
Město Adamov, Technické muzeum v Brně,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Správa CHKO Moravský kras a Správa CHKO Český les, 
Správa jeskyní České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu,

Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Česká speleologická společnost – ZO Býčí skála a Křtinské údolí,

Archaia Brno o.p.s., Hornicko-historický spolek Planá,
Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen,

obec Habrůvka a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno 

Vás srdečně zvou na 11. ročník

SETKÁNÍ
VE STŘEDNÍ ČÁSTI

MORAVSKÉHO KRASU
pořádané u příležitosti Mezinárodního dne muzeí,
Evropského dne parků, Mezinárodního roku lesů

a 55. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras,
které se koná v sobotu 7. května 2011.

Doprava mezi Adamovem, Starou hutí v Josefově a Býčí skálou
bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně. 

Autobus bude jezdit od 8:30 hod z Adamova – zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových 
intervalech. K jeskyni Výpustek pojede autobus z Adamova v 10:30, 12:30 a 15:30 hod.

Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16:00 hod, z Josefova v 17:00 hod.

Dva mimořádné vstupy v 11:30 a 13:30 hod 
Speciální prohlídka (zdarma) Speciální prohlídka (zdarma) S přibližující výzkumy této jeskyně.

Jeskyně Výpustek

Stará huť
• Prohlídka expozic 

Technického muzea v Brně,
• tavba  železa v replice 

velkomoravské pece,
• ukázkové pálení milíře,
• keramická pec,
• ukázky řemesel,
• prezentace ochrany přírody 

v CHKO Moravský kras,
• premiéra filmu „Toulky 

Moravským krasem“.Moravským krasem“.Moravským krasem“

 Švýcárna 
• Občerstvení v nekuřácké 

hospůdce a lahodný čaj 
v improvizované čajovně,

• hry a ekohry pro děti, 
mládež i dospělé,

• ukázky řemesel.

 Býčí skála
• Exkurze do jeskyně Býčí 

skála (doporučujeme 
terénní obuv),

• program věnovaný 
halštatskému obětišti,

• exkurze budou pořádány
i vei vei dnech 8.5., 14.5., 15.5., 
a 21.5.2011.
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