SOKRATES: Mě tedy předem pouč a kvůli mně odpověz. „Jestliže se tedy měchačka z fíkového dřeva lépe hodí nežli
zlatá,“ řekne ten člověk, „pak snad je určitě krásnější, neboť jsi, Sokrate, souhlasil, že co se hodí, je krásnější, nežli co
se nehodí, není-liž pravda?“ Tak co, Hippio, budeme souhlasit, že je měchačka z fíkového dřeva krásnější nežli zlatá?
HIPPIAS: Chceš, abych Ti, Sokrate, řekl, jakou definicí krásy unikneš jeho záplavě slov?
SOKRATES: Jakpak by ne. Ale ne dřív, než mi povíš, o které z těch dvou měchaček, o nichž jsem mluvil, mu mám
odpovědět, že se hodí a že je krásnější.
HIPPIAS: Nuže poslyš, Sokrate, co praví mi rozum můj: krásnější jest jistojistě dřevěná měchačka, a to nikoliv proto,
že se lépe hodí, leč právě proto, že jest dřevěná. Nudné zlato nechť hromadí hamižní králové. V dřevě tolik jest skryto
zázraků, že moudrý muž nepřestává žasnout. Kdo by jen řekl, že množství ubohých vodnatých váčků slepených v celek
může dát vzniknout hmotě tak lehké, pružné, houževnaté, a přitom libě vonící, s texturou lahodící oku? Mně dřevěná
měchačka jest nad zlatou, ba pravím, že směl-li bych své zlaté zuby vyměniti za dřevěné, neváhal bych ani okamžik,
a s nimi po agoře hrdě bych pak sobě vykračoval.

Chceš se ponořit do řecké filozofie, mytologie, literatury, architektury a kdoví, třeba i kuchyně?
Tak neváhej a přijmi pozvání na

21. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
28. července - 11. srpna 2018 v Chaloupkách
a vydej se s námi za poznáním starověkého Řecka!
O co jde: Náplní soustředění budou již tradičně přednášky, terénní exkurze a praktická cvičení z různých
oborů biologie vedené lektory z řad studentů a pedagogů vysokých škol. Na vlastní kůži si vyzkoušíš vědecký
výzkum formou odborných projektů vypracovávaných v průběhu celého soustředění. Kromě odborného
programu na tebe čekají také všelijaké více i méně fyzicky náročné hry, dovádění a umělecko-tvořivé aktivity.
Pro koho: Soustředění je určeno pro všechny středoškoláky se zájmem o biologii a další přírodní vědy. Pokud
budeš v době konání soustředění čerstvě po maturitě, můžeš ještě jet.
Za kolik: Díky finanční podpoře MŠMT ČR bude cena soustředění velmi příjemná, rozhodně nepřesáhne
4 000 Kč. Přesnou částku se dozvíš v závazné přihlášce. Cena zahrnuje částečné náklady na ubytování
v pokojích, stravu 5× denně a částečné náklady na organizační a odborné zajištění programu. Zbylé finanční
náklady a zapůjčení laboratorního a terénního vybavení zajišťuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
Kde: V ekocentru Chaloupky v obci Kněžice nedaleko Jihlavy.
Jak se přihlásit: Nejdříve vyplň elektronickou předběžnou přihlášku na adrese
www.arach.cz/predbeznaprihlaska2018
nejpozději do 15. 4. (Pozor! V závěru přihlášky se nachází kreativní úkol, jehož vypracování zabere delší čas.)
Nejpozději do 6. 5. ti pak zašleme mail s dalšími instrukcemi.
Kde zjistit více: Další informace o připravovaných akcích i již proběhlých soustředěních získáš na webu
www.arach.cz. Případné dotazy můžeš posílat e-mailem na prihlasky@arach.cz, nebo je rádi zodpovíme
telefonicky:
721 371 361 (Vojtěch Stráník, přihlášky)
735 519 965 (Lukáš Janošík, hlavní vedoucí)
777 646 145 (Jája Haasová, všechno možné)
Na tvou přihlášku se těší vedoucí a lektoři soustředění Arachne 2018.

