„SLÁVA NAZDAR VÝLETU…“
Tuto známou dětskou písničku jsme si mohli zazpívat po letošním první zájezdu Klubu seniorů Háje ve
Slezsku, nazvaném „Krásy Moravského krasu“, který se uskutečnil 8. července 2021. Ráno, před příjezdem
autobusu nám však moc do zpěvu nebylo. Po předchozích horkých letních dnech jsme totiž byli smáčení
ranním deštěm. Neměl však dlouhého trvání. Po příjezdu k našemu prvnímu cíli, Domu přírody Moravského
krasu v Punkevním údolí, již opět svítilo letní sluníčko. V tomto návštěvnickém centru nedaleko Blanska jsme
měli od desáté hodiny rezervovanou komentovanou prohlídku expozic. Dům přírody Moravského krasu je
moderní návštěvnické středisko, které se nachází v samém srdci Moravského krasu u Skalního mlýna –
východiska pro návštěvu Punkevních jeskyní a světoznámé propasti Macocha. Byli jsme rozděleni do dvou
skupin, jelikož nás bylo celkem 42. V poutavém výkladu nám místní průvodci objasnili, jak vznikl Moravský
kras, jaká je zde fauna a flora, jak se na krajině odrazila činnost lidí. Nakonec jsme shlédli poutavý 3D film o
čtyřech ročních obdobích v krasu a krasové krajině.
Následoval oběd v restauraci hotelu Skalní mlýn a kávička po obědě. Poté jsme se přesunuli k našemu
druhému cíli, jeskyni Výpustek v Křtinském údolí. Výpustek není obyčejná jeskyně s krápníky, jak bychom
mohli v Moravském krasu očekávat. V průběhu 20. století prošla složitými a mnohdy neradostnými
proměnami. Jak nás seznámila místní skvělá průvodkyně paní Vojáčková, nejprve byly v jeskyni těženy
fosfátové hlíny, později byla využita jako skladiště munice prvorepublikové armády. Za 2. světové války tam
byla německá zbrojní továrna a letech 1961 až 2001 bylo v podzemí zřízeno jedno z velitelských stanovišť
naší armády. Prohlídka začínala ve vstupní hale bývalých kasáren, kde jsme se seznámili s pestrou historií
tohoto místa. Pokračovali jsme do podzemního krytu, vestavěného do části jeskyně. Postupně jsme
procházeli lůžkovou částí, sálem logistiky, velitelským stanovištěm, odbornými pracovišti a technologickým
zázemím. Teprve pak jsme vstoupili do samotných původních jeskynních prostor. Zde už se někteří klepali
zimou, jelikož „bylo vytopeno“ jen na 8OC! Původní krápníková výzdoba v hlavních chodbách jeskyně sice
byla zničena. Uchváceni jsme však byli obrovskými prostorami jeskyně. Některé jeskynní sály mohou
pojmout až 1000 diváků a využívají se ke koncertům a dalším kulturním akcím. Prostory jeskyně jsou opravdu
dech beroucí a většina účastníků zájezdu byla ohromena. Bylo to něco jiné než klasické stalaktity, stalagmity
nebo stalagnáty. Přesto jsme nakonec byli rádi, že jsme z jeskyně venku, protože po 70 minutách pobytu ve
velmi studených prostorách jeskyně, byli jsme značně prochladlí. Teplota venku dosahující, pro změnu,
vysokých letních hodnot, nás však zakrátko znovu ohřála na provozní teplotu.
Mohli jsme tudíž pokračovat do nedalekého městyse Křtiny. Navštívil jsme tam známý poutní kostel Jména
Panny Marie. Byl postaven v létech 1718-44 známým barokním stavitelem J.B. Santinim. Odborníky je
považován za nejkrásnější barokní stavbu v naší republice. A my jsme jim museli při prohlídce interiéru i
exteriéru dát za pravdu. Ke kostelu přiléhá zámek z roku 1750, který však slouží jako ubytovací zařízení. Po
prohlídce kostela jsme už odjížděli zpět k domovu. Podle vyjádření přímých účastníků, byl to další vydařený
a zajímavý výlet. Pokud se chcete kouknout na fotky, jako vždy je najdete na: https://senhaj.rajce.idnes.cz
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