Bylo léto. Znojný žár lehl na rozložité výseky a les v revírech podle bavorského pomezí. Kůrovec, který se
rojil koncem května a začátkem června v takovém množství, že sloupy a mraky vznášejícího se do výše
hmyzu, zatemňovaly slunce jako hustý kouř, řádil hůře než dosavadně. Nové rojení očekávalo se v srpnu.
Knížecí schwarzenberská a hraběcí thunovská správa činily, seč byly, aby se tomuto řádění učinila přítrž.
Z knihy Karla Klostermanna – V ráji šumavském
Ale teď léto není. Pojď se s námi přesvědčit o tom, jak se šumavská krajina změnila a vydejte se s námi
do podzimních hor, lesů a pralesů. Srdečně tě zveme na

podzimní biologické soustředění Arachne
Lenora, NP Šumava
25.–29. září 2019
Kdy a kde se sejdeme?
Setkání začíná ve středu 25. září 2019 navečer. Tvůj příjezd bude očekáván nejdříve v kolem 18 h na chalupě
Šuměnka (mapa) v obci Lenora.
Adresa objektu: Houžná 39, obec Lenora, 384 51
Webové stránky: http://sumenka.com/
Doporučený spoj z Prahy:
Praha, na Knížecí
14:55 bus 370002 10
Vimperk
17:10 17:15 bus 370050 19
Lenora
17:43
Na objekt prosím doraž do 20:00. Pokud bys z nečekaných důvodů přijel až později, zavolej na číslo hlavního
vedoucího uvedené níže, abychom ti schovali večeři.
Pokud dorazíš jiný den než ve středu, počítej s tím, že možná nebudeme na původním místě určení a je potřeba se
s námi předem domluvit! Každopádně to napiš do přihlášky a v den příjezdu volej:
Václav Bočan (hlavní vedoucí)
Anežka Marko (zdravotník)

+420 724 192 457
+420 721 796 026

Co budeme dělat?
Nenecháme si utéct možnost prozkoumat nejdivočejší místa šumavské přírody (vždyť Boubín bude nedaleko). Sami
přiložíme ruku k dílu a pomůžeme společně s odborníky z NP Šumava s obnovou původního stavu povodí potoka
Hučina. Ti se nám za to odvděčí zasvěcením do tajů a krás šumavské biodiverzity. Příruční botanici a zoologové
budou ale k dispozici po celou dobu, takže žádný organimsus neunikne naší pozornosti ;-) Aby však nebylo biologie
příliš, proložíme odborný program důmyslnými aktivitami k pohybu, pobavení i zamyšlení.

Kde budeme spát?
Ubytováni budeme přímo v chalupě, kde se sejdeme. Nezbytný je vlastní spacák, karimatka pro nocleh není potřeba
(k dispozici je dostatek postelí). Karimatka se ti však může hodit pro posezení na zemi nebo u ohně.

Jak se budeme stravovat?
Třikrát denně (snídaně, oběd a večeře), příprava jídla bude v režii vedoucích. Hladu se jistě bát nemusíš!

Co máš mít s sebou?
Peníze na účastnický poplatek, spacák, karimatku, batoh, 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, brigáda bude opravdu špinavá práce), lahev nebo termosku (vlastníš-li), pláštěnku,
přezůvky, pohodlné turistické boty, šátek, čelovku s náhradními náboji, hudební nástroj a zpěvníky (vlastníš-li).
Počítej s tím, že koncem září může být na Šumavě už dost zima (a nebo taky ne :-), 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.
Protože se letos Arachne koná netradičně přes svátek 28. září, kdy slaví jmeniny všichni Václavové, nezapomeň na
dárek pro hlavního vedoucího (můžeš popustit uzdu fantazii ;-)

Kdy setkání končí?
Celá akce bude končit v neděli 29. září 2019 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 500 Kč, pro ostatní účastníky maximálně 750 Kč (výsledná
cena bude jasná až podle počtu přihlášených účastníků). V případě kratšího pobytu zaplatíš proporcionálně méně.
Peníze budeme vybírat až na místě. Dopravu na místo a zpět si každý hradí sám.

Jak se přihlásit?
Pokud chceš přijet na podzimní soustředění, vyplň nejpozději do středy 18. září 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.
Vzhledem k tomu, že se soustředění kryje se školou, na středu odpoledne až pátek ti můžeme vystavit omluvenku
do školy/potvrzení o účasti.
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 :-)
Vašek, Evča, Klára, Zbojník, Míra, Marky, Anežka, Eliška, Týna, Myšák a další…

Potvrzení rodičů

Já, ……………………………., zákonný zástupce ……………………………..,
souhlasím s tím, že se dotyčný/á zúčastní podzimního biologického soustředění Arachne,
které bude probíhat v termínu 25.–29. 9. 2019 v Lenoře. Zároveň beru na vědomí, že
organizátoři soustředění nenesou zodpovědnost za dopravu účastníka na místo soustředění
a zpět.
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