
Krásnohorská jaskyňa je UNESCOM chránená pamiatka s gigantickým 

34 metrov vysokým kvapľom. Donedávna bol zapísaný v Guinessovej 

knihe rekordov ako najväčší na svete. Podzemné priestory ukrývajú aj 

peknú sintrovú výzdobu, priezračný riečny systém a vzácne živočíchy. 

Vidieť ich môžete na 450 metrov dlhej nevšednej trase, ktorú tvoria 

lavičky, rebríky, lanové traverzy aj úzke skalné miesta.

The Run Slovakia je najdlhší štafetový „hobby“ beh na Slovensku. Tento 

rok sa začne 2. júna v Košiciach a končí sa 4. júna v Bratislave. Pozor! 

Termín registrácie je do 14. mája.

Škótsko je krajinou mnohých príbehov a mýtov. Lochnesská príšera, 

James Bond, Statočné srdce, škola Harryho Pottera, lakomí Škóti. No je 

aj krajinou rozľahlých jazier, tajomných hradov a malebných chalúpok. 

Rozprávať o nich bude cestovateľka Mirka Badinská v Kine Úsmev.

Krásnohorská jaskyňa leží asi kilometer od 
malej a pokojnej dediny Krásnohorská Dlhá 
Lúka (70 km od Košíc). Na kraji obce náj-
dete Penzión Jozefína, kde sídlia správcovia 
a sprievodcovia. Tu dostanete potrebnú vý-
stroj. Oblek, aby ste sa nezašpinili a helmu 
s baterkou, aby ste dobre videli úžasnú sin-
trovú výzdobu s helektitmi, 34 metrov vy-
soký Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, Sieň 
obrov, štyri druhy netopierov, ale aj sala-
mandre, žaby, možno aj pavúka troglofil-
ného kosca. Cez jaskyňu preteká podzemná 
riečka a na jednom mieste ju musíte „zdo-
lať“ po natiahnutom lane. Aj preto deti od 
6 do 15 rokov môžu do jaskyne len v dopro-
vode rodiča a so sprievodcom. Sprievodca je 
nevyhnutý pre všetkých návštevníkov, ke-
ďže je to chránená pamiatka a je dôležité, 
aby sa nelámali kvaple, do riečky nehádza-
li predmety a neplašili zvieratá. Vlastne si 
ani nevieme predstaviť, akoby sme sa v nej 
pohybovali bez „vodcu“. Trasa je dlhá 450 m 
a vedie aj cez drevené lavičky, cez spomína-
né lanové traverzy a úzke miesta. To by mo-
hol byť problém pre ľudí s nadváhou. Limi-

Beh „z východu na západ“ sa začne hromad-
ným štartom z Hlavnej ulice. Prihlásiť sa 
môžu 4 až 16 členné tímy. Štartovné sa po-
hybuje od 45 do 65 eur na osobu. Trať dlhá 
529 kilometrov je rozdelená na 48 etáp. Bež-
ci majú na výber tri kategórie: easy (Košice 
– Teplička nad Váhom, 299 km, etapa 1 až 
28), west (Teplička nad Váhom – Bratislava, 
230 km, etapa 29 až 48) alebo full (Košice 
– Bratislava, 529 km, etapa 1 až 48). Každá 
z nich sa člení na freestyle (ľubovoľný po-
čet etáp na jednotlivca) a marathon (všetci 
v tíme odbehnú cca 10,5 km).
 Okrem športového zážitku si bežci vy-
chutnajú aj krásy Slovenska, keďže trasa 
vedie cez naše najvýznamnejšie prírodné, 
kultúrne či historické pamiatky (Spišský 
hrad, Vysoké Tatry, Terchová, Čičmany...). 
Podrobnejšie info a registráciu nájdete na 
www.therun.sk.
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tom je ale zapožičané oblečenie. Podľa slov 
sprievodcu – ak sa do neho človek zmestí, 
vojde sa aj do užších jaskynných miest. Ob-
lečenie je v cene, za pevnú obuv si priplatí-
te, tak si ju radšej prineste sami.

Náučný chodník
Krásnohorská je výverová fluviokrasová jas-
kyňa – predstavuje koncovú časť jaskyn-
ného systému podzemného potoka Buzgó 
a vznikla najmä jeho rozpúšťacou činnos-
ťou v dolomitoch a vápencoch. Objavili ju 
v roku 1964 jaskyniari z Rožňavy. Sprístup-
nených je 450 metrov trasy, no známych je 
až 1556 m podzemných priestorov, a to nie 
sú preskúmané všetky. Vchod sa nachádza 
asi kilometer od sídla sprievodcov (Penzión 
Jozefína). Návštevníci sa k nemu presúvajú 
pešo a trasa ponúka pekný pohľad na oko-
litý les a vedie ňou Náučný chodník Jasky-
ne Slovenského krasu – svetové prírodné 
dedičstvo. Pri vstupe sa nachádzajú nád-
herné krasové priehradky, ktoré vytvoril 
potok Buzgó.

Mystická krajina na severe Britských ostro-
voch ponúka cestovateľom pohľad na ma-
jestátne štíty, vetrom ošľahané ostrovy, 
rozľahlé jazerá, divoké severné a západné 
pobrežie, rozprávkové a temné hrady, prí-
ťažlivé mestá. Ale i na príjemné ospalé de-
dinky s chalúpkami, v ktorých milí a po-
hostinní Škóti kúria rašelinou. Práve oni 
vyvracajú povery o lakomom a šporovlivom 
národe. Škótsko učarovalo aj Mirke Badin-
skej, absolventke cestovného ruchu, ktorá 
pred 15 rokmi začala objavovať bývalé brit-
ské kolónie od indického Kašmíru až po juž-

nú Afriku: „Všade je niečo zaujímavé, či ste 
v rušnej metropole, alebo na myse na kon-
ci sveta.” Mirka je mimochodom zaujímavá 
žena – zbiera fotografie záchodov a po svete 
roznáša petrogramy od slovenského maliara 
Petra Rollera. Možno ich ukáže aj na Cesto-
vateľskom kine v Úsmeve 15. mája o 20:00. 
Lístky stoja 4 eurá v predpredaji v poklad-
ni kina počas pracovných dní od 18:00 do 
20:00 a víkendov od 15:00 do 20:00.
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