
Dům přírody Moravského krasu oslaví v sobotu 19. srpna své druhé narozeniny. 
Jsme sice v Moravském krasu stále „noví“, ale i tak se za ty dva roky můžeme 
pochlubit zhruba 80 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli našimi expozice-
mi, nebo se účastnili našich programů. 

Věříme, že v dalších letech k nám najdou cestu další návštěvníci Moravského 
krasu, jak z tuzemska, tak i ze zahraničí a ti co už u nás byli, se k nám budou 
nadále rádi vracet. Kapacitu na to máme, jsou připraveny nové programy a akce, 
expozice příležitostně rozšiřujeme o různé dočasné tematické exponáty a výstavy, 
abyste měli dobré důvody k nám znovu přijít. Také naše narozeninová oslava 
bude něčím unikátním, něčím, co vám nabídneme opravdu pouze jednou za rok.

Zažijte s námi narozeninovou oslavu na vlastní kůži, srdečně zvu.

Přeji hezký zbytek prázdnin a těším se na viděnou u nás. 

ing. Miroslav Chlápek
ředitel Domu přírody Moravského krasu, o.p.s.

OTEVÍRACÍ DOBA
květen–září:  denně 9–17 hodin
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03 | srpen 2017

na vlastní kuzi

KALENDÁŘ AKCÍ
Celoročně  STŘÍBRNÝ POKLAD Z MORAVSKÉHO KRASU 

Výstava unikátního nálezu 67 stříbrných mincí 
Přemysla Otakara II. a Václava II. z konce 
13. století. Kolekce ze sbírek muzeí Boskovicka 
a Blanenska. 

19. srpna  OSLAVA 2. NAROZENIN DOMU PŘÍRODY 
A REGIONÁLNÍ JARMARK
Možnost poznat, ochutnat nebo si i zkusit 
vytvořit výrobky místních šikovných lidí. 
Doprovodný kulturní program.

26. srpna  POZOROVÁNÍ NOČNÍCH MOTÝLŮ 
u Kateřinské jeskyně. Začátek ve 20 hodin. 
Unikátní možnost potkat se s nočními motýly 
v Suchém žlebu.

2. září  LICHTENŠTEJNSKÝ PARK V OKOLÍ BÝČÍ SKÁLY 
Výprava z Moravského krasu do Moravského 
Švýcarska, romantického přírodního areálu 
zbudovaného Lichtenštejny ve Křtinském údolí. 
Nutná rezervace předem na info@dpmk.cz nebo 
na tel.: 516 414 826.

9. září  EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY 
Blízké setkání s jedněmi z nejšikovnějších leteckých 
akrobatů v živočišné říši, kteří se orientují pouze 
podle zvuků. 

16. září–30. listopadu   
  VÝSTAVA KRÁSY KRASU (A PSEUDOKRASU)

Výstava fotografií jeskyňáře Jana „Netopejra“ 
Moravce. Vernisáž s přednáškou o (pseudo) krasu 
proběhne v sobotu 16. září v 16 hodin.

Moravský kras 

(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 30 Kč 
(doprovod zdarma)

Komentovaná prohlídka 
expozice pro školy 70 Kč

Komentovaná prohlídka 
expozice pro skupiny 90 Kč

Promítání 3D filmu o Moravském kra-
su Říše zkamenělého času (25 min) 
denně dle zájmu v 11 h, 13 h a 15 h.

Vázení návstevníci a prátelé,

MY SLAVÍME, vy dostáváte 
vstupné do našich interiérových 
expozic ZA POLOVINU.
30 Kč základní, 60 Kč rodina.

JIŽ 2 ROKY.



DOPROVODNÝ PROGRAM
10:30–11:15 
Pohádka O zlobivé notě 
(Divadlo Plyšového Medvídka)
12:00
 losování volných vstupů 
(poukazů) do Domu přírody 
13:00–16:00 
Hudba Modex Petrovice
13:40 
 losování volných vstupů 
do Kateřinské jeskyně 
(vstup 14:00)
14:40 
losování volných vstupů 
do Kateřinské jeskyně 
(vstup 15:00)
15:40 
losování volných vstupů 
do Kateřinské jeskyně 
(vstup 16:00)

Losy bude možné získat 
za nákup u regionálních výrobců 
nebo v Domě přírody (minimální 
výše nákupu 50 Kč)

NA CO SE MŮŽETE TAKÉ TĚŠIT
  leštění vápenců z Moravské-
ho krasu
  nahlédnutí do včelího úlu 
a vyrábění ze včelích produktů
  kovářskou dílnu i moderní 
uměleckou litinu
  mini farmu zvířat
  výtvarné dílny
  nejkrásnější a nejchutnější 
perníčky od Zdeničky
  keramické hrníčky či ponožky 
s netopýrem... 

Změna programu vyhrazena.
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RREGIONÁLNÍ JARMARK
Dům přírody Moravského krasu

19. srpna a 2017  
110 0000 –

p
– 117 hodin

13 - 16 Hudba MODEX Petrovice

ochutnávka regionálních produktů

10:30 - 11:15 Pohádka O zlobivé notě
Divadlo Plyšového Medvídka

dílničky pro malé i velké     hledací hra

ukázky řemesel regionálních výrobců

Podrobnosti programu najdete na
www.dumprirody.cz/moravsky-kras/akce

PPřijďte oslavit naše 2. narozeniny

losování o volné vstupy do Kateřinské  jeskyně

Hezké druhé narozeniny!


