
Ahoj, 

jistě už se myšlenkami začínáš uchylovat k létu a sluníčku a začínáš plánovat, co jen to 

o těch prázdninách budeš všechno podnikat. A biologický tábor je jedna z aktivit, která 

by neměla milovníkům živé i neživé přírody na seznamu chybět. Proto bychom Tě rádi 

pozvali na  
 

16. Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 
 

v termínu 3.8.2013 – 17.8.2013  

konané v Janských lázních 
Adresa:  

Škola v přírodě Duncan  

Lesní 210 

542 25 Janské Lázně 

telefon: 603 202 933, 491 612 160  

e-mail: svp-duncan@volny.cz 

 

Náplní soustředění budou již tradičně nejen přednášky, terénní exkurze a 

praktická cvičení z různých oborů biologie, ale také všelijaké fyzicky více i méně 

náročné hry, dovádění a umělecko-tvořivé aktivity. 

 

Cena soustředění se bude pohybovat mezi 4.300 – 4.600 Kč (finální částka bude 

upřesněna v závazné přihlášce, kterou obdržíte po odeslání vyplněné předběžné 

přihlašky). Cena zahrnuje náklady na ubytování v pokojích včetně povlečení, stravu 

5x denně a částečně náklady na organizační a odborné zajištění programu. Zbylé 

finanční náklady a zapůjčení laboratorního a terénnícho vybavení poskytuje 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Nadace Vodafone Česká republika. 

 

Předběžnou přihlášku a dotazník si prosím vytiskni, vyplň ručně a zašli 

nejpozději do 21. dubna 2013 na adresu:  

Jana Tomšová 

Vápno 57 

Vápno 

533 16 

Čím dřív přihlášku pošleš, tím větší šanci máš, že ještě nebude plno, a tím dřív se také 

dozvíš, že s Tebou počítáme. Proto neotálej! Pokud chceš mít jistotu, že pošta tvojí 

přihlášku neztratila, napiš ještě e-mail (prihlasky@arach.cz), že přihlášku posíláš. 

 

Další informace o připravované akci i již proběhlých soustředěních získáš na 

internetu (http://arach.cz). Případné další dotazy můžeš také posílat e-mailem: 

prihlasky@arach.cz nebo je rádi zodpovíme telefonicky: 

777 646 145 (Jája Tomšová) nebo 776 582 280, 733 356 288 (Petr Janšta). 

Na Tvou přihlášku se těší  

vedoucí a lektoři soustředění Arachne 2013 

 

 
Soustředění je realizováno za podpory Přírodovědecké fakulty  

Univerzity Karlovy a Nadace Vodafone Česká republika. 
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PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

na 16. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 2013. 
Zašli nejpozději do 31. března 2013 na adresu: 

Jana Tomšová, Vápno 57, Vápno, 533 16 

Vyplň čitelně hůlkovým písmem! 

 

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliště: ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Datum narození: ....................................................... 

Telefon rodičů: .........................................................   Telefon vlastní: ....................................... 

E-mail: .......................................................................................................................................... 

Škola: ........................................................................................................................................... 

Ročník: .............................. 

 

Podpisem níže potvrzuji správnost uvedených údajů v předběžné přihlášce na 16. letní 

biologické soustředění organizované Sdružením Arachne, o. s. a rovněž souhlasím se 

zpracováním svých osobních údajů Sdružením Arachne, o. s.                                                              
 

 

Datum a podpis přihlašovaného: ..................................................................... 

 

 
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………. 

(v případě, že přihlašovaný ještě nedosáhl věku 18 let) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Několik důležitých otázek, na které nám prosím nezapomeň 

odpovědět 

 

1. Jaká problematika z biologie Tě nejvíce zajímá.  

 

 

2. O jaké oblasti biologie by ses rád/a na soustředění dověděl/a více?  

 

 

3. Jaké jsou Tvoje další zájmy kromě biologie?  

 

 

4. Jak ses o soustředění dozvěděl/a?  

 

 

5. Zúčastnil/a ses již dříve podobné akce? Jaké?  

 

 

6. Uveď nějaký citát, který Tě podle Tvého názoru charakterizuje.  

 

 

7. Budeme rádi, když nám napíšeš ještě něco více o sobě.  

 

 

 

 

 

 

 



 

8. A ještě jedna malá drobnost na závěr. Jak se říká, tak Historie je něco, co se nikdy 

neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl ... 

 

Bylo nebylo. Kdysi dávno za časů, kdy Země ještě byla placatá, žili dva bratři. Kdo 

byli jejich rodiče, už dávno nevíme a dokonce i o bratrech máme místy jen velmi kusé 

informace. Bratři se jmenovali Arach a Matfyz a jejich posláním bylo šířit vědění mezi prostý 

lid. Činili tak z vlastního přesvědčení a největším potěšením pro ně bylo, když si kolem jejich 

nohou k večeru usedli nadšení posluchači, kteří s napjatým očekáváním poslouchali jejich 

uším již známé i neznámé příběhy. Druhým největším potěšením pro ně bylo, když některý 

z jejich posluchačů začal také putovat po světě a vyprávět příběhy dál. Ač si byli oba bratři 

velmi podobní, přeci jenom s v mnohém dosti lišili. Tak například:  Matfyz miloval koupání. 

Arach také miloval koupání. Rozdíl byl v tom, že Matfyz se rád koupal ve vaně pod jabloní, 

zatímco Arach dával přednost koupeli v přírodě, kde se vždy zadíval na tu roztodivnou havěť, 

která žila všude kolem něj. Jednoho dne se bratři rozešli. Dnes už bohužel nevíme, zda to bylo 

v dobrém či ve zlém. Víme jen, že četné zástupy jejich následovníků dodnes putují po světě a 

snaží se vypátrat, co stálo za rozchodem obou bratrů. Rozešli se v dobrém či ve zlém? Kam 

každý z nich doputoval? Kde všude bratří byli? Kdo všechno jsou jejich následovníci a jaké 

myšlenky šíří? Které pohoří je po nich pojmenováno? Kolik čestných doktorátů jim bylo 

uděleno? Jakou barvu měli nejradši? ... 

 

 

Tvým úkolem je vžít se do role dějepisce a pokusit se zrekonstruovat libovolný střípek 

ze života obou bratrů. Můžete si vymyslet opravdu cokoliv a ztvárnit své představy zcela 

libovolným způsobem. Napsat, nakreslit, najít výstřižek v novinách, nahrát písničku…  Pokud 

by se vám při pátrání podařilo najít nějaký autentický doklad o životě bratrů, určitě nám jej 

také pošlete.  

 


