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Pokračování ze str. 1
jeskyní ČR získat souhlasné stano-
visko státní ochrany přírody – Sprá-
vy chráněné krajinné oblasti Morav-
ský kras a báňského úřadu, který 
dohlíží na bezpečnost činností v pod-
zemí. 
 Správa jeskyní ČR již několik let 
úspěšně provozuje zážitkovou trasu Po 
stopách Nagela ve spodních patrech 
Sloupsko-šošůvských jeskyní. Ta je 
ale fyzicky náročnější, její účastníci 
musí mít nejméně 10 let. 
 V zimě jsou v Moravském krasu 
pro turisty otevřeny tři z pěti jeskyní 
– kromě Výpustku ještě Punkevní 
jeskyně s vodní plavbou elektrolodě-
mi a Sloupsko-šošůvské, které od 
prosince do února nabízejí dvakrát 
denně zimní prohlídky šošůvské čás-
ti při světle baterek. Jeskyně Balcar-
ka a Kateřinská po zimní pauze kvůli 
ochraně kolonií zimujících netopýrů 
otevřou opět od března.
 Ve zbytku republiky nabízejí v zi- 
mě od pondělí do pátku prohlídky 
Bozkovské dolomitové jeskyně u Se-
mil a Javoříčské a Mladečské jeskyně 
na Olomoucku. Od února se také ve 
všední dny přidávají i Zbrašovské 

aragoni-
tové jes-
kyně v láz-
ních Teplice 
nad Bečvou, kde je díky vyvěrající 
minerální kyselce celoročně příjem-
ných 14 stupňů Celsia. Ve středy jsou 
v zimě přístupné Jeskyně na Pome- 
zí u lázní Jeseník. Provoz všech jes-
kyní se řídí aktuálními vládními  
nařízeními pro uzavřené prostory, 
nezbytné je nošení ochrany dýcha-
cích cest. 
 Letošek se, stejně jako loňský rok, 
slaví jako Mezinárodní rok jeskyní  
a krasu – International Year of Caves 
and Karst (IYCK). Správy jeskyní 
ČR se připojila s mottem „Pečujeme 
o jeskyně, abyste je mohli poznávat, 
porozumět jim a společně s námi 
chránit“. 
	 Pro	informace	o	aktuálním	pro-
vozu	a	dění	v	tuzemských	zpřístup-
něných	jeskyních	je	dobré	sledovat	
web	SJ	ČR	www.caves.cz	i	sociální	
sítě	 fb.com/jeskynecr	a	 instagram.
com/jeskynecr.	 Svůj	 oficiální	 face-
book	má	i	každá	z	jeskyní.	
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Výpustek otevřel zbrusu novou zážitkovou trasu

„Za tajemstvím jeskyně“

BozaCon bude v Boskovicích 
 BozaCon je dvoudenní unikátní festival sci-fi, fantasy, deskových her a komik-
su, který v širokém okolí nemá obdoby. Akce organizovaná společně boskovickým 
kinem, knihovnou i kulturou bude v pátek 18. a sobotu 19. března v boskovické 
Sokolovně a dorazí řada slavných českých sci-fi a fantasy literárních autorů:  
František Kotleta (Spad, Legie) a Kristýna Sněgoňová (Město v oblacích, Legie), 
Pavel Bareš (Projekt Kronos), Vojtěch Matocha (Prašina), Kateřina Šardická  
(Noc běsů), komiksový autor Nikkarin (Hubert & Hugo, 130), Jiří Walker Pro- 
cházka a další.
 „Noc“ (čteno „kon“) je mezinárodní výraz označující setkání fanoušků určitého 
fenoménu a „Bozako“ je slangové označení našeho města.
 Krom velkého deskohraní (Mindok, Rex hry, Piatnik, Fox in the Box a Board 
Bros), PC herny od české společnosti Amanita Design (Machinárium, Botanicula, 
Chuchel) – včetně autorského hraní hry Creaks s jejími tvůrci, na BozaConu bude 
Minecraft herna, herna Ateliéru duchů a spousta workshopů pro děti.
Současně připravujeme v prostorách Sokolovny výstavy komiksového kreslíře  
Michala Suchánka (Děsivé radosti, Batman: Svět) a boskovické nadějné komiksové 
kreslířky Elišky Štefaňákové (ROXI: Legenda o prvních strážcích).
 Jako třešničku přidáváme projekci anime filmu Kluk ve světě příšer, loutkovou 
parodii Rudy Hancvencla „Hvězdné dálky, aneb Galaktická roztržka, čili kterak 
Impérium úder nevrátilo“ a snad se povede i představení připravované boskovické 
komiksové knihy od Michala Grigy a Lenky Dokoupilové.
Sokolovna bude oba dny naplněna jedinečných programem pro malé i největší. 
Věříme, že se z BozaConu stane tradiční a jedinečná akce pro široké okolí.
 BozaCon je ideový a organizační průsečík všech složek Kulturních zařízení 
města Boskovice a spolupracují na něm i Místní akční skupiny Boskovicko PLUS 
a Střediska volného času Boskovice. Text: Tomáš Lizna


