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ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen 
Víkendová akce na EVC Švýcárna (CHKO Moravský kras) 

(věkem neomezeno, hlavně vnitřně mladý a krásný) 
 

Dny i noci provoněné vůní sena, poznávání okolní přírody, zpívání a povídání tajemných historek u táboráku, hry a tvoření. To všechno doprovází tradiční 
kosení údolní louky v Moravském krasu. Přidáš se k nám? Předchozí zkušenosti s kosením nejsou podmínkou. Rádi Tě zaučíme! Přijeď na tradiční podzimní 
víkendové kosení, kdy provádíme podzimní seč a zazimování louky za Švýcárnou! Kosit budeme jako vždy mokřadní louku za Švýcárnou v NPR Býčí skála v 
CHKO Moravský kras. Cílem je podpora diversity rostlinstva za účelem sekundárního zvýšení druhové rozmanitosti bezobratlých. Dále budeme pomáhat při 
úklidu prostor budoucího nového lesního baru a při přípravě areálu EVC Švýcárna na zimu.   
 
Setkáme se…  v pátek 20. září 2019 v 19.30 hod. přímo na mostě před EVC Švýcárna (okr. Blansko). Pokud to nestihneš do uvedeného času, zavolej.  
Pokud bys zabloudil(a)… či 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 v objektu Dobrodomek (ručně vyráběný dřevěný srub), kde máme k dispozici jeden pokojík a společenskou místnost. Spaní na 
postelích, nebo na matracích ve vlastním spacáku. V objektu Švýcárny jsou WC a sprcha.  
 
Sebou si přibal… jídlo na cestu a pátek večer, šátek, spacák, oblečení do přírody i na kosení + dobré boty i do ranního mokra, pohodlné volné oblečení dovnitř, 
teplé ponožky a papuče!, ručník, poznámkový sešit, dobrou náladu, příjemný úsměv. Pokud vlastníš. přibal si vše, co budeš potřebovat ke kosení (kosu s 
kosištěm, toulec na brousek, brousek, babku, naklepávač, kladívko apod.), na místě jich máme omezený počet. Dále si určitě přibal kamínek (či kámen) z tvé 
domoviny (velikost je na tvém uvážení, ale čím větší, tím lepší), který zanecháš jako dar u menhiru. Velmi vítány jsou hudební nástroje libé sluchu, fotoaparát, 
domácí marmeláda, koláče, perníčky, buchty a další dobroty z domácí kuchyně. 
 
Strava… budeme zajišťovat pravděpodobně vegetariánskou stravu od sobotní snídaně. V průběhu akce bude k dispozici i dostatek tekutin.   
 
Ukončení akce… předpokládáme v neděli 22. září 2019 okolo 14.30 hod., tak, abyste stihli dobrý spoj domů. Vlaky z Adamova do Brna či České Třebové/Prahy 
jezdí každou hodinu. 
 
Již teď se na Vás těší Robby, Zuzka Š., smečka koček s kocourem, josefovská Modrá paní a další...  
 
ZČ HB Modrý kámen, Josefovská 459, Adamov 679 04, modry.kamen@centrum.cz, www.svycarna.eu, 603 375 481 (Robby)  



Jak se k nám dostaneš 
 
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 www.modrykamen.brontosaurus.cz/svycarna/ , kde jsou i mapky s vyznačením polohy. 
 
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 


