“...Barevné listí kreslí do větru podzimní atmosféru, poběž, ať zachytíš ji též! Přimhuř oči a
vzhlédni k sluncem prozářené obloze. Uzříš tam usměvavé draky, jež vítají Tě v podzimu! ...”
-

Judith Meisevogel (1992 - …)

Pojeď s námi objevovat krásy, barvy a chutě jižní Moravy, veselit se s kamarády a prostě si užít
podzim! Srdečně tě zveme na podzimní biologické soustředění Arachne:

Havraníky, 25.–30. 10. 2016
Kdy a kde se sejdeme?
Setkání začíná v úterý 25. 10. 2016, Tvůj příjezd bude očekáván nejdříve od 18:00 v objektu terénní
stanice Správy NP Podyjí v Havraníkách (mapa) u Znojma. Uvědomujeme si, že Havraníky leží
poněkud “z ruky”, a proto můžeš dorazit kdykoli během večera a nemusíš se bát, že na Tebe nezbude
večeře. Přesto zkus dorazit co nejdřív, ideálně do 20:00, ať ti toho moc neuteče.
Pokud dorazíš jiný den než v úterý, počítej s tím, že možná nebudeme v objektu a je potřeba se
s námi předem domluvit! Každopádně to napiš do přihlášky a v den příjezdu volej:
Majda Gajdošová
Klára Daňková
Lukáš “Zbojník” Janošík

+420 723 998 232
+420 728 057 069
+421 907 570 133 (pozor, slovenské číslo)

Co budeme dělat?
Program bude sestávat především z výletů a přírodovědných exkurzí po krásách NP Podyjí a těšit se
můžete i na všemožné vykutálené hry.

Kde budeme spát?
...na terénní stanici Správy NP Podyjí ve vlastních spacácích. K dispozici budou postele, přesto ale
doporučujeme vzít s sebou i karimatku.

Jak se budeme stravovat?
Třikrát denně (snídaně, oběd a večeře), přičemž jídla si budeme připravovat sami.

Co máš mít s sebou?
Spacák, karimatku, batoh (ze Znojma je to do Havraníků pěšky 7 km), občanský průkaz(!),
průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), menší batůžek na výlety do okolí,
oblečení, které se může umazat (tzv. LDONZ – lehké dynamické oblečení na zničení), hrneček, lžíci
(určitě ji vezmi s sebou a pokud se Ti vejde, tak i ešus – nádobí zřejmě nebude dost, takže Ti zajistí
jídlo v prvních vlnách :)), termosku (vlastníš-li), pláštěnku, přezůvky, pohodlné turistické boty,
šátek, baterku s náhradními náboji, hudební nástroj a zpěvníky (vlastníš-li), sladkost či slanost na
dlouhé večery. Počítej s tím, že koncem října může být už dost zima, tak dle toho vybav svůj batoh
teplým oblečením.
Budeme rádi, přivezeš-li nějakou chutnou sladkost či slanost, nejlépe vlastní výroby. Na
večerních posezeních bude možnost pochutinu představit a udělat u všech velmi oblíbenou
ochutnávku.

Kdy setkání končí?
Celá akce bude končit v neděli 30. října 2016 během dopoledne. Kdo k nám zavítá z dalekých krajů,
nechť naplánuje odjezd podle vhodného spojení (případné rezervace spojů můžeš provést až na místě a
jet společně s dalšími arachňáky).

Kolik bude setkání stát?
Celé soustředění bude stát pro středoškoláky maximálně 1000 Kč, pro ostatní účastníky maximálně
1500 Kč (přesnější cena bude známá ještě před uzávěrkou přihlášek, výsledná bude jasná až podle
počtu přihlášených účastníků). V případě kratšího pobytu zaplatíte proporcionálně méně. Peníze
budeme vybírat až na místě. Dopravu na místo a zpět si každý hradí sám.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Pokud chceš přijet, vyplň nejpozději do čtvrtka 13.října online přihlášku. Přihlášku vyplň, i pokud se
zúčastníš na kratší dobu!
Pokud ti ještě nebylo 18 let, přivez s sebou na soustředění vytištěné, vyplněné a podepsané potvrzení
od rodičů, které najdeš na konci přihlášky.
V případě, že ses po přihlášení rozhodnul/a z nějakého důvodu nejet, dej nám to co nejdříve na
vědomí! Stejně tak, máš-li nějaké dotazy či prosby, neváhej nás kontaktovat na prihlasky@arach.cz.
Těšíme se na Tebe :-)
Zbojník, Klára, Majda, Jirka a další...

Jak se za námi dostanete?
Cesta autem: Na území ČR leží pouze jedny Havraníky. Nelze si je tedy s ničím splést.
Popros svého řidiče, ať si je před jízdou vyhledá na mapě a je to :)
Cesta hromadnou dopravou: Do Havraníků se nejlépe dostanete pěšky ze Znojma po
červené turistické značce (mapa). Cesta vede nádhernou přírodou, po vaší pravé ruce bude země příkře
spadat do údolí Dyje, po levici se bude mírně svažovat v nekonečných lánech vinic. Nic z toho ovšem
neuvidíte, protože už bude tma :)
A jak se dostanete do Znojma? Z Prahy můžete využít přímá autobusová spojení - odjezdy z
ÚAN Florenc v 15:00 (když pojedete tímto, příjezd 18:05, máte možnost se potkat ve Znojmě s lidmi
přijíždějícími z Brna), 16:30, 17:10 a 18:30. V každém případě důrazně doporučujeme rezervaci
místa! Alternativně je možné použít spojení Praha-Brno-Znojmo, to je však nejen delší, ale i dražší.
Z Brna je možné využít širší paletu spojů. Nejezděte ale dříve než spojem v 15:55 (příjezd do
Znojma 16:47), nebyli bychom na vás ještě připraveni. Pokud využijete spoj v 16:55, příjezd v 18:10,
určitě ve Znojmě narazíte na cestovatele z Prahy.
Pokud vás cesta po červené neláká, můžete použít spoj Znojmo-Havraníky v 19:10.

Potvrzení rodičů

Já, ……………………………., zákonný zástupce ……………………………..,
souhlasím s tím, že se dotyčný/á zúčastní podzimního biologického soustředění
Arachne, které bude probíhat v termínu 25.–30. 10. 2016 v Havraníkách.
Zároveň beru na vědomí, že pořadatelé soustředění nenesou zodpovědnost za
dopravu účastníka na místo soustředění a zpět.
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