
Základní organizace  

Hnutí Brontosaurus  Modrý kámen 

 
www.Svycarna.eu 

Ekologické volnočasové centrum 
Švýcárna, o.p.s. 



Kde nás najdete 

 - Uprostřed Moravského krasu  

    v Josefovském údolí 

 - Mezi Adamovem a Křtinami v areálu 
Staré Huti (Huť Františka) 

 



Základní informace 

• ZČ HB Modrý kámen založen v roce 1994 

• Areál Švýcárna získaný od FDM v roce 2006 

• EVC Švýcárna, o.p.s. založeno v roce 2013   

• Neziskové ekologické organizace zaměřené na práci 

s dětmi a mládeži do 26 let s přesahem i na ostatní 

věkové skupiny 



Základní informace 

• Přibližně 45 členů z toho 10 aktivních organizátorů 

• Ročně na Švýcárně cca 1200 účastníků 

• Provozují a provádí rekonstrukce Ekologického 

volnočasového centra Švýcárna. Od roku 2006 

zvýšena hodnota centra 10x doposud                    

bez investičních dotací EU 



Cíle a náplň činnosti 

1. Ochrana přírody a kulturního dědictví  
 

2. Neformální zážitkové (sebezkušenostní) vzdělávání  
 
3. seberozvoj člověka, volnočasové aktivity 
 
4. Zajištění zázemí pro různorodé akce a projekty u nás i v 

zahraničí 
 

5. Podpora udržitelného rozvoje a propagace přírodního 
stavitelství 



Typy činnosti 

• po celý rok různorodé akce a aktivity 
(víkendové akce, tábory, kluby...) organizováné 
zejména pro mládež   od 15 do 26 let 
 

• Poslední roky činnost rozšiřujeme pro 
– účastníky nad 30 let 

– Základní a střední školy  

– děti nebo celé rodiny 

– Organizace a firmy (akce na zakázku) 



  • Vzdělávací programy pro děti, mládež  

• Vzdělávací programy pro základní a střední školy 
(jednodenní, víkendové i týdenní) 
– Ekologie, ochrana přírody a kulturního dědictví, problematika 

životního prostředí 

– Tradiční řemesla (keramika, kovářství, řezbářství, zpracování ovčí vlny) 

 

• Seberozvojové a volnočasové akce  
– Ekologie, Ochrana přírody 

– Záchrana kulturního dědictví, stará řemesla 

– Seberozvojové REIKI, Yoga, Meditace, Přechod přes žhavé uhlí apod.  

– Impro Divadlo, AkroJóga,  

– Africké a asijské tance 

– Hlubinná ekologie apod. 



Typy činnosti  

 

• Kluby 
– Filomový , Ekologický 

– Impro divadelní a AkroJógy 

– Stolních her 

 

• Akce pro veřejnost  
– Přednášky 

– Den stromů a Den země 

– Vánoční Jarmark atd. 

 

 

 
 
 

 



Mezinárodní dobrovolnické projekty 

• EDS dobrovolnictví 
– Vysílající organizace 
– Hostující organizace – 2 až 4 EVS dobrovolníky 
– EDS akce a činnost (mezinárodní víkendy, pomoc ve školách, v 

centrech…) 

• Interkulturní akce na Švýcárně 
• India – Ladakh 

– Projekt La Ngonpo  
– Dobrovolník projekt na podporu vzdělávání 
– Letní tábory 

• Rumunsko – Český Banát 
– Dobrovolnický tábor v Rumunsku 
– Šest českých vesniček 

 



Mezinárodní dobrovolnické projekty 

- Dobrovolnické tábory i v jiných zemích (Ukrajina, Slovensko) 

- Spolupráce s nevládními organizacemi z různých zemí (např. Indie, 

Polsko, Slovensko, Srbsko, Rumunsko) 

- Odborné školení 

- Výměny mládeže 

 



Mezinárodní 
aktivity 

Ladakh - Indie 

Český Banát 



Indie – Ladakh 
Projekt školy v Himálajích 
podpořený Dalajlámou 



Indie - Ladakh 



Rumunsko - Český Banát 



Rumunsko - 
Český Banát 



Švýcárna - Historie 

Hlavní budova Švýcárna byla 
postavena v období 1800 až 1848 
Lichtensteiny jako železité lázně  

Přilehlá budova Seník je 
pravděpodobně ještě starší 



Před rekonstrukcí Švýcárna 2008  



Před rekonstrukcí Zadní trakt 2009 



Před rekonstrukcí Seník 2009  



Před rekonstrukcí most atd. 2009 



Švýcárna 2015/2016 



Švýcárna 2015/2016 



 
Švýcárna 2015/2016  

 



Švýcárna – Seník 2015/2016 



Švýcárna – Seník 2015/2016 



Švýcárna 2015/2016 



 
Švýcárna 2015/2016  

 



Těšíme se na spolupráci. 
We‘re looking forward to our 

cooperation!  
 

Tým EVC Švýcárna a ZČ HB Modrý kámen 
Josefovská 459, Adamov 679 04 

Ing. Robert Robby Kubáň 
Tel: 603 375 481, EVC.Svycarna@centrum.cz 

www.Svycarna.eu 


