DESET VZPLANUTÍ
28.prosince 2017 - 1. ledna 2018
(možná účast 2 až 5 dnů, možný příjezd i v jiný den, než jen 28.12.)
ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
Silvestr na Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna
(Věkem neomezeno, hlavně vnitřně mladý)
10 lektorů, 10 silových a magických míst v okolí, 10 druhů čajů, 10 silvestrovských plamínků
a kamenů, 10 silvestrovských překvapení... a to vše na konec roku ovlivněné vibrací čísla deset:
2+0+1+7 = 10
na EVC Švýcárna uprostřed kouzelné přírody Moravského krasu
Čekají Vás zážitkové semináře (přehled z minulého roku):
MEDITACE * SPONTÁNNÍ TANEC * KONSTELACE * MASÁŽE * AKROJÓ1GA *
MUZIKOTERAPIE * PRÁCE S ENERGIÍ * ŽENSKÝ A MUŽSKÝ KRUH * REGRESNÍ
TERAPIE * KONTAKTNÍ - KOMUNIKAČNÍ A DIVADELNÍ IMPROVIZAČNÍ
TECHNIKY* DIDGERIDOO WORKSHOP A MEDITAČNÍ KONCERT * INDIÁNSKÁ
POTNÍ CHÝŠE * VÝLET - SILOVÁ MÍSTA A MNOHÉ DALŠÍ
ale především
Tvořivý, hravý a čarovný večerní silvestrovský program !
Setkáme se… dle délky vybraného pobytu, buď 28.12. od 14.00 hod. (od 14.00 hod. bude v hlavní
budově otevřen i náš malý bar), kdy se bude možné ubytovat. V další dny, pro nově příchozí, bude možné
ubytování po obědě (viz. níže) tak, aby jsi stihl(a) odpolední program od 15.00 hod. (viz. Program) přímo
na EVC Švýcárna (okr. Blansko).
EVC Švýcárna se nachází… asi 20 km SV od Brna poblíž Adamova v CHKO Moravský kras. Dostat
se k nám lze několika způsoby. Níže v odstavci „Jak se k nám dostaneš“ jsou uvedené některé způsoby.
Upozorňujeme, že se k nám nedá dojet metrem, lodí či ponorkou. Bližší polohu EVC Švýcárna nalezneš
na našich internetových stránkách http://pronajmy.svycarna.eu/pronajmy/kontakt, kde jsou i mapky
s vyznačením polohy.
Pokud bys zabloudil(a)… pokud se po cestě vyskytly jiné potíže, vezmi či vypůjči si malou telefonní
krabičku a volej na naši modrou linku 603/ 375 481 (Robby).
Ubytování… je zajištěno nadstandardním brontosauřím způsobem, a to v suchu a teple naší základny
(pokoje po 4 až 6-ti lůžkách, dvě společenské místnosti, sprchy, WC, vlastní hospůdka apod.) se spaním
na postelích, či společně ve společenské místnosti ve vlastních spacácích (postele přednostně rezervované
pro účastníky na minimálně 4 dny/3 noci).
Možnost je i zapůjčení peřin a povlečení za příplatek 140,-Kč/akce. Dále je možné k parkování

auta využít prostor před objektem a před branou za příspěvek 50,-Kč/den/auto. Zvířata je možné,
po předběžné domluvě, za 90,-Kč/den/zvíře. V případě, že je volný pokoj, je možné si ho za
příplatek (uhrazení volných postelí) obsadit celý. Klasické pokoje mají kapacitu 4 lůžka.
S sebou si přibal… nějaké dobroty na Silvestrovskou hostinu (čím více dovezete, tím bude
rozmanitější), pokud si nebudeš doplácet peřiny, tak spacák (matrace na spaní budou k dispozici), 1
velkou osušku pokud půjdeš do indiánské sauny, teplé oblečení na ven a pohodlné volné oblečení dovnitř,
volné kalhoty či sukni a tričko (nejlépe vínově červené) na meditace, nějaký zajímavý kostým (netradiční
oblečení) na silvestrovský program (může být i svůdně rafinované), didgeridoo a jiné hudební nástroje
(pokud vlastníš), teplé ponožky a papuče (do místnosti s koberci), poznámkový sešit, dobrou náladu,
příjemný úsměv …….
Strava… máš zajištěnou vegetariánskou stravu s možností si u některých jídel vybrat masovou variantu.
(pokud jsi předem nenahlásil typ stravy, počítáme u tebe variantu bezmasou). Strava je zajištěna vždy v
příjezdový den večeří. Po celou dobu bude zajištěn čaj a pramenitá voda (u snídaně i kafe). Snídaně jsou
formou švédských stolů. Pokud bys chtěl(a) v příjezdový den i oběd, stačí nám to předem (do 28.12.)
nahlásit a na místě doplatit do 95,-Kč/oběd.
Velmi vítány jsou… hudební nástroje libé sluchu (od kytary, dideridoo, přes tibetské mísy až po
buben), fotoaparát, domácí marmelády, koláče, perníčky, buchty a další dobroty z domácí kuchyně nejen
na silvestrovský stůl.
Účastnický poplatek… základní cena:
5 dnů/4noci ……. 3680 Kč (rezervované místo na pokoji)

Příjezd 28.12. od 15.00 hod. a odjezd 1.1. po obědě okolo 15.00 hod.
4 dny/3noci ……. 3380 Kč (rezervované místo na pokoji)

Příjezd v další dny (standard 29.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od
cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 hod.
3 dny/2 noci …… 2880 Kč (místo na pokoji nerezervované, jen pokud bude volné, jinak spaní na
matracích ve společenské místnosti)

