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Ahoj Arachňáku! 
 
Podzimní prázdniny klepou na dveře a s nimi i tradiční podzimní Arachne! Kromě setkání 

s Arachňaty nejrůznějších věkových kategorií Ti můžeme přislíbit spoustu nevšedních i všedních, 
náročných i pohodových, dobrodružných i strašidelných, válivých i dynamických, denních i nočních, 
vzdělávacích i mimoodborných hrátek a výletů. 

V letošním roce se vydáme na Vysočinu do obce neodmyslitelně spjaté s Jaroslavem Haškem, 
zakladatelem satirické Strany mírného pokroku v mezích zákona. My letos na jeho odkaz volně 
navážeme. Těšíme se na Tebe tedy na setkání  

 

„Zasadím se o fungující Arachne“ 
25. - 30. října 2013 v Lipnici nad Sázavou 

 
 

Kdy a kde se sejdeme? 
Tvůj příjezd bude očekáván dle možností v pátek 25. října 2013 od 17.30 v Lipnické ZŠ (č.p. 213, 

http://www.zslipnicens.unas.cz). Vzhledem k tomu, že se škola nachází přímo uprostřed Lipnice pod 
hradem, jistě bude pro Tebe snadné ji najít. Dorazíš-li autobusem na Lipnické náměstí, stačí obejít 
hrad a na školu narazíš. Pokud dorazíš jiný den než v pátek, počítej s tím, že možná nebudeme 
v objektu a je nutné se s námi rovněž předem domluvit. Pokud bys měl cestou nějaké nepředvídané 
potíže, ozvi se prosím někomu z vedoucích: 

 
Miloš 775-955-191 
Vojta 777-880-761 
  

Kde budeme spát? 

Ubytování je zajištěno v Lipnické škole. Spát budeme na zemi na karimatkách, všichni ve 
vlastních spacácích. K dispozici je kuchyňka, WC a umývárna. Ve škole se o prázdninách 
pravděpodobně nebude topit a může tam být chladněji. Přizpůsob tomu tedy své vybavení. 

 

Jak se budeme stravovat? 
Stravování bude zajištěno třikrát denně (začínáme již páteční večeří) a vařit budeme v místní 

kuchyňce. Postaráme se i o nějakou malou svačinku mezi třemi zmíněnými jídly. 
Nicméně si s sebou nezapomeňte přivést nějakou chutnou sladkost či slanost, nejlépe vlastní 

výroby. Na večerních posezeních bude jako vždy možnost pochutinu představit a udělat u všech 
velmi oblíbenou ochutnávku. 

 

Co mám mít s sebou? 
Spacák, karimatku, občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), 

menší batůžek na výlety do okolí, oblečení, které se může umazat, pláštěnku nebo deštník, 
přezůvky, pohodlné turistické boty, šátek a baterku. Můžeš také přibalit hudební nástroj a 
zpěvníky a sladkost či slanost na dlouhé večery. Je-li Ti méně než 18 let, vezmi s sebou přihlášku 
podepsanou od rodičů. 

Pozor! Protože se termín Arachne kryje s volebním víkendem, rozhodli jsme se, že se v sobotu 
ráno před zahájením programu vydáme hromadně odvolit do Lipnice. Pokud ti již tedy bylo 18 let a 
nestíháš či nechceš volit v místě svého trvalého bydliště, doporučujeme zřídit si volební průkaz, aby 
ses k nám mohl/a připojit v Lipnici! 
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Co budeme dělat? 
Těšit se můžeš na výlety do okolí, sem tam přerušené nějakým tím biologickým vyprávěním, hry 

a možná i nějakou tu brigádičku, když pro nás bude práce. Především se ale musíme zasadit o 
fungující Arachne! 

 
Kdy setkání skončí? 

Celá akce bude končit ve středu 30. října 2013 během dopoledne, aby se i ti z nejvzdálenějších 
koutů republiky měli šanci dostavit včas domů. Kdo k nám zavítá z dalekých krajů, nechť naplánuje 
odjezd podle vhodného spojení. 
 

Kolik bude setkání stát? 
Cena za ubytování a stravu bude 1000 Kč. Peníze se budou vybírat při příjezdu. 
 

