Krušné hory jsou oblastí, ve které se odedávna těžily všemožné rudy. Však i jejich název pochází ze
staročeského slova krušec, tedy rudný kámen. Místní tajemné hluboké doly, divoká příroda
s nedostupnými vrcholy, skalnatými údolími a stržemi, močály a hlubokými rašeliništi podněcovaly
lidskou fantazii a daly vzniknout řadě pověstí, historek a báchorek.
Zveme vás proto na podzimním biologickém soustředění Arachne

“Na návštěvu za doly, horníky, permoníky i trpaslíky”
… a možná přijde i Sněhurka!

Chalupa U Permoníka, Jáchymov
26. – 31. 10. 2021
Kdy a kde se sejdeme?
Setkání začíná v úterý 26. října navečer. Tvůj příjezd bude očekáván nejdříve v 18:00 v Chalupě
U Permoníka (mapy.cz/s/fuzavetemu).
Adresa objektu: Petra Jilemnického 131, 362 51 Jáchymov - Mariánská
Webové stránky: www.marianska.cz/ubytovani/chata-permonik/
Doporučený spoj z Prahy:
Praha, Hradčanská
Karlovy Vary, terminál
Jáchymov, Mariánská
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17:25 17:45 bus 421102 31
18:45

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 v úterý, 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:
Eliška Havlíčková (hlavní vedoucí) +420 720 659 787
Eva Matoušková (zdravotník)
+420 702 994 280

Co budeme dělat?
Plně využijeme umístění našeho ubytování v srdci Krušných hor a v rámci výletů se dozvíme spoustu
zajímavostí nejen o samotném hornictví, ale i o tom, jak ovlivnilo krajinu kolem nás a místní faunu
a flóru. Kromě toho se podíváme i po turistických zajímavostech, určitě nemineme některou z četných
rozhleden v okolí. A samozřejmě si užijeme i tradiční podzimní radovánky v podobě vypečených
(nočních) her. 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. Spacák není nutný, objekt disponuje vlastním
ložním prádlem a dostatkem postelí. Stejně tak není nutná karimatka, která se ale 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!

Jak naložíme s COVIDem?
Při organizaci budeme postupovat v souladu s pravidly k omezení šíření nemoci, která budou v danou
dobu platná. V tuto chvíli to vypadá, že pro účast na soustředění bude zapotřebí doložit buď certifikát
o očkování, negativní test (max. 3 dny starý antigenní, nebo max. 7 dní starý PCR), nebo certifikát
o prodělaném onemocnění. Přesné instrukce zašleme mailem týden před začátkem akce.

Co máš mít s sebou?
Peníze na účastnický poplatek, 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, karimatku (na sezení), přezůvky, pohodlné turistické boty, šátek, čelovku s náhradními
náboji, hudební nástroj a zpěvníky (vlastníš-li).
Počítej s tím, že v Krušných horách může být koncem října už pořádná 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 31. října 2021 během dopoledne. Spoje z Karlovarského kraje nejsou
příliš časté a autobusy směrem na Prahu bývají v neděli pravidelně vyprodané, prosím vezmi toto
v potaz už při příjezdu na akci – doporučujeme se co nejdřív domluvit s ostatními a rezervovat
zpáteční jízdenky.

Kolik bude setkání stát?
Celé soustředění bude stát pro středoškoláky maximálně 700 Kč, pro ostatní účastníky maximálně
1100 Kč, z toho 21 Kč za den je lázeňský poplatek. 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 hradí každý sám.

Jak se přihlásit?
Pokud chceš přijet na podzimní soustředění, vyplň nejpozději do 17. 10. 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 (napiš do
poznámky v přihlášce).
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 :-)
Eliška, Týna, Vendy, Marky, Evča, Vojta, MG, Míra, Kodulka a další…

