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Vychází v nákladu
18 400 ks
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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873
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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Výpustek otevřel zbrusu novou zážitkovou trasu

„Za tajemstvím jeskyně“
	 Ve	 zkušebním	 režimu	 otevřela	 v	 polovině	 února	 jeskyně	 Výpustek		
u	Křtin	v	Moravském	Krasu	druhou	prohlídkovou	trasu.	Za	dva	posled-	
ní	víkendy	v	únoru	byly	všechny	čtyři	prohlídky	po	10	lidech	(dvě	pro-	
hlídky	každý	den)	plně	obsazeny.	Problémy	žádné	nenastaly	a	návštěvníci	
byli	podle	svých	slov	spokojeni.	O	dalších	víkendech	je	možné,	že	se	ještě	
jedna	prohlídka	přidá,	vše	dle	zájmu	návštěvníků.	

	 Dosavadní	klasický	okruh	návštěv-
níky	vede	takzvaným	„krytem“	–	taj-
ným	 podzemním	 velitelstvím,	 které	
v	 roce	 1961	 tehdejší	 Československá	

lidová	 armáda	 pro	 případ	 válečného	
konfliktu	 vestavěla	 v	 délce	 200	 met-	
rů	 dovnitř	 jeskyně	 jako	 samostatný	
objekt.	 Nová	 zážitková	 trasa	 „Za	 ta-

jemstvím	 jeskyně“	 povede	 po	 jeho	
obvodu	 –	 mezi	 vnější	 stranou	 krytu		
a	 přírodní	 stěnou	 jeskyně.	 Bez	 elek-
trického	nasvícení,	s	čelovými	světly	
na	 helmách,	 v	 oblečení,	 které	 si	 lze	
zašpinit	 či	 overalech.	 Návštěvníci	
v	 malých	 skupinách	 maximálně	 10	
lidí	projdou	i	část	Nízké	chodby	jesky-
ně,	která	výškou	dělá	čest	svému	jmé-
nu.	Za	prohlídku	v	podřepu	se	ale	od-
mění	pohledem	na	krásná	tenká	brčka	
–	duté	krápníky	připomínající	maka-
róny.	Na	stěnách	jeskyně	uvidí	i	histo-
rické	podpisy	dobových	návštěvníků.	
Lidé	také	přes	zábradlí	nahlédnou	do	
jedné	z	devíti	propastí	v	jeskyni.	
	 Po	 prohlídce	 jedné	 strany	 chod-	
by	podél	krytu	se	po	vystoupání	15	

s c h o d ů		
a	 nově	
vybudova-
né	kovové	lávce	
dostanou	 návštěvníci	 přes	 tři	 metry	
vysokou	stavbu	krytu	na	jeho	druhou	
stranu.	 Po	 cestě	 uvidí	 i	 řadu	 zajíma-
vých	barevných	přírodních	sintrových	
náteků.	 „Na	 rozdíl	 od	 klasické	 cesty	
krytem,	není	nová	trasa	bezbariérová,	
její	 délka	 bude	 690	 metrů	 a	 potrvá	
zhruba	 80	 minut.	 Vycházet	 se	 bude	
podle	 zájmu	 po	 rezervaci	 předem	 na	
tel.	516	439	111,	účastníci	musí	být	star-
ší	šesti	let,“	přibližuje	vedoucí	jeskyně	
Výpustek	 Hana	 Horáková.	 Aby	 bylo	
zpřístupnění	 možné,	 musela	 Správa	

Pokračování na str. 2

. . .  za tajemstvím jeskyně

ONLINE    BUSINESS    KONZULTACE

PLÁN     STRATEGIE     MARKETING
www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz

Propojte se s klienty od kudkoliv

ZVYŠUJEME NÁKLAD


