01 | duben 2017

Moravský kras

na vlastní kuzi
OTEVÍRACÍ DOBA
duben:

všední dny 10–16 hodin
víkendy 9–17 hodin

květen–září: denně 9–17 hodin

Vázení návstevníci a prátelé,
hlavní návštěvnická sezóna v Moravském krasu obvykle začíná s příchodem jara
a Velikonoc. Oblíbeným výchozím bodem pro návštěvu Punkevních jeskyní, Kateřinské jeskyně a propasti Macocha je Skalní mlýn, kde najdete i náš Dům přírody
Moravského krasu.
Ve vnitřních i venkovních expozicích vyprávíme příběh místní krajiny: ponoříme
se s vámi do hlubin korálového moře, prozkoumáme vývoj krasových jevů a jeskyní. Potkáte se s lidmi z hluboké minulosti a uvidíte, jak žili v jeskyních. Blíže vám
představíme také jeskynní živočichy, například netopýry. Postupně se dostaneme
až do současnosti a ke změnám, které do místní krajiny přinesl člověk.
Jednou z novinek této sezóny je i tento zpravodaj, kterým vás budeme 6× do roka
informovat o tom, co je u nás nového a co pro vás v nadcházejícím období připravujeme. Premiérové číslo je věnováno nabídce programů pro školy – programy a na míru šité prohlídky máme pro všechny věkové kategorie od dětí z mateřských škol po univerzitní studenty.
Závěrem bych chtěl poděkovat blanenské slévárně Ernst Leopold za to, že umožnila vznik tohoto občasníku a přislíbila dlouhodobou podporu jeho vydávání.
Těším se na viděnou v našich expozicích, nebo na našich programech a akcích.
ing. Miroslav Chlápek
ředitel Domu přírody Moravského krasu, o.p.s.

KALENDÁŘ AKCÍ
od 14. dubna STŘÍBRNÝ POKLAD Z MORAVSKÉHO
KRASU Výstava unikátního nálezu 67
stříbrných mincí Přemysla Otakara II.
a Václava II. z konce 13. století . Kolekce
ze sbírek Muzea regionu Boskovicka
bude přístupná v Domě přírody
Moravského krasu do konce roku 2017.
6. květen

BOTANICKÁ VYCHÁZKA
DO JOSEFOVSKÉHO ÚDOLÍ

20. květen

RYS OSTROVID V MORAVSKÉM
KRASU

(více informací na www.dumprirody.cz/moravsky-kras)

VSTUPNÉ (VČ. 3D KINA)
Základní vstupné

60 Kč

Žáci a studenti
v rámci školní skupiny

50 Kč

Děti 0–5 let

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. Aktuální časy začátku
promítání jsou uvedeny na webových
stránkách.

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Novinkou v nabídce Domu přírody
Moravského krasu jsou 3 nové trasy
komentovaných prohlídek expozic.
Prohlídky jsou pojímány jako „zážitkové“: návštěvníci si při nich mj. složí
kostru jeskynního medvěda, vyzkouší
si život s netopýry nebo tavbu železa,
naprojektují si krajinu budoucnosti
podle svých přání. Součástí komentovaných prohlídek je také promítání 3D
filmu Říše zkamenělého času. Prohlídky
doporučujeme kromě škol také pracovním a zájmovým kolektivům, seniorům
a klientům cestovních kanceláří. Možno
objednat také v angličtině. Délka programu je 90 minut, vstupné činí 90 Kč.
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Programy pro skoly
V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU PŘINÁŠÍME OCHUTNÁVKU (VÝBĚR) PROGRAMŮ, KTERÉ NABÍZÍME PŘEDEVŠÍM
ŠKOLNÍM SKUPINÁM. DOKÁŽEME ALE TAKÉ NABÍDNOUT PROGRAMY ŠITÉ NA MÍRU POTŘEBÁM JEDNOTLIVÝCH ŠKOL ČI ZÁJMŮM NÁVŠTĚVNÍKŮ. PŘEHLED VŠECH NAŠICH PROGRAMŮ VČETNĚ DÉLKY JEJICH
TRVÁNÍ A CENY NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW. DUMPRIRODY.CZ/MORAVSKY-KRAS.

MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1.–2. ROČNÍK
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Maskotem Domu přírody Moravského krasu je netopýr, tradiční obyvatel místních jeskyní. Přestože se
jedná o tvora, který je aktivní pouze v noci, nejmenším
návštěvníkům dokážeme v tříhodinovém interaktivním
programu představit život těchto létajících savců a při
vycházce do okolí prozkoumáme, kde všude se mohou
netopýři ukrývat.
Děti se také mohou vydat na dvoukilometrovou
zábavnou procházku, na které je seznámíme s místy,
která jsou podle pověstí spojená s čerty. Součástí programu jsou hry a další aktivity. Délka cca 150 minut.
O tom, že o místní jeskyně nepostavili čerti, ale příroda, vypráví další z edukativních programů, v jehož rámci
dostanou děti možnost vytvořit si svůj vlastní krápník.

9. ROČNÍK ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STŘEDNÍ
A VYSOKÉ ŠKOLY

Pro návštěvníky, kteří už odrostli čertům a pohádkám,
nabízíme několik zážitkově-naučných programů.
Doslova ochutnat je například možné Tisíc chutí
Moravského krasu – mezi produkty regionálních výrobců
je možné najít mj. sýr, med, perníky, nebo třeba mýdlo,
které si mohou účastníci programu sami zkusit vyrobit.
O tom, že jeskyně mají svá tajemství, se návštěvníci
přesvědčí třeba u pravěkých archeologických pozůstatků. Na výuku v interaktivní expozici o Moravském krasu v Domě přírody navazuje terénní exkurze do krápníkové jeskyně.

3.–5. ROČNÍK ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Do světa pravěkých lovců zve program, který je současně „loveckou výpravou“ do okolí propasti Macocha.
V jeho rámci prověřujeme soudržnost tlupy a při pravěkém rituálu spojeném s vytvořením jeskynní malby
žádáme přírodní síly o úspěšný lov. Nabídneme spoustu her a soutěží, cílem programu je nicméně seznámení s nejvýznamnějšími pravěkými nálezy pozůstatků
našich dávných předků v Moravském krasu.

6.–8. ROČNÍK ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Příběh Moravského krasu může mít i formu zážitkové expozice: návštěvníci se ponoří do pravěkého
moře, kde necháme zkamenět jeho dávné obyvatele,
na mechanických modelech a animacích vybudujeme vápencové skály, jeskyně i krápníky, představíme
si, jaký byl život pravěkých lidí v jeskyních, proletíme
se s netopýry a porovnáme své návyky s jejich životní
strategií. Součástí tříhodinového programu je promítání 3D filmu Říše zkamenělého času.

Také kameny mají svá tajemství a navíc dokáží vyprávět příběhy o Zemi. Kdo se naučí v kamenech číst,
dokáže mnohem lépe porozumět historii Země a kraje,
ve kterém žije. Moravský kras má za sebou zajímavou
geologickou historii, kterou představujeme prostřednictvím terénní exkurze a názorných modelů a animací
v interaktivní expozici Domu přírody.

Dům přírody Moravského krasu, o.p.s. | Skalní mlýn 96 | 678 01 Blansko | e-mail: info@dpmk.cz | telefon: +420 516 414 826
Tento zpravodaj vychází díky podpoře blanenské slévárny Ernst Leopold.

