
 „Vetřelec“ 
 

25. - 28. září 2015 

EVC Švýcárna v CHKO Moravský kras (okr. Blansko) 
Pracovně - prožitkový podzimní prodloužený víkend  

určený pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let.   

ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen 
   

Těšit se můžete na dobrovolnické aktivity, ale i společné exkurze, workshopy a přednášku. 

Některé aktivity budou probíhat společně, ale bude i čas na to, si od dětí chvíli odpočinout a 

věnovat se sebevzdělávání. Pro děti bude připravena výprava za lesní královou a jejími 

skřítky a také budou spolu s rodiči a lektory pozorovat dění v noční přírodě. Během víkendu 

se také zaměříme na pomoc přírodě a likvidaci invazních druhů rostlin. 
 

Setkáme se… na oficiální zahájení v pátek 25.září 2015 v 19:00 hod. přímo na mostě před EVC 

Švýcárna. Přesně v tuto dobu vyčkej s jednou zapálenou a druhou nezapálenou svíčkou přímo na 

mostě. Pokud náhodou tento čas nestihneš, tak  nám zavolej, abychom věděli, že jsi ještě na cestě. 

Později a nebo v další dny nás hledej přímo na EVC Švýcárna.  

 

Pokud se nezúčastníš celé akce, dej nám předem vědět od kdy do kdy u nás budeš, aby jsme Vám 

mohli zajistit stravu.   

 

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.svycarna.eu 

nebo http://pronajmy.svycarna.eu/pronajmy/kontakt 

kde je mapka s vyznačením polohy a informace jak k nám. 

 

Pokud by jsi 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) nebo 511 141 297 (EVC 

Švýcárna  pevná. 
 

Ubytování… je zajištěno nadstandardním brontosauřím způsobem, a to v hlavní budově našeho 

centra. Ubytování je na postelích ve vlastním spacáku. Za přípatek 140,-Kč/osoba/akce je možné 

zapůjčit peřiny. Sprchy s teplou vodou a soc.zařízení zajištěny.   

 

Sebou si přibal… dobrý spacák (pokud nebudeš si chtít u nás doobjednat peřiny), teplé oblečení a 

obuv (na ven na čas práce i zábavy a jedno kompletní teplé oblečení (včetně dobrých turistických 

nepromokavých bot a oblečení na případnou návštěvu jeskyně), pohodlné oblečení dovnitř, teplé 

přezůvky!, pracovní rukavice (pokud máš), ručník, dobrou baterku !!!, 3x svíčku, nějaký svůj 

talisman (plyšák, kamínek atd.) – který tě provází na dlouhých cestách, dobrou náladu, příjemný 

úsměv … A nezapomeň si vzít nějaký dostatečně velký kámen z tvé domoviny, nebo z tvé cesty 

k nám, který u nás můžeš zanechat na místě vzpomínek u Psího menhiru.  

 

Práce… bude se jednat o monitoring a případnou likvidaci netykavky, pomoc při kosení, nebo 

sklízení trávy z louky a další dobrovolnické práce v areálu EVC Švýcárna. Dobrovolnické práce budou 

přizpůsobené věku a fyzickým možnostem účastníků. 

 

Strava… bude zajištěna převážně bezmasá naší kuchyní. Paní kuchařka přes den uvítá v kuchyni 

výpomoc. Strava je zajištěna od sobotní snídaně do pondělního oběda. Je vždy zajištěna snídaně, oběd, 

večeře a pitný režim po celý den.   

  

Do společné kuchyně na přilepšenou přivez… něco na společný mls (domácí buchty, závin, 

oplatky, čokoládu atd.). nebo domácí marmeládu, ovoce, zeleninu atd.  



 

Velmi vítány jsou… hudební nástroje všeho druhu (jedna kytara a dva bubny jsou na místě). 

V případě zájmu si večer můžeme zajít zahrát do blízké svíčkami ozářené jeskyně. Dále určitě 

neuděláš chybu, když vezmeš fotoaparát, koláče, perníčky, buchty a další dobroty z domácí kuchyně... 

 

Ukončení akce… předpokládáme v pondělí 28.září 2015 odpoledne do 14.00 hod. tak, aby jste stihli 

oběd i dobrý spoj domů. Ale je možné zůstat i déle. Vlaky z Adamova do Brna či České 

Třebové/Prahy jezdí každou hodinu (přímo od EVC Švýcárna jede autobus na Brno v 12:36, 15:26 a 

17.36). Dřívější odjezd než v pondělí po obědě je možný s předchozím nahlášením dřívějšího odjezdu. 

 

Těší se na vás Martin, Eva, Zuzka, Robby, osádka EVC Švýcárna, stádo koček a také 

všudypřítomná Modrá josefovská paní…  
 

 

V případě dalších dotazů volej na telefon: 603 375 481. Na Email reaguji s denním zpožděním. 

 

Kontakt na organizátory: ZČ HB Modrý kámen 

Josefov 459, Adamov 679 04 

                                       Tel.: 603/375 481 (Robby), 511 141 297 (EVC Švýcárna) 

E-mail: EVC.svycarna@centrum.cz  

www stránky www.svycarna.eu 

 

Předběžný harmonogram akce (údaje jsou orientační): 

 
Kdy Co 

Pátek 
 19:30 Vycházka do Jáchymky 

  Cesta nočním lesem 

22:00 Představení Blogu  

22:50 Film ZAHRADA + Invazní rostliny 

    

Sobota 
 dopoledne likvidace netýkavky + bezpečnost práce a informace o lokalitě 

 
úprava místa setkání + odkornění 

13:30 oběd 

odpoledne výlet do Rudice 

19:00 večeře 

 

Pozorování noční přírody … zvuky,materiály, noční živočichové + 
zkouška nocování (u rybníčku nebo na louce) 

    

Neděle 
 dopoledne Program pro dospělé (Eko art) a Zuzka program pro děti (skřítci) 

13:30 oběd 

odpoledne Arbořetum Křtiny 

19:00 večeře 

večer Býčí skála / táborák 

    

Pondělí 
 dopoledne přednáškový blog + program pro děti (Zuzka) 

 
zakončení tábora 

 
dokončovací práce 

13:30 oběd 

 

 

mailto:modry.kamen@centrum.cz


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 modré 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 

s Brontosaurem. 

  

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 !!! Pozor, někteří řidiči autobusů název této zastávky neznají (v 

autobuse je označena jen jako Josefov), tak ještě pro jistotu dodej, že jedeš k Huti Františka u Josefova 

(nebo jen stačí říci k huti či ke Švýcárna..a nebo také znají zastávku pod názvem Josefov).  Ať tě 

autobus nezaveze (jak se někdy stává) do osady Habrůvka, která je na kopci několik kilometrů od nás, 

nebo na zastávku 600m od nás s názvem Josefov, křižovatka. Švýcárna se nachází 200m od zastávky 

Habrůvka, Josefov - proti směru jízdy vpravo. Na bráně je malá cedulka s Brontosaurem.  

 

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 

 

 

Tábor je realizován v rámci projektu Švýcárna přírodě a lidem podpořeného grantem z 

Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 

fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 
 

 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/