Příjezd v další dny (standard 30.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od
cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 hod.
2 dny/1 noc …… 2280 Kč (místo na pokoji nerezervované, jen pokud bude volná postel, jinak
spaní na matracích ve společenské místnosti)
Příjezd v další dny (standard 31.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od
cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 hod.
Účastnický poplatek se doplácí na účet 170 138 774 / 0300, pokud nejsi domluven(a) jinak
(například slovenští účastnící, kteří posílají platby ze zahraničí). Účastnický poplatek je méně
jak týden před akcí nevratný. Je ale možné za sebe najít náhradníka. Platba za nadstavbové
semináře, parkování, peřiny apod. se doplácí až přímo na akci.
Další ceny (doplácí se až na místě) ... cena základního programu je 0,-Kč, cena nadstavbového programu
od 70,-Kč do 210,-Kč, nebo při zakoupení velmi výhodné "Ohnivé karty" za 880,-Kč... všech předběžně
8-mi až 9-ti nadstavbových programů se slevou 110,-Kč/nadstavbový program, indiánská potní chýše
110,-Kč, parkování auta 50,-Kč/den, peřiny 140,-Kč/akce, zvíře 90,-Kč/den (po předběžné dohodě), oběd
navíc 95-Kč
Základní cena obsahuje ubytování, stravu a základní program. Ostatní nadstavbové programy si budeš
moci zvolit sám za poplatek od 70,-Kč do 210,-Kč za jeden. Konkrétní rozpis bude od 25.12. na stánkách
akce. Namíchejte si svůj Silvestrovský koktejl podle svého ;-)

Zajištěna je pro tebe strava, večerní silvestrovské pohoštění, voňavé čaje z výtečné pramenité
vody, dvě vyhřáté historické budovy, sprchy, možnost spaní v pokojích na postelích (včetně peřin) nebo
ve společenské místnosti na matracích ve vlastním spacáku nebo peřinách. Dále ti bude k dispozici útulná
hospůdka s výčepem, mini herna deskových her...
Ukončení akce… předpokládáme, pokud nemáš termín domluven jinak, v neděli 1.ledna 2018 po obědě
v cca 15.00 hod., kdy po vyklizení pokojů provedeme úklid budov tak, abyste stihli oběd i dobrý spoj
domů. Vlaky z Adamova do Brna či České Třebové / Prahy jezdí téměř každou hodinu.
Z Devíti Vzplanutí se na tebe těší Robby Sunanda, Dalibor Neuwirt, Gabriel Pospíšil, Kateřina
Tomisová, Taran Jan Kahle, Radka Svobodová, Sára Kubecová, Zuzka Škopová, Paťka Triš
Pažická, Alexandr Vasyliev, osádka místní kuchyně, kočka Nika a Eny, kocour Celestýn a také
všudypřítomná Modrá josefovská paní…
Kontakt na organizátory:

ZČ HB Modrý kámen
EVC Švýcárna, Josefovská 459, Adamov 679 04
Modrá linka: + 420 603/ 375 481 (Robby)
E_mail: modry.kamen@centrum.cz
www stránky: www.Svycarna.eu

Jak se k nám dostaneš
Vlakem + pěšky … do stanice „Adamov – zastávka“ (na trati č. 260 Praha – Česká Třebová – Brno),
která se nachází 16 km od zastávky Brna hlavní nádraží. Poblíž vlakové stanice Adamov – zastávka se
nalézá zastávka autobusu č.157 a s ním pojedeš 4,5 km do zastávky Habrůvka, Josefov. Nebo se dá vydat
po turistické značce (v krajním případě po silnici směr Křtiny – doporučujeme osvětleni alespoň baterkou)
směr Josefov, Křtiny atd.
Švýcárna se nachází 200m od zastávky po směru jízdy vpravo. Na bráně je malá cedulka EVC Švýcárny.
Autobusem … nejlépe z Brna - Židenice ze zastávky Stará osada autobusem IDS (Integrovaný dopravní
systém) č. 201 do Křtin a zde přestoupíš na autobus IDS č. 157 a s ním pojedeš do zastávky
Habrůvka, Josefov (V autobuse pod názvem jen Josefov)!!! Pozor, někteří řidiči autobusů název této
zastávky neznají, tak ještě pro jistotu dodej, že jedeš k Huti Františka u Josefova (nebo jen stačí říci k Huti
či ke Švýcárna). Ať tě autobus nezaveze (jak se někdy stává) do osady Habrůvka, která je na kopci
několik kilometrů od nás. Švýcárna se nachází 200m od zastávky Habrůvka, Josefov - proti směru jízdy
vpravo. Vedle brány je malá cedulka EVC Švýcárny.
Autem … EVC Švýcárna se nachází na silnici spojující obce Adamov a Křtiny. Z Brna doporučujeme jet
do Adamova. Odtud se vydej po silnici směr Křtiny. Po cca 4,5 km přijedeš do areálu bývalé železářské
huti Františka. Zde na konci areálu několika historických budov po pravé straně (cca 200m od budovy
muzea – huti) uvidíš budovu EVC Švýcárna.
Letadlem či vrtulníkem … EVC Švýcárna se nachází 2 km severně od TMA I (řízená oblast I.). Při
příletu se nalaď na frekvenci Tuřany-Tower (119,600 MHz) nebo Brno-Radar (119,100MHz). Přistání
ultra lehkého letadla je možné na rovné části silnice. S vrtulníkem je možné přistát na loučce poblíž
objektu EVC Švýcárna. Je ale nutně si zajistit několik povolení k přistání (určitě neopomenout Agenturu
ochrany přírody). Pohled na areál ze vzduchu je na stránkách EVC Švýcárna.
GPS souřadnice:
Brána areálu EVC Švýcárna … 49°18'22.49"N,16°40'47.97"E
Hlavní budova EVC Švýcárna … 49°18'22.41"N,16°40'48.21"E

