


Blíží se druhá ranní. Za chvíli se rozezní zvony na kostelní věži. Svíčka na tvém stole 
zaplápolá, jako by se chtěla divoce roztančit v rytmu chorálů, které však, zdá se, nikdo jiný 

neslyší. Knihovnou se nese pouze sykavý šepot husích brk škrábajících na pergamen 
a neutuchající úpění meluzíny, které zní trochu jako ukolébavka. I v tuto nekřesťanskou 
hodinu se mezi tvými spolužáky najdou blázni vysedávající v ledových lavicích, zarputile 
mžourající do stařičkých spisů a neslyšně mumlající latinské fráze. Pomalu ti těžkne 
hlava a zavírají se ti víčka. Ještě dokončíš jedno pojednání a odebereš se na lože. Co 

kdyby se zítra objevilo v testu? Ještě pár stránek… Ještě… 
*bim-bam, bim-bam, bim-bam, bim-bam, …* 

 

 

26. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 

5. – 19. 8. 2023 

v ekocentru Oldřichov v Hájích 

 

 

 

Co je letní Arachne zač? 
Letní Arachne je 14denní biologické a zážitkové soustředění. Jeho náplní jsou odborné přednášky, 

terénní exkurze a laboratorní cvičení z různých biologických i biologii příbuzných oborů vedené 

lektory z řad studentů a pedagogů vysokých škol. Na vlastní kůži si zde vyzkoušíš výzkum formou 

vědeckých projektů i práci s více či méně běžným laboratorním a terénním vybavením. Kromě 

odborného programu na tebe také čeká velmi pestrý program mimoodborný ve formě sportovních, 

logických i kreativních her a aktivit. 

 

 

Jaké jsou náležitosti a podmínky přihlášení? 
Účastnit se mohou všichni středoškolští studenti (včetně letošních maturantů) se zájmem 

o přírodní vědy. Předběžnou přihlášku vyplň a odešli nejpozději do 30. 4. 2023. 

 

 

  

 PŘIHLÁŠKA 

 

 

Po odeslání dotazníku by ti mělo během chvíle přijít automatické potvrzení se shrnutím tvých 

odpovědí. Pokud se tak nestalo, zkus dotazník vyplnit ještě jednou, nebo nás kontaktuj na níže 

uvedené emailové adrese / telefonním čísle. Další informace spolu se závaznou přihláškou obdrží 

přihlášení e-mailem během května.  

 

S přihlášením neotálej, kapacita je omezená! Nedílnou součástí přihlášky je i kreativní úkol 

(více detailů v přihlašovacím formuláři), který nám zašli nejpozději do dvou týdnů od vyplnění 

dotazníku (nebo do 30. 4. v případě, že přihlášku vyplňuješ méně než dva týdny před koncem 

přihlašování). Účastníci jsou vybíráni pouze na základě rychlosti přihlášení. V případě včasného 

odeslání kreativního úkolu se bude počítat jako datum přihlášení den odeslání přihlašovacího 

formuláře. V opačném případě se bude počítat datum doručení kreativního úkolu. 

 

 

https://forms.gle/PtXKoRgj9is26oPa7


Kolik tě to bude stát? 
Soustředění pořádáme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy 

a s grantovou podporou MŠMT. Přesnou cenu se dozvíš v závazné přihlášce, ale měla by se 

pohybovat kolem 6000 Kč. Zahrnuto je ubytování, strava 5krát denně a veškerý (mimo)odborný 

program a vybavení. 

 

 

Kde se to bude konat? 
V ekocentru Oldřichov v Hájích ve stejnojmenné obci nedaleko Liberce. 

 

Máš další otázky? 
Rádi je zodpovíme na adrese prihlasky@arach.cz. 

 

Můžeš se ozvat i telefonicky: 

Vendula Sedláková – hlavní vedoucí a přihlášky  773 981 124 

Eva Matoušková – zdravotnice    702 994 280 

 

 

Můžeš se podívat na náš web, kde najdeš zápisy a fotky z minulých akcí, nebo na naši stránku na 

Facebooku či Instagramu, kde se vždy dozvíš o aktuálním dění. 
 

 

 

Na tebe a tvou přihlášku se těší vedoucí a lektoři soustředění Arachne 2023. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Realizace projektu byla podpořena  

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
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