S.O.S. volá les … v Josefovském údolí
15. - 17. dubna 2011
EVC Švýcárna v CHKO Moravský kras (okr. Blansko)
ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
CK KUDRNA
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Letos tuto již prudce tradiční akci pořádáme v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna, které je součástí souborem památkově chráněných budov Stará Huť u Adamova v Josefovském údolí (asi 20 kilometrů severně od Brna). 
Akce je vyhrazena těm, kteří se dovedou nejen bavit, ale nebojí se vzít za práci nebo se trochu podívat do suterénu svých fyzických a psychických sil. Přesně v duchu již více než třicetisedmileté brontosauří tradice chceme sobotní den věnovat drobné smysluplné práci při údržbě historické památky Švýcárna a případně pomoci místním jeskyňářům od Býčí skály. Většina z vás už s námi na podobné akci byla, tak ví, o čem je řeč.
MÍSTO KONÁNÍ:  
file_0.png


file_1.wmf


Ekologické volnočasové centrum Švýcárna se nachází v památkově chráněné budově přibližně z poloviny 19.století, původně železitých lázní. Budova je součástí památkově chráněného areálu Stará huť, která se nachází v jednom z nejkrásnějších a nejtajemnějších údolí CHKO Moravský kras. Bližší polohu a další informace o EVC Švýcárna naleznete na našich internetových stránkách. www.modrykamen.brontosaurus.cz/svycarna/ .

DOPRAVA aneb Jak se NA MÍSTO dostaT: Každý po své vlastní ose (pěškobus, koloběžka, loď, kolo, stop, vzducholoď, balón, letadlo, vlak, autobus nebo dle možností). Nejlépe se informujete na www.jizdnirady.cz. nebo  www.idos.cz.

Popis cesty naleznete i na stránkách www.modrykamen.brontosaurus.cz/svycarna/doprava.php. 

Doporučené spojení: vlakem do stanice Adamov a odtud autobusem č. 157 do zastávky Habrůvka, Josefov (jede asi 8 minut). Švýcárna se nachází 200m od zastávky po směru jízdy vpravo. Z Adamova – zastávky se můžete vydat po turistické značce nebo po silnici směrem na Křtiny (doporučujeme osvětlení baterkou). Z Brna  ze zastávky Stará Osada,  kam se od hlavního nádraží dostanete tramvají č. 2, autobusem č. 201 do Křtin. Tam přestoupíte na bus č. 157 a pojedete do zastávky Habrůvka, Josefov. Pozor, často si to řidiči pletou tuto zastávku se zastávkou v osadě Habrůvka 5km od Švýcárny. Proto řidičům řekněte, že chcete vystoupit u Staré Huti či u Švýcárny. 
Letadlem či vrtulníkem: EVC Švýcárna se nachází 2 km severně od TMA I (řízená oblast I.). Při příletu se nalaďte 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. 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
HRUBÝ PROGRAM AKCE:
(Pá) = Příjezd účastníků, od 19:00 hod. ubytování, seznámení se s prostředím EVC Švýcárna a spolubrigádníky. 
(So) = Čeká nás brigáda, kterou pro nás ve volnočasovém centru připravili – pomocné práce při údržbě historického areálu EVC Švýcárna a pravděpodobně pomoc zdejším jeskyňářům v jeskyni Býčí skála. Počítejte s tím, že se bude pracovat venku i za nepříznivého počasí. Vše podle času a nálady. A na pozdní odpoledne a večer pro vás chystáme tradičně netradiční program. Aj vy něco klidně připravte. Okolo půlnoci bude pro zájemce promítat Půlnoční Jarní kino J 
(Ne) = Trocha pomocí na EVC Švýcárna a nedělní toulání probouzející se přírodou.
VRATNÁ ZÁLOHA: prosím zašlete vratnou zálohu 200 Kč na účet číslo 170138774/0300. Zálohu ti vrátíme ihned po příjezdu na akci. Tímto se ujišťujeme, že na akci dorazíš.
ODMĚNA:  Kromě dobrého pocitu, že jste přispěli svou prací pro dobrou věc, bude vám odměnou  nalezení nových kamarádů i možnost poznání tohoto malebného koutu naší vlasti + k tomu ještě skromná strava po celý víkend.

