
ÚTERÝ 18. KVĚTNA 2010
WWW.IDNES.CZ4 B jižní morava

Koncem týdne přestěhuji
část své Boskovické epope-
je do jeskyně Kostelík neda-

leko Býčí skály, kde se bude v so-
botu slavit Evropský den parků.
Už jsem tam vystavoval asi třikrát
a toto prostředí mám velmi rád.

Jeskyně se skutečně trochu po-
dobá kostelíku a je nesmírně zají-
mavá. Otvory se do ní dostane
světlo, ráno bývá celá zlatá, přes
den je světle zelená a navečer čer-
vánky. Když jsou červánky, tak zrů-
žoví. Výstavu budu mít otevřenou
v sobotu i v neděli a lidé si ji bu-
dou moci prohlédnout i v noci. Jes-
kyni nasvítím svíčkami a to už
bude těžká romantika.

Boskovická epopej jsou plastiky
vytvořené na motivy pohádek
a pověstí z Boskovicka a v Kostelí-
ku si jich lidé budou moci prohléd-
nout deset až patnáct. A část
z nich se bude vztahovat přímo
k Moravskému krasu, například
k propasti Macoše.

Plastiky váží kolem deseti kilo-
gramů a musím je do jeskyně vy-
nést, vyjít s nimi asi půlkilometro-
vý kopec. Už jsem si spočítal, že
přitom nachodím osmnáct až dva-
cet kilometrů. A když už jeskyně
připomíná kostel, umístím do ní
i křížovou cestu.

MORAVSKÝ KRAS Evropský den
mají i parky a u Býčí skály i v někte-
rých dalších místech Moravského
krasu se bude slavit tuto sobotu.
Již po desáté. Program bude více-
méně tradiční, ale pořadatelé si
připravili i několik novinek.

„Expozici ve Staré huti u Josefo-
va připravují i letos kolegové z br-
něnského Technického muzea
a vždy se snaží ukázat i něco nové-
ho. Letos to má být kolomazná
pec,“ uvedl vedoucí Chráněné kra-
jinné oblasti Moravský kras Leoš
Štefka.

Co to kolomazná pec vlastně je?
„Až do konce 19. století se v ní vyrá-
běl ze smolného dřeva dehet, kte-
rý se používal jako mazivo v kože-
dělném, lodním i dalším průmys-
lu, ale i v léčitelství. Vypadá podob-
ně jako milíř, který sloužil k výrobě
dřevěného uhlí,“ vysvětlil Ondřej
Merta z Technického muzea
v Brně a dodal, že kolomazná pec
je již téměř hotová. Vytvořila ji spo-
lečnost Archaia Brno a v těchto
dnech se už bude zkoušet, jak fun-
guje, aby bylo možné v sobotu li-
dem ukázat, jak se vlastně dříve de-
het vyráběl.

Speleologové jako obvykle zave-
dou návštěvníky do jinak nepří-
stupné jeskyně Býčí skála a tento-
krát mají pro ně připravené zajíma-
vosti o výzkumech podzemí Mo-
ravského krasu ze 70. až 90. let mi-
nulého století. Podobnou exkurzi

umožní zájemcům i v neděli
23. května.

Moravský kras sice není národ-
ní park, ale i tak má několik „nej“.
Například vznikl již v roce 1956, je
tak nejstarší chráněnou krajinnou
oblastí na Moravě a po Českém
ráji druhou nejstarší v zemi. Je

také největší a nejvýznamnější kra-
sovou oblastí Česka a proslavil se
i unikátními archeologickými nále-
zy, z nichž některé dokládají pří-
tomnost člověka na tomto území
již před sto tisíci lety.

Má také více než tisíc jeskyní,
pět z nich si může prohlédnout ve-
řejnost. Císařská jeskyně slouží
jako speleoterapeutická léčebna.

„O zpřístupnění dalších jeskyní
se nyní neuvažuje. Mimo jiné pro-
to, že je to velmi nákladná záleži-
tost, například jeskyně Býčí skála
je v úzkém lesnatém údolí a těžko
by se u ní mohly stavět nějaké bu-
dovy a parkoviště,“ říká Leoš Štef-
ka.

