V září je Štefánik přeložen nad srbskou frontu. V listopadu havaruje. Přežije, ale namáhavá
cesta do bezpečí rapidně zhoršuje jeho zdravotní stav. Vnitřně krvácí a je přesvědčen, že se
blíží jeho konec. Spolubojovníci Štefánika letecky dopravují do Říma a předávají do rukou
těch nejlepších lékařů. Československého hrdinu mají udržet při životě za každou cenu, takové
bylo Masarykovo přání…
Upraveno podle sebraných pamětí E. Beneše
Sto let tomu již, co páni státníci dali vzniknout první republice. Není to čas pro ohlédnutí se
za stoletím, které od té doby uplynulo?
Přijmi naše pozvání na podzimní biologické soustředění Arachne:

Nový Bor, 26.–30. 10. 2018
Čas a místo
Sejdeme se v pátek 26. 10. 2018 v podvečer mezi 18–20 h. Azyl nám poskytne ZŠ náměstí Míru
v Novém Boru (mapa). Přesná adresa zní náměstí Míru 128, Nový Bor 473 01.
Doporučený spoj z Prahy:
Praha, nádraží Holešovice
17:00 bus 510901 12
Nový Bor, aut. nádraží
18:40
Pak pěšky slabý kilometr směrem do centra na náměstí.
Kdyby ses cestou zatoulal, dej vědět (na čísla uvedená níž). Večeři schováme i pro opozdilce ;-)
V případě, že se nemůžeš účastnit celé akce (ať už začátku, nebo konce), napiš nám to do přihlašovacího formuláře (odkaz níž). A raději se s námi předem domluv, během dne nebudeme vždy na
objektu k zastižení a poslední noc přespíme mimo Nový Bor.
Václav Bočan
Vojtěch Duchoslav
Eva Matoušková

724 192 457
777 880 761
702 994 280

Náš program
Jak avizoval prolog, připomeneme si sto let od vyhlášení první republiky. Vzpomínání to nebude nostalgické, nýbrž akční a nezapomenutelné. Tradiční brigádu doplní výlety po okolních přírodních pozoruhodnostech. Závěrečné dva dny zpestří přespání v terénu, závěr tedy bude putovní. Vale si dáme
poblíž obce Velenice.

Nocležna
Naším příbytkem bude od pátku do pondělí ZŠ v Novém Boru. Spát budeme v tamějších třídách na
vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích. Poslední noc strávíme v kempu Medvědí jeskyně
(mapa) a bude chladná, proto volte spací propriety vhodné pro nízké teploty (tenký spacák lze kompenzovat extra vrstvami na těle). Stan nebude potřeba.

Krmě
Náš profesionální sbor amatérských kuchtíků zajistí stravu třikrát denně (teplá jídla, umožní-li to program). Poslední čundrová večeře bude opékací nad ohněm.

Nezbytnosti výletníka
Jelikož si v pondělí všechny své věci naložíme na záda, dobře važ každé kilo!
Teplý spacák, karimatku, krosnu (na putovní přesun; kufr opravdu nechej doma), občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), menší batůžek na výlety do okolí
(není nezbytný, můžeš jej sdílet s kamarády), pláštěnku, LDONZ – lehké dynamické oblečení na zničení, lahve o objemu alespoň 1,5 litru (termoska se může hodit), přezůvky, pohodlné turistické
boty, šátek, baterku s náhradními náboji (lepší je čelovka), hudební nástroj a zpěvníky (vlastníš-li),
sladkost či slanost na dlouhé večery. Taktéž nezapomeň obnos na pokrytí účastnického poplatku a
drobných nákupů na výletech.
Nepodceň lezavost pozdně říjnového počasí, pro venkovní přespání se hodí čepice, rukavice a teplé
ponožky.
Velmi oceníme, když s sebou přivezeš nějakou sladkost či slanost (případně i kyselost a hořkost),
nejlépe domácí. Při společných sezeních je skvělá příležitost navzájem ochutnat a ocenit krajové/rodinné recepty.

Rozchod
Sbohem a šáteček si dáme ráno v úterý 30. října v Medvědí jeskyni. Odtud je možné pokračovat (samostatně i ve skupinách) do blízkých Velenic, vybavených autobusovou zastávkou, případně do vzdálenějších Zákup, kam zajíždí i vlak. V případě, že budeš v úterý ráno pospíchat, doporučujeme zmapovat a naplánovat si odjezdové možnosti předem.

Účastnický poplatek
Celý výjezd přijde studenty SŠ maximálně na 500 Kč, pro ostatní dříve narozené pak 1000 Kč. Finální
částka se odvíjí od počtu přihlášených. Za pozdější příjezdy / časnější odjezdy účtujeme proporcionálně méně (poslední noc v jeskyni je pouze za stravu). Peníze budeme vybírat až na místě (v hotovosti).
Doprava do Nového Boru a zpět není zahrnuta, každý si ji zajišťuje sám.

Přihlášení
Pokud jsme tě navnadili na podzimní Arachne, stačí vyplnit online přihlášku do pátku 19. října.
Nepojedeš-li na celou dobu, postupuj stejně, jen tuto skutečnost do přihlášky uveď.
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 se po přihlášení rozhodneš 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.

Očekáváme tě!
bratři Duchoslavovi, Evča, Marky, Jasněnka, Vojta, Kuty, Vašek

Potvrzení rodičů

Já, ……………………………, zákonný zástupce ……………………………,
souhlasím s tím, že se dotyčný/á zúčastní podzimního biologického soustředění
Arachne, které bude probíhat v termínu 26.–30. 10. 2018 v Novém Boru. Zároveň beru na vědomí, že pořadatelé soustředění nenesou zodpovědnost za dopravu účastníka na místo soustředění a zpět.
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