
     
 

Sdružení Arachne, o.s. ve spolupráci  s občanským sdružením Turistický 
štvorček 

pořádá akci 

„Jarní Slovensko“ 
(Varín, Malá Fatra) 

v termínu 18. – 27. května 2012 
 
 
Na co se můžete těšit? 

Letošní jarní soustředění se bude tentokrát netradičně konat v obci Varín na Malé 
Fatře na Slovensku. Náplní programu budou nejen exkurze a vycházky do NP Malá Fatra, ale 
i brigáda v podobě čištění úseku Váhu od odpadků a pro zájemce splavení jeho části na 
lodích. Nebudou samozřejmě chybět ani nejrůznější hry a možnost setkat se s novými 
kamarády nejen z Čech, ale i ze Slovenska.  
 
Kdy a kde se sejdeme? 

Sejdeme se v pátek 18. května v Praze na Hlavním nádraží ve vestibulu u pokladen 
v 15:45. Pojedeme vlakem Ex 151 Jan Perner v 16:17, což je poslední vlak ten den, takže na 
opozdilce nečekáme. Vlak jede přes Pardubice, Olomouc a Ostravu. Kdyby se Ti víc hodilo 
přistoupit někde po cestě, napiš nám to do přihlášky. 

Ubytování je zajištěno v budově správy NP Malá Fatra. Budova se nachází v centru 
obce Varín v Hrnčiarskej ulici, nedaleko potravin Jednota a v blízkosti parku na náměstí Sv. 
Floriána.  

 
Budova Správy NP Malá Fatra a Školy ochrany v přírodě 

 
 
 

Pokud za námi budeš chtít dorazit později, můžete využít následující spoje: 
• Autobusem do zastávky „Varín, Ocú“, která se nachází na Námestí sv. Floriána 

u obecního úřadu. Od zastávky je potřeba přejít přes park k budově správy. 
• Vlakem do zastávky „Varín“, která se nachází u areálu firmy Dolvap, s.r.o. Varín 

(vápenka). Ze zastávky je to pěšky na náměstí 1,8 km. 



• Více tu: http://www.npmalafatra.sk/kontakt/ 
 

V případě jakýchkoli problémů s trasou nebo hledáním místa určení se neboj zavolat na 
telefonní číslo +420 775 955 191 (Miloš). 
 

 
 

 
Jak se budeme stravovat? 

Strava bude zabezpečená ve spolupráci se zaměstanci NP Malá Fatra. Je potřeba si vzít 
jídlo a pití na cestu na Slovensko. 

 
Co mám mít s sebou? 

Občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), 
menší batůžek na celodenní výlety, oblečení, které se může umazat, pohodlné a pevné boty na 
delší túry, pláštěnku, přezůvky, šátek, baterku s náhradními náboji, sladkost či slanost na 
dlouhé večery, zápisník a psací potřeby. Dále se hodí oblečení a boty do lodi (např. sandále), 
které se můžou případně namočit. Máš-li, vezmi si i karimatku na sezení venku i vevnitř, 
lupu, dalekohled, případně i jiné potřeby do terénu dle Tvého uvážení. Vítané jsou hudební 
nástroje a zpěvníky. Pokud náhodou vlastníš neopren, můžeš ho také vzít. 

Jestli chceš, určitě s sebou přivez nějakou chutnou sladkost či slanost, nejlépe 
domácí výroby! Na večerních posezeních bude jako vždy možnost pochutinu představit 
a udělat, u všech velmi oblíbenou, ochutnávku. :-)  
 
 
Kdy setkání skončí? 

Rozloučíme se v neděli 27. května 2012 odpoledne v Praze. Doprava z Prahy do místa 
Tvého bydliště bude individuální. 

Pojedeme v 11:48 z Žiliny vlakem Ex 128 Hradčany. Tento vlak jede přes Vsetín, 
Valašské Meziříčí, Olomouc a Pardubice, do Prahy přijíždí v 16:50. 
 



 
Kolik to bude stát? 

Jelikož je celá akce z části financovaná programem Evropské unie „Mládež v akci“, 
bude celé soustředění stát pouze 500 Kč. Tato částka zahrnuje i společnou jízdenku z Prahy 
na Slovensko a zpět. Do vlaku je možné přistoupit i po cestě.Pokud budeš potřebovat přijet 
později či odjet dřív, samostatnou cestu si budeš muset zaplatit sám.  

 
Pokud chceš jet s námi, pošli poštou! vyplněnou přihlášku nejpozději do 20. dubna 

2012 na adresu: Jana Tomšová, Vápno 57, Vápno, 533 16. 
 

Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 15, proto neváhej s včasným 
odevzdáním přihlášky! 

 
Jestli se můžeš zúčastnit jen části kurzu, určitě nám to do přihlášky vyplň! Avšak 

pokud bude zájemců mnoho, dostanou přednost ti, kteří s námi pojedou na celou dobu.  
 

Pokud chceš a potřebuješ, můžeme Ti, jako Sdružení Arachne, o. s., poskytnout  
omluvenku do školy na dny, kdy probíhá soustředění! Takže se nemusíš obávat, 
že bys měl nějaký problém se školou. 

 
 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek můžete kontaktovat Jáju na e-mail: 
Nanainka@seznam.cz  nebo volat na tel. číslo 777 646 145, případně Miloše na e-mail: 

duchmil@gmail.com či telefonní číslo 775 955 191. 
 
 
 

Těší se na Tebe: 
Miloš, Vojta, Kuty, Makouš a naši slovenští kamarádi 

 



Zašli POŠTOU nejpozději do 20. dubna 2012 na adresu: Jana Tomšová, Vápno 57, Vápno, 
533 16. 

Závazná přihláška na setkání „Jarní Arachne“ 
 

(18. – 27. května 2012) 
 

 
Já, ..................................................................................................., se závazně přihlašuji  
na setkání „Jarní Arachne“ (18. – 27. května 2012) organizované Sdružením Arachne, o.s. 
 

Adresa: 

 

RČ:                                                         mobilní telefon: 

e-mail: 

 

Prostor pro další informace:  

Odjezd (Praha/místo přistoupení do vlaku): 

 

Příjezd (Praha/místo vystoupení z vlaku): 

 

Poznámky (užívané léky atd.): 

 

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

 
Požaduji zaslání omluvenky do školy: 
 
 
 
 
 
Podpisem níže potvrzuji správnost uvedených údajů v závazné přihlášce na setkání „Jarní 
Arachne“ (18. – 27. května 2012) organizované Sdružením Arachne, o. s. a rovněž 
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a případným zveřejněním fotografií s mojí 
osobou pro potřeby Sdružení Arachne, o. s . Beru tímto také na vědomí, že organizátoři 
akce nezajišťují ani nejsou zodpovědní za dopravu účastníků na a z místa konání akce 
„Jarní Arachne“. 
 
Datum a podpis přihlašovaného: 
 
 
 
Datum a podpis zákonného zástupce (v případě, že přihlašovaný ještě nedosáhl věku 18 
let): 