Připravují se však drobné úpra-
vy hranic chráněného území. Roz-
kládá se na ploše 92 kilometrů čtve-
rečních a ke změně zatím došlo
jen na konci padesátých let, kdy se
z něj vyňala jižní část a byl v ní ote-
vřený vápencový lom Mokrá.

Drobné úpravy hranice vyply-
nou z územního plánu, který se
nyní zpracovává.

„Jde o to, že hranici v některých
místech třeba vymezovala polní
cesta, která už neexistuje, a v ně-
kterých obcích zase prochází zasta-
věnou částí. A tato drobná území
z ní mohou být v budoucnu vyjmu-
ta. Z devadesáti devíti procent
však hranice a rozloha zůstanou
zachovány,“ říká Leoš Štefka.

Helena Vaculová

Turnaj v rapid šachu Pravidelný turnaj v rapid šachu
pořádají každou třetí sobotu v měsíci v klubovně ŠK
Lokomotiva Brno. Foto: Peter Mego,pmspotter.rajce.net

Stará huť u Josefova v Moravském krasu v těchto dnech zase ožívá. A v sobotu
se tady bude opět topit v několika pecích, keramické, chlebové a nově dokonce
i v kolomazné. To však bude jen část programu setkání, kterým každoročně
CHKO Moravský kras připomíná a slaví Evropský den parků.

Zápůjčka „naruby“

Staré dětské knihy nosí knihovně čtenáři
Do Městské knihovny v Blansku nosí nyní čtenáři staré dětské knihy,
aby si tyto vzácnosti mohli prohlédnout i ostatní. „Máme tu už nějaké
čítanky a časopisy Mladý čtenář z počátku minulého století. To už
jsou docela rarity,“ uvedla vedoucí dětského oddělení knihovny Dra-
hoslava Křivánková. Staré knihy, které tentokrát půjčují knihovně čte-
náři, zde vystaví v červnu. „Na konci školního roku se u nás pasují prv-
ňáčci, ale výstavku samozřejmě chystáme i pro ostatní děti,“ dodala.

FAKTA

Program 10. ročníku
Evropského dne parků
Moravský kras, sobota 22. května

Stará huť
Prohlídka expozic Technického
muzea v Brně, tavba železa
v replice velkomoravské pece,
ukázka pálení milíře, výstava
věnovaná ochraně přírody
v Moravském krasu, kolomazná pec.

Švýcárna
Občerstvení v čajovně, hry pro děti,
mládež i dospělé, výstava Ekofór.

Býčí skála
Exkurze do jeskyně Býčí skála
s programem věnovaným
speleologickému průzkumu v 70.
až 90. letech 20. století.

Jeskyně Výpustek
Prohlídka spojená s promítáním
pásma Tajemství ventilátoru začíná
v 11.30 a 13.30. Je zdarma.

RAJCE.NET

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet, další návody
najdete na www.navody.rajce.net.

Lidé od nás
Epopej vynesu
do jeskyně
Kostelík

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte svoje názory na
redbrn@mfdnes.cz, Česká 19/21,
602 00 Brno, telefon 516 202 111.

Fandovství ho stálo
sedm slepic
Z mého kamaráda a fandy by si
měli vzít hráči zámořské NHL pří-
klad, neboť obětoval sedm kusů
drůbeže na oltář českého hokeje.
Ve čtvrtek 13. května spěchal na
důležité utkání Česka proti Švéd-
sku a v zápalu svého fandovství za-
pomněl zavřít kurník.
V době, kdy se na ledové ploše
odehrávaly tvrdé souboje českých
hráčů se švédskými, zuřil v kurní-
ku litý boj o život.
Zatímco naši skórovali „pouze“
dvakrát, hladová kuna byla úspěš-
ná v sedmi případech. Vzhledem
k tomu, že se skalní fandovství ne-
vztahuje na oběti slepic, chtěl
bych vyzvat hráče, kteří odmítli re-
prezentovat naši zem, aby zorgani-

