Den se zkracuje, noci přibývá a ve tmě se dějí zajímavé věci.
Přijď se o tom přesvědčit na

podzimní biologické soustředění Arachne
„za tmou, která se dá krájet“
Chalupa na Kozelce, Doubravice
27. 10. – 1. 11. 2020
Kdy a kde se sejdeme?
Setkání začíná v úterý 27. října navečer. Tvůj příjezd bude očekáván nejdříve v 18:00 v Chalupě na
Kozelce (mapa).
Adresa objektu: Doubravice 7, Nečtiny – Doubravice, 331 62
Webové stránky: www.hounion.webnode.cz/ubytovani/
Doporučený spoj z Prahy:
Praha,,Zličín
16:00 bus 144530 29
Plzeň,,CAN
17:00 17:03 bus 440322 41
Manětín,,nám.
18:10 18:12 bus 460367 15
Nečtiny,Doubravice,rozc.
18:18
Ze zastávky tě pak ještě čeká příjemná procházka po červená turistické značce dlouhá cca 1,3 km
(mapa).
Na objekt prosím doraž do 20:00. Pokud bys z nečekaných důvodů přijel/a 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)
Eva Matoušková (zdravotník)

+420 724 192 457
+420 702 994 280

Co budeme dělat?
Jak už motto soustředění napovídá, prozkoumáme společně různé tváře tmy. Zahledíme se k temnénu
nebi s komentářem astronoma (Manětínsko je vyhlášenou oblastí temné oblohy), sami pak zkusíme
prozkoumat tmu v nás i v přírodě a také sestrojíme něco na zahánění tmy :-). Kromě toho vyrazíme na
výlet po místních zajímavostech, zjistíme, jak vznikají stolové hory (jedna je příhodně hned za naší
chalupou), a samozřejmě si užijeme i tradiční podzimní radovánky. Příruční botanici a zoologové
budou k dispozici po celou dobu, takže ani žádný organismus neunikne naší pozornosti ;-).

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), ale může se ti hodit pro posezení na zemi nebo
u ohně.
V oblasti sociálního zařízení je chalupa poměrně spartánsky vybavena – disponuje pouze suchým
záchodem a umývárnou s tekoucí pitnou vodou (ne už ale sprchou).

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), reflexní prvek, 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 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 1. listopadu 2020 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 300 Kč, pro ostatní účastníky maximálně
600 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 neděle 18. 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 zákonného zástupce, které najdeš na konci přihlášky.
Pokud budeš potřebovat, můžeme ti vystavit omluvenku do školy/potvrzení o účasti.
V případě, že ses po přihlášení rozhodl/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, Eliška, Týna, Vojta, Matěj, Míra, Majda, Mája, Anežka, Kodulka a další…

Potvrzení zákonného zástupce

Já, ……………………………., zákonný zástupce ……………………………..,
souhlasím s tím, že se dotyčný/á zúčastní podzimního biologického soustředění
Arachne, které bude probíhat v termínu 27. 10. – 1. 11. 2020 v Doubravici.
Zároveň beru na vědomí, že organizátoři soustředění nenesou odpovědnost za
dopravu účastníka na místo soustředění a zpět.
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