S SEBOU SI URČITĚ VEZMĚTE:
·	Přiměřenou zásobu potravin na zahnání hladu během víkendu mimo námi zajišťovanou víkendovou baštu (viz odst. Stravování)  
Láhev na vodu nebo termosku 
Spací pytel přiměřeného tepelného komfortu
Karimatka není nutná, ale pokud by nám počasí přálo, tak ji využijeme při programu venku
Malý batůžek na nedělní výlet
Kvalitní pevné boty na práci i na chození 
Pracovní oděv i rukavice
Šátek
Klobouk či jinou pokrývku hlavy na ochranu proti slunci
Pončo nebo pláštěnku proti dešti
Neprofukavou bundu s kapucí
Osobní léky, které pravidelně užíváte + svoji osobní minilékárničku, která by měla obsahovat alespoň vámi osvědčená léčiva tlumící bolesti a otoky (prášky, masti, kapky, apod.), vnější desinfekci proti oděrkám, hmyzím bodnutím, pár náplastí, obinadlo, obvaz. Na místě bude k dispozici, ale není bezedná. 
Hygienické potřeby.

MŮŽE SE JEŠTĚ HODIT:
Tenké rukavice pro případ náhlého zvratu počasí. Pokud jde o ostatní, zde neuvedené osobní věci, věříme, že je nabalíte optimálně dle vašich zvyklostí. Přibalte i přenosné hudební nástroje (buben - Jambe na Švýcárně je, ale klidně můžeš vzít i své), zpěvníky a vše ostatní, co uznáte za vhodné (např. na zaznamenání pomíjivého - foťáky, kamery, malířské palety, aj.), prostě snažte se, ať vám nic nechybí. Hlavně ale doma nezapomeňte dobrou náladu a veselou mysl. 

UBYTOVÁNÍ A NOCOVÁNÍ: Ubytování budete přímo na Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna. Nocovat se bude ve vlastních spacácích z části na postelích a z části na matracích. Počítejte s tím, že objekt se kromě společenské místnosti nevytápí (zde je možné nocování pro ty, co mají rádi v noci teplo). Pokud by uhodily mrazy, zajistíme i vytápění pokojů. V místě ubytování si také budeme moci zanechat věci, které nebudeme potřebovat během sobotní, případně nedělní brigády. Sociální zázemí tvoří několik záchodků a umyvadla  s teplou i studenou vodou. Dále vařit vám budeme v místní kuchyni. Bude nás mnoho, proto pokud byste si chtěli vařit individuálně a prostory naší kuchyně to zrovna nedovolí, počítejte s přípravou jídla na ohni či vlastním vařiči. Sprchy jsou v objektu jen dvě a s malou kapacitou teplé vody. Tedy budou rezervované pro ty, co se u práce zamažou či budou pomáhat v jeskyni.



STRAVOVÁNÍ: Od sobotní snídaně do nedělního poledne zajistíme skromnou, ale chutnou stravu, včetně slíbeného vegetariánského či masového gulášku a čajíku. Pokud by vám nevyhovovala naše kuchyně, je možné stravování z vlastních zásob, které si vezměte z domova. 
Příjemné bude něco na společný mls (domácí buchty, záviny, slaná mňamka J, oplatky, čokoláda, műsli atd). V sobotu večer bude vyhlášení krále a královny nejlepšího Mlsu akce.  
Na místě bude otevřená i hospůdka pro případné večerní posezení a občerstvení.


PENÍZE: Vezměte si je dle obvyklé potřeby. Budete je potřebovat hlavně na cestu tam + zpět, popř. na nějakou tu mlsku. 

POČASÍ: Počítejte raději s typicky „aprílově - májovým“ počasím, což znamená, že mohou být celý víkend docela pěkná tepla, ale stejně tak nám může i pršet a být ošklivá zima. Nepodceňujte tedy oblečení a hlavně obutí.

POJIŠTĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se jedná o tuzemskou akci, nevztahuje se na ni žádný druh pojištění. Nezapomeňte si s sebou ale vzít kartičku pojištěnce od vaší zdravotní pojišťovny. 


ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: I když se nenajde mezi účastníky člověk, který by se nabídl dělat odborný zdravotní doprovod, bude na akci ke všeobecné potřebě lékárnička pro 1. pomoc. Do nejbližších nemocnic je to pár kilometrů, na místě bude auto pro případ neodkladné pomoci.  
CHOVEJME SE VŠUDE S POKOROU DOBRÝCH HOSTŮ,
ABYCHOM NEŠKODILI PŘÍRODĚ ANI MÍSTNÍM LIDEM.
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Šťastnou cestu Vám přejí:
Robby & Brontosauři ze ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

mobil: 603 375 481(Robby), 776 259 594 (Zuzka)
evc.svycarna@centrum.cz www.modrykamen.brontosaurus.cz