zovali dobrovolnou sbírku na kou-
pi sedmi nosnic pro našeho kama-
ráda.
Na druhou stranu bych chtěl vyjá-
dřit dík za vítězství proti Švédsku
z toho dne a popřát hráčům, kteří
s hrdostí reprezentují svou vlast,
další úspěchy na tomto šampioná-
tu.
Vyjádření Jaromíra Jágra odráží
postoj všech šebetovských fandů
českého hokeje, mimo sedmi sle-
pic, které už nemohou vyjádřit
svůj názor. Sportu zdar.
Jaroslav Geršl, Šebetov

Ivo Krajíček
umělecký řezbář
z Letovic

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n.H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Floristická výstava Na slavkovském
zámku se předvedli tvůrci květinových
vazeb i návrháři šatů z brněnských
středních škol.

Foto: Ševčíková Tatiana, tanyth.rajce.net

Fórum čtenářů

Drahoslava Křivánková z knihovny Blansko s knihami od čtenářů
Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Zprávy z měst

Veteráni v Brně Už sedmé setkání veteránů
v sobotu v Campus Square. Foto: Peter Mego

Český hráč Jiří Novotný se raduje
z vítězství nad Švédy. Foto: ČTK

výběr z dopisů, kráceno

Den parků oslaví
výlety do jeskyní
i výrobou dehtu

Vaším objektivem Fotografie uživatelů rajce.net

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Blanensku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Heleně Vaculové na
helena.vaculova@mfdnes.cz.

INZERCE

Jihomoravský kraj 
pronajme za nejvyšší nabídku nájemného bývalý objekt 

celní a pasové kontroly (původně užívaný v rámci 
hraničního přechodu Poštorná-Reinthal), a to:

- budovu č.p. 1207 občanská vybavenost na pozemku p.č.
3191/9,

- pozemek p.č. 3191/9 zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p.č.3191/6 lesní pozemek,
- pozemek p.č.3191/7 ostatní plocha-ostatní komunikace,
- pozemek p.č.3191/10 lesní pozemek,
- pozemek p.č.3191/11 lesní pozemek,
- pozemek p.č.3191/12 ostatní plocha-jiná plocha,
vše k.ú. Poštorná, obec Břeclav, a to včetně všech sou-
částí a příslušenství.
Celková výměra kancelářských ploch činí cca 465 m2 a skladových 
ploch cca 297 m2.
Za současného stavu vnitřní dispozice je možné využití pro komerční 
účely jako kancelářské či administrativní prostory, popř. jako sídlo firmy 
s možností provozu nevýrobního charakteru a skladování v menším 
rozsahu.

Bližší informace je možno získat na stránkách 
Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz

nebo dotazem na kontaktní osobu: Mgr. Barbora Drnovská,
tel.: 541 652 496, e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

Jihomoravský kraj 
pronajme za nejvyšší nabídku nájemného budovu bývalé 
pobočky Policie ČR (původně užívaná v rámci hraničního 

přechodu Valtice-Schrattenberg), a to:

- budovu č.p. 483 jiná stavba na pozemku p.č. 3237/22,
- pozemek p.č. 3237/22 zastavěná plocha a nádvoří o vý-

měře 207 m2,
- pozemek p.č. 3237/6 ostatní plocha-manipulační plocha 

o výměře 492 m2,
vše k.ú. a obec Valtice, a to včetně všech součástí a pří-
slušenství.
Jedná se o samostatně stojící přízemní podsklepený objekt v jihozá-
padní části města Valtice mimo zastavěné území města ve vzdálenosti 
cca 1,2 km při místní komunikaci směr Úvaly.
Celková výměra využitelných prostor je cca 356 m2.
Lokalita je velmi zajímavá z hlediska možného budoucího využití pro 
turistický ruch, a to z krajinářského hlediska a sousedství Lednicko-
valtického areálu.

Bližší informace je možno získat na stránkách 
Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz

nebo dotazem na kontaktní osobu: Mgr. Barbora Drnovská,
tel.: 541 652 496, e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.


