Ideální pfiíleÏitost jak se dostat do kondi-
ce. Nyní mÛÏete vyzkou‰et i na‰e progra-
my pro Ïeny a na hubnutí.

StaÀte se ãleny na‰eho sportovního
RELAX-FIT TEAMU. Ná‰ sportovní t˘m
je otevfien pro kaÏdého sportovce, pfiede-
v‰ím pro bûÏce, triatlonisty ale i pro dûti.
âlenové t˘mu mohou ãerpat zajímavé be-
nefity, které jim mohou pomoci ve spor-
tovní pfiípravû i na závodech, regeneraci,
nákupu bûÏeckého vybavení za v˘hodné
ceny a mnohé dal‰í. Úãastníme se závodÛ
po celé âeské republice a zúãastÀujeme
se i t˘mov˘ch závodÛ jako je napfiíklad
Vltavarun a dal‰í. Pofiádáme i t˘mové
skupinové tréninky a to v Brnû, Blansku
a Boskovicích.

www.relax-fit.ct, 
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text: Andrea Kohutova

TRÉNUJTE S JANEN KOHUTEM

Start je v sobotu 7. 11. 2015 od 16.30 do
17.30 ve vestibulu Z· Dvorské v Blansku.
Pochod je urãen pro rodiãe s dûtmi, pfiípad-
nû dûtské kolektivy s doprovodem dospû-
l˘ch. Trasa do 5 km v okolí Blanska.
Startovné 40 Kã, v cenû bufitík, peãivo, 
perník, ãaj, diplom a pfiípadná autobusová
doprava. Doporuãujeme vzít s sebou svítil-
nu, pevnou obuv a dobrou náladu!

Srdeãnû zve za âKT Blansko Petra Bártová

POCHOD PODZIMNÍM
LESEM – 35. ROâNÍK


