„ZÓNA“
22. 4. – 24. 4. 2016
EVC Švýcárna v CHKO Moravský kras
Pracovně-vzdělávací víkendovka Akce památky zaměřená na drobnou pomoc v areálu Ekologického
volnočasového centra Švýcárna a vzdělávání v oblasti problematiky černobylské katastrofy a
jaderné bezpečnosti.
Tuto akci pořádáme k 30. výročí radiační havárie na 4. bloku Černobylské jadrné elektrárny dne 26. 4. 1986.

pořádá ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
(pro věkovou kategorii od 15 let, výjimečně po domluvě možný i nižší věk)
V úterý 26. 4. 2016 uplyne 30 let od radiační havárie v Černobylu. Chceš se dozvědět více o této události a jejích následcích? Společně se
mimo jiné dozvíme i něco o radiační ochraně, podiskutujeme s člověkem, který navštívil Pripyat - město duchů, zažijeme na vlastní kůži
pocity člověka, který utíká před neviditelným zabijákem, a navštívíme někdejší armádní kryt. To vše v malebném prostředí Josefovského
údolí u Adamova, které ale skrývá četné pozůstatky průmyslové a armádní činnosti. V sobotu se také zapojíme do práce na Švýcárně.
Utíkej za námi, dokud je čas!

Večer filmových dokumentů o
černobylské katastrofě
Předpremiéra prvního dílu dokumentárního cyklu
„Černobyl : Největší jaderná katastrofa“ (HOLMESOV CZ)
Na vlastní kůži prožité pocity člověka utíkajícího
před neviditelným zabijákem, radioaktivitou
Praktické informace o tom, co můžeš pro sebe udělat v případě
jaderné havárie, od člena Bezpečnostní rady JMK
Cestovatelská přednáška o Černobylu a
městě duchů – Pripyati
Exkurze do bývalého armádního
protiatomového krytu v jeskyni Výpustek
Trocha dobrovolnické pomoci pro
památkově chráněný areál Švýcárny
A další zajímavá překvapení v tajemném údolí
s pozůstatky průmyslové a armádní činnosti…
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Setkáme se… v pátek 22. dubna 2016 v 19:04 na zastávce Adamov, Karlov! Se začátkem programu
vyčkáme příjezdu autobusu linky 157 z Adamova (v případě zpoždění).

Výstupní zastávka se nachází asi 2 km od vlakové zastávky v Adamově, v mapě je zvýrazněna velkým symbolem
autobusu.
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Pokud náhodou tento čas nestihneš, tak nám zavolej, abychom věděli, že jsi ještě na cestě, ale nebloudíš a
ani tě nesnědla divá zvěř. Zastávku prosím nepřejeď (můžeš tak učinit stisknutím tlačítka pro zastavení
v zastávce na znamení ihned po tom, co vjedeš do lesů za Adamov). A nenech se nikým zmást, skutečně
máš vystoupit na této zastávce.
V případě pozdního příjezdu nás hledej přímo na EVC Švýcárna. Nacházíme se na dně Josefovského údolí
poblíž Staré huti při modré turistické značce z Adamova do Habrůvky (asi 4 km od Adamova). Po Tvém
příjezdu nás nejlépe prozvoň na telefonu nebo postupuj po směrovkách, ať se náhodou omylem nepřipojíš
k jiné souběžně probíhající akci.

A zde se vše bude odehrávat…

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
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 budovy EVC Švýcárna.
Pokud pojedeš autem, tak přijeď přímo k nám na EVC Švýcárna, odkud se vydáme na místo srazu
společně. V ostatních případech doporučujeme příjezd až v 19:04 na sraz do Karlova.
Pro všechny případy si raději nastuduj mapu a v případě nejasností piš nebo volej. ;-)
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).
Ubytování… je zajištěno „brontosauřím“ způsobem a to v suchu a teple naší základny na matracích
ve vlastních spacácích. Spát se bude pravděpodobně ve společné místnosti. Sprchy s teplou vodou a soc.
zařízení zajištěny. Pokud nemáš spacák, pokus se vypůjčit si ho od někoho známého, pokud se ti to
nepodaří, nezoufej, je možné si u nás půjčit peřinu (ovšem za poplatek pro paní provozní).

Na co určitě nezapomenout… Pro zdárné užití si víkendovky se hodí dobrý spacák,
vhodné oblečení a obuv (na ven na čas práce i zábavy + teplé oblečení do krytu a jeskyně,
je tam asi 8 °C!), přezůvky, hygienické potřeby, osobní léky, baterku nebo čelovku,
poznámkový blok a propisku (pokud si budeš chtít zapisovat, co se dozvíš nového), reflexní
prvky (ať jsi vidět na silnici, pokud si uděláš večerní procházku), pláštěnku (alespoň
jednorázovou), 4 pevné gumičky, pokud jsi student, tak ISIC nebo jiný platný doklad o
studiu.
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A na tu jednu hodně důležitou věc fakt nezapomeň, u nás v údolí bývá zima… ;-)

Práce… pomoc v areálu EVC Švýcárna (od fyzicky jednodušší práce až po náročnější, vše přizpůsobíme
tvým možnostem) nebo na právě budovaném lesním baru (misto-setkani.webnode.cz). Pracovat se bude
pouze v sobotu maximálně 6 hodin.
Strava… je zajištěna od malého pátečního pohoštění do nedělního oběda. Případná stravovací specifika
(např. alergie, bezmasá strava) nám prosím nahlas předem.
Velmi vítáno je… něco na společný mls (domácí buchty, závin, oplatky, čokoládu, müsli atd.) k filmům a
povídání.
Účastnický poplatek… 350 Kč, studenti do 26 let pouze 290 Kč (na akci nutno předložit ISIC nebo jiný
platný doklad o studiu). Z účastnického poplatku bude hrazena cena exkurze a malý příspěvek na ubytování.
Stravu od nás dostaneš zdarma za sobotní práci, stejně jako spoustu zajímavého programu.
Účastnický poplatek je nutné zaslat předem. Číslo účtu ti sdělíme ihned po přihlášení. Pokud ne, piš,
něco se pokazilo (např. nám byla zaslána špatná emailová adresa).
Přihlašování a odhlašování je možné do neděle 17. dubna do 20:00. V případě pozdějšího odhlášení je
účtován stornopoplatek 100 %. Pokud si účast rozmyslíš dříve, vrátíme Ti peníze zpět. Chtěli bychom Tě
však poprosit o to, ať se přihlašuješ jen v případě vážného zájmu přijet. 
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Ukončení akce… předpokládáme v neděli 24. dubna 2016 odpoledne do 13.00 hod., tak, aby jsi stihl(a)
dobrý spoj domů, ale je možné zůstat i déle. Vlaky z Adamova do Brna či České Třebové/Prahy (přestup
v Blansku na rychlík) jezdí každou hodinu.
Autobus k vlaku do Adamova odjíždí v 15:25. Na vlak je také možné jít pěšky (asi 4 km pěkné procházky
údolím kolem potoka).
Dřívější odjezd než v neděli po obědě je možný, ale pokud možno výjimečný a po předchozí domluvě.
Pro zájemce uděláme po skončení programu (kolem 13. hodiny) procházku po okolí (nějaká jeskyně nebo
vyhlídka do údolí).
Těší se na vás Martin, Zuzka, posádka kuchyně a také všudypřítomná Modrá paní.
Kontakt na organizátory: ZČ HB Modrý kámen
Josefovská 459, Adamov 679 04
Tel.: 728 752 923 (Martin)
E-mail: Hlucil.M@seznam.cz
www stránky: s v y c a r n a . e u
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