
Vlnky se vlnivě vlní na široširé hladině. Severní vítr napíná plachty a pohání lodě k jihu... Z veškerých
dalekých dálav se nese sborové: „Ar! Ar! Ar! Ar!“. Pospěšte, válečníci, opřete se do vesel, objevitelé!

Brány Ásgardu jsou vám otevřeny…

Sdružení Arachne, z.s. pořádá biologické soustředění

„As! Ar? Asgard!: Do kraje rybníků a bažin“
v termínu 6. – 10. dubna 2023

Na co se můžeš těšit?
Letošní jarní soustředění se odehraje v rovinatém kraji rybníků a borů Třeboňska. Útočiště
nalezneme na základně Asgard u obce Roseč, na břehu rybníka Březina nedaleko Jindřichova
Hradce. V  programu budou zastoupeny jak přednášky, tak i terénní exkurze do probuzené
jarní přírody. Jistě se najde čas i na vykutálené hry.

Kdy a kde se sejdeme?  
Můžeš jet společně s námi z Prahy, přistoupit po cestě do vlaku, nebo dorazit samostatně
přímo na Asgard. Tvůj příjezd je očekáván od 12:30 do 14:00.

Společná cesta:
Sejdeme se ve čtvrtek 6. dubna v 8:30 v prostoru před pokladnami na Hlavním nádraží
v Praze. Pojedeme následujícím spojem:

Praha hl.n. 8:46 vlak R 711 Vltava
Veselí nad Lužnicí 10:21 10:30 vlak R 663 Rožmberk
Jindřichův Hradec, aut.nádr. 10:58 11:35 bus 340325
Jindřichův Hradec, Buk 11:48

Z vesničky Buk půjdeme na Asgard cca 3 km pěšky. V případě jakýchkoliv problémů s trasou
nebo hledáním místa určení neváhej zavolat na +420 736 282 601 (Markétě Staňkové).

Jak se budeme stravovat?
Ve čtvrtek bude prvním jídlem lehká odpolední svačina, proto si s sebou do vlaku zajisti
občerstvení obědového typu, ať hlady nestrádáš. Prvním teplým jídlem bude čtvrteční večeře,
a i další dny se bude na základně vařit minimálně jedno teplé jídlo denně, výlety budou
zajištěny formou balíčků.
Jaro je dobou hojnosti a bující diverzity. Pro její podporu přivez s sebou prosím nějakou
slanost, či sladkost, nejlépe vlastní výroby, která podpoří jarní duch a diverzitu snídaní. První
snídaně bude poskládaná právě z těchto dobrot (množství nechť je menší než velké - tedy
jednotky porcí).

Co mám mít s sebou?
Spát budeme na matracích ve vlastních spacácích, takže si určitě nezapomeň spacák.
Rozhodně si vezmi občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké
užíváš), menší batůžek na celodenní výlety, přiměřeně teplé oblečení, které se může umazat,
pohodlné a  pevné boty na delší tůry, přezůvky, šátek, baterku či čelovku, zápisník a psací
potřeby. Máš-li, vezmi si i lupu či dalekohled, případně jiné terénní vybavení dle tvého

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&ut=Asgard&uc=95YOIxTaMy&ud=49%C2%B08%273.447%22N%2C%2014%C2%B055%2735.349%22E&x=14.9463127&y=49.1398220&z=13


uvážení. Vítané jsou také hudební nástroje a zpěvníky. Pentle na pomlázku též jistě využiješ,
stejně jako několik ptačích vajec. Nezapomeň na vytištěnou a podepsanou přihlášku!

Kdy setkání skončí?
Objekt opustíme v pondělí 10. 4. dopoledne, pěšky dojdeme do vísky Buk, odkud pojedeme
do Prahy následujícími prostředky:

Jindřichův Hradec, Buk > 12:51 bus 42
J.H, sídliště U nádraží 13:07 13:07 pěší chůze
Jindřichův Hradec 13:23 13:46 vlak Os 8315
Veselí nad Lužnicí 14:18 14:37 vlak R 714 Vltava
Praha hl. n. 16:17

Stejně jako při cestě na akci si sám naplánuj, jestli s námi pojedeš do Prahy, nebo se odpojíš
někde po cestě.

Pro koho je akce určena?
Akce je určena milovníkům biologie, především z řad středoškolských studentů, co rádi
prozkoumají oblast rybníků a mokřin jižních Čech. Přihlásit se můžou i studenti prvního
ročníku VŠ, nicméně středoškoláci mají před nimi přednost.

Kolik to bude stát?
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat grant MŠMT, účastnický poplatek nepřesáhne
výši 500 Kč. Účastnický poplatek pro studenty VŠ pak maximálně 1000 Kč (na ty se bohužel
nevztahuje dotace MŠMT).
V případě kratšího pobytu zaplatíš proporcionálně méně. Platba bude vybrána předem
(v případě VŠ studentů 500 Kč jako záloha a zbytek na místě). Dopravu na místo a zpět si
každý hradí sám.

Jak se mohu přihlásit?
Pokud s námi chceš jet, nejpozději do neděle 12. 3. vyplň online přihlášku. Tvá účast bude
nejpozději do 13. 3. potvrzena a budou ti zaslány další instrukce. S přihlášením neotálej,
kapacita je omezená a na rychlosti záleží!
Jestli se můžeš zúčastnit jen části kurzu (např. víkend), určitě nám to dej vědět ve formuláři!
Avšak pokud bude zájemců mnoho, dostanou přednost ti, kteří s námi pojedou na celou dobu.

Kontakt na organizátory
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se neváhej ozvat na e-mail prihlasky@arach.cz,
případně volej:

Markéta Staňková (hlavní vedoucí) +420 736 282 601
Eva Matoušková (zdravotník) +420 702 994 280

Těší se na Tebe:
Marky, Eliška, Evča, Klára, Kodulka, Míra, Týna, Vendy, Zbojník, Anička, Honza, Štěpán

a jiné bytosti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTTGKvwrwQDMxol-h5lQKcFuLMhrwgoHP6r3__zqH5TtCbBA/viewform?usp=sf_link


Závazná přihláška na biologické soustředění
„As! Ar? Asgard!: Do kraje rybníků a bažin”

(6. – 10. dubna 2023)

Já, ..................................................................................................., se závazně přihlašuji na
setkání „As! Ar? Asgard!: Do kraje rybníků a bažin“ (6. – 10.  dubna 2023) organizované
Sdružením Arachne, z. s.

Adresa:

Datum narození:

Poznámky (užívané léky, zdravotní omezení, na která by měl být brán zřetel, atd.):

Telefonické spojení na rodiče v době setkání (platí i pro starší 18 let):

Podpisem níže potvrzuji správnost uvedených údajů a rovněž souhlasím se zpracováním svých
osobních údajů a případným zveřejněním fotografií s mojí osobou pro potřeby Sdružení
Arachne, z. s. Beru tímto také na vědomí, že organizátoři akce nezajišťují ani nejsou
zodpovědní za dopravu účastníků na místo a z místa konání akce „As! Ar? Asgard!: Do kraje
rybníků a bažin“.

Datum a podpis přihlašovaného:

Datum a podpis zákonného zástupce (v případě, že přihlašovaný ještě nedosáhl věku 18 let):


