
„Luční setkání“ 
 

 

17. 6. – 19. 6. 2016 

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 

(pro věkovou kategorii od 15 let, výjimečně po domluvě možný i nižší věk) 

 

Dny i noci provoněné vůní sena, poznávání okolní přírody, zpívání a povídání strašidelných 
historek u táboráku… To všechno doprovází tradiční kosení údolní louky v Moravském krasu. 
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. Každý rok provádíme dvě seče, 
v červnu/červenci a srpnu/září. 
 
    Během víkendu se i nezkušení kosáci naučí zacházet s kosou. Kromě toho nás čekají 

filmy, deskovky, výlet po okolí a drobné hříčky. 



Setkáme se… v pátek 17. června 2016 v 19:30 hod. tam za devatero závrty a devatero jeskyněmi na 
dřevěném mostku před Švýcárnou. Pokud náhodou tento čas nestihneš, tak nám zavolej, abychom 
věděli, že jsi ještě na cestě. Později nás hledej přímo na EVC Švýcárna nebo v blízkém okolí.  

 
EVC Švýcárna se nachází… asi 20 km SV od Brna poblíž Adamova v CHKO Moravský kras. 

Dostat se k nám lze několika způsoby, nejčastěji autobusem nebo pěškobusem. Upozorňujeme, že se k 
nám nedá dojet metrem, lodí či ponorkou. Bližší polohu EVC Švýcárna nalezneš na našich internetových 

stránkách svycarna.eu  
Pěšky se k nám dostaneš kolem potoka po modré z Adamova směrem na Křtiny. Pokud zvolíš cestu po 
silnici, doporučujeme dobré osvětlení a zvýšenou opatrnost. Nejlépe se k nám však dostaneš autobusem 
z Adamova (linka 157) a vystoupíš na zastávce Habrůvka, Josefov, ale řidiči raději řekni ke Staré huti 
nebo k Františce, ať nás nepřejedeš. Švýcárna se nachází 200m od zastávky po směru jízdy vpravo. Na 
bráně je malá cedulka EVC Švýcárna.  

Pokud pojedeš autem, tak 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 
 

 
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). 
 

Pro jistotu se však podívej i na níže přiloženou mapku, kde je Švýcárna vyznačena. Nacházíme 

se na dně Josefovského údolí poblíž Staré huti při modré turistické značce z Adamova do 

Habrůvky. 

 
 

 



 
Ubytování… je zajištěno brontosauřím způsobem a to v suchu a teple naší základny na postelích 

nebo matracích (v případě zájmu za příplatek je možné zapůjčit peřiny) ve vlastních spacácích. Sprchy 
s teplou vodou a soc. zařízení zajištěny. 

 
Na co určitě nezapomenout… Pro zdárné užití si víkendovky se hodí dobrý spacák, vhodné oblečení 

a obuv (na ven na čas práce i zábavy), přezůvky, hygienické potřeby, osobní léky a baterku nebo 
čelovku. Vhodným oblečením jsou myšleny DLOUHÉ KALHOTY, kvůli pohybu ve vysoké trávě s 
množností výskytu kopřiv a kvůli ranní rose. Ze stejného důvodu se hodí vysoké boty (nejlépe s návleky) 
nebo gumáky.   

Přibal i dobrou náladu a příjemný úsměv. Můžeš si vzít i nějaký dostatečně velký kámen z tvé 
domoviny, nebo z tvé cesty k nám, který u nás zanecháš na místě vzpomínek. 

 
Práce… bude zaměřena na pomoc při sečení louky v Národní přírodní rezervaci Býčí skála. Kdo to s 

kosou neumí, toho zaškolíme. Pokud se někdo bojí, tak uvítáme i pomoc s hrabáním o odnosem posečené 
trávy. 

 
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. Strava je zajištěna od malého pátečního 
pohoštění do nedělního oběda. Případná stravovací specifika (např. alergie, bezmasá strava) 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… dobrovolný 

 
   Ukončení… předpokládáme v neděli 19. června 2016 po obědě, 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 jede po obědě v 15:27 hod.).  

Dřívější odjezd než v pondělí po obědě je možný, ale pokud možno výjimečný po domluvě. 
 

 

Těší se na tebe Martin, Robby & 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: svycarna.eu



 

 

 

 

 

 

 

 

  


