„Luční setkání“
7. 6. – 9. 6. 2013
EVC Švýcárna v CHKO Moravský kras (okr. Blansko)
Dobrovolnická víkendovka v rámci „Akce příroda“
na pomoc při kosení mokřadní louky v NPR Býčí skála

ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
(Akce je určená pouze pro imága a poslední larvální instary – tedy hmyzáci
starší 15 let, dále pro dospělé bezobratlé živočichy všeobecně, zejména pak
členovce.)
Na louce za Švýcárnou se chystá velký hmyzí sněm. Je potřeba nutně posekat louku a
proto ze širokého okolí přijíždí hmyzáci sekáči. Čeká na ně spousta zajímavých úkolů a
zážitků. Po práci je čeká dobrá bašta a každý den spousta zábavy. Budou se radovat u
táboráku, zpívat písničky, tvořit, toulat se… Chceš být jeden ze světa hmyzu a pomoci hmyzí
armádě posekat louku v srdci Josefovského údolí? Čeká nás užitečná a čerstvě posečenou
trávou provoněná práce. Budeme kosit louku za Švýcárnou, abychom podpořili biologickou
rozmanitost života na ní. NPR Býčí skála je totiž domovem mnoha vzácných brouků a
motýlů. Seč budeme provádět k přírodě šetrnou ostrůvkovitou sečí, jako to dělali naši
předkové za starých časů.
Slétneme se… v pátek 7. června 2013 v 19:30 hod. přímo na louce. V tento čas zde na nás čekej ve
svém hmyzím hávu. Pokud náhodou tento čas nestihneš (třeba kvůli probíhajícímu zakuklení), tak
nám zavolej, abychom věděli, že jsi ještě na cestě. Později nás hledej přímo na EVC Švýcárna.
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://modrykamen.brontosaurus.cz/svycarna/, kde jsou i mapky s vyznačením polohy.
Pokud bys zabloudil(a)… či se po cestě vyskytly jiné potíže, vezmi či vypůjči si malou telefonní
krabičku a volej na naši modrou linku 728 752 923 (Martin).
Ubytování… je zajištěno nadstandardním brontosauřím způsobem, a to v suchu a teple naší
základny na matracích (v případě zájmu za přípatek 40,-Kč/akce je možné zapůjčit peřiny) společně ve
vytápěné společenské místnosti ve vlastních spacácích. Sprchy s teplou vodou a soc. zařízení
zajištěny.
Na co určitě nezapomenout…
Především na všechny tělní články – hlavu, hruď a zadeček; dále článkované končetiny a jejich
případné modifikace, jako jsou kusadla, chelicery, pedipalpy atd. Na ochranu těla si prosím vezměte
kutikulu. Pro dýchání jsou vhodné žábry, plicní vaky nebo vzdušnice. Cévní soustava stačí otevřená.
Pro případ vylučování si vezměte malphigické trubice. Výše uvedené se vztahuje pouze na členovce.
Druhově specifické doplňky vítány!

Pro přežití evolučních selekčních tlaků se hodí dobrý spacák, vhodné oblečení a obuv (na ven na
čas práce i zábavy), přezůvky, pracovní rukavice, hygienické potřeby a baterku nebo čelovku.
Nezapomeň si vzít také šátek, svíčku a především hmyzí kostýmek – fantazii se meze nekladou. Přibal
i dobrou náladu a příjemný úsměv… Můžeš si vzít nějaký dostatečně velký kámen z tvé domoviny,
nebo z tvé cesty k nám, který u nás zanecháš na místě vzpomínek u Psího kamene!!!
Co určitě nechat doma…
Pro bezobratlé je naprosto nevhodné brát si s sebou obratle a vnitřní kostru obecně, kůži, ledviny,
plíce a uzavřenou cévní soustavu.
Práce… bude zaměřena na pomoc při sečení louky v Národní přírodní rezervaci Býčí skála.
Strava… bude zajištěna skromná brontosauří strava. Takže si přibal jídlo na cestu, případně pokud
jsi velký jedlík i něco na přilepšenou pro sebe i kamarády. Případná stravovací specifika (např. alergie)
nám prosím nahlaš předem.
Velmi vítáno je… něco na společný mls (domácí buchty, závin, oplatky, čokoládu, müsli atd.), také
můžeš vzít hudební nástroj.
Účastnický poplatek… je 0 Kč, ale tvému sponzorství se nebráníme . Jízdné nebude proplaceno.
Ukončení sletu… předpokládáme v neděli 9. června 2013 odpoledne do 15.00 hod., tak aby jsi
stihl(a) dobrý spoj domů, ale je možné zůstat i déle. Vlaky z Adamova do Brna či České
Třebové/Prahy jezdí každou hodinu (bus Adamov na vlak 11:27 nebo 15:27 hod.)
Dřívější odjezd než v neděli po obědě je možný, ale pokud možno výjimečný po domluvě.
Těší se na vás pavouk Martin, beruška Baruška & spol.
Kontakt na organizátory:

ZČ HB Modrý kámen
Josefov 459, Adamov 679 04

Tel.: 728 752 923 (Martin)
E-mail: Hlucil.M@seznam.cz
www stránky: www.modrykamen.brontosaurus.cz

Jak se k nám dostaneš:
Kromě pozemního běhu, podzemního hrabání za využití krtčích dálnic, vzdušného letu aktivního nebo
za pomoci pavučinových vláken, můžeš využít tyto způsoby migrace:
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 EVC
Švýcárna.

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, 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 EVC Švýcárna.
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.
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