Jak se přihlásit? 
Pokud chceš přijet, sděl nám to nejpozději do 18. října 2013 prostřednictvím dotazníku 

(http://goo.gl/T55oGT), na který máš odkaz také v textu e-mailu. 
Pokud Ti ještě nebylo 18 let, vytištěnou a vyplněnou přihlášku podepsanou rodiči následně 

přivez na setkání. 
 

Pokud ses po přihlášení rozhodnul/a z nějakého důvodu nejet, dej nám to, prosím, co nejdříve na 
vědomí. Stejně tak, máš-li nějaké dotazy či prosby, neváhej kontaktovat Miloše 
(duchmil@gmail.com, 775-955-191). 
 

Těšíme se na Tebe! 
Miloš, MG, Martina, Jirka, Jana, Terkouš, Mája, Víťa, Bobo, Vojta a Vojta. 
 

Doporučená spojení z Prahy: 
 

 Praha hl.n.  14:49 14:59   
 

R 685  

 Světlá n.Sázavou  16:44 16:45  Přesun asi 1 min 

  Světlá n.Sáz.,,žel.st.    17:05  600710 13  

  Lipnice n.Sáz.,,Lipnické nám.  17:25       

  

Praha hl.n.  16:49 16:59  R 911  

Havlíčkův Brod  19:00 19:02  Přesun asi 5 min 

Havlíčkův Brod,,dopravní terminál MHD    19:20  600570 58  

Lipnice n.Sáz.,,Lipnické nám.  19:50 >    

 

 
 

 Praha hl.n.  15:51 15:59  R 687  

  Světlá n.Sázavou  17:44 17:45  Přesun asi 1 min 

  Světlá n.Sáz.,,žel.st.    18:00  350320 30  

  Dolní Město,,pošta  18:14 >    

  

https://docs.google.com/forms/d/1hY-LmW4zm43ojAvvMHua2404V0eLPf2BNgOHCPK1-TE/viewform
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=57076
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MCUyMDY3NjAlNTQ1NzA3NiU1NDU0MTMzJTAlMzc3MjYlJTE0OjU5JTE2OjQ1JTI1LjEwLjIwMTMlVmxha0J1c0NaXDJkYzhkMWJmMmY3MzQ5ZmU4Mjk3NGNlMTI2YmQ2NjhlIzUlRmFsc2U-
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=54133
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MSU0ODkxMSUzNDI2OCUxODU3MyUwJTgyMTM4JSUxNzowNSUxNzoyNSUyNS4xMC4yMDEzJVZsYWtCdXNDWlwyZGM4ZDFiZjJmNzM0OWZlODI5NzRjZTEyNmJkNjY4ZSM1JUZhbHNl
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=57076
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MCUyMTMwNDMlNTQ1NzA3NiU1NDU0MjEzJTAlMzc3MjYlJTE2OjU5JTE5OjAyJTI1LjEwLjIwMTMlVmxha0J1c0NaXDJkYzhkMWJmMmY3MzQ5ZmU4Mjk3NGNlMTI2YmQ2NjhlIzUlRmFsc2U-
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=54213
http://jizdnirady.idnes.cz/info/C2/S54010.htm
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MSU0ODcyMCU1NDAxMCUxODU3MyUwJTYxOTI4JSUxOToyMCUxOTo1MCUyNS4xMC4yMDEzJVZsYWtCdXNDWlwyZGM4ZDFiZjJmNzM0OWZlODI5NzRjZTEyNmJkNjY4ZSM1JUZhbHNl
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=57076
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MCUyMDY3OTclNTQ1NzA3NiU1NDU0MTMzJTAlMzc3MjYlJTE1OjU5JTE3OjQ1JTI1LjEwLjIwMTMlVmxha0J1c0NaXDJkYzhkMWJmMmY3MzQ5ZmU4Mjk3NGNlMTI2YmQ2NjhlIzUlRmFsc2U-
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=54133
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MSUyMzQ5MSUzNDI2OCU2NjQ5JTAlODIxMzglJTE4OjAwJTE4OjE0JTI1LjEwLjIwMTMlVmxha0J1c0NaXDJkYzhkMWJmMmY3MzQ5ZmU4Mjk3NGNlMTI2YmQ2NjhlIzUlRmFsc2U-
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Pokud Ti ještě nebylo 18 let, přivez s sebou na soustředění! 
 

Závazná přihláška na setkání „Zasadím se o fungující Arachne“  
 

 
Já, ........................................................................................., se závazně přihlašuji  
na setkání „Zasadím se o fungující Arachne“ (25.–30. října 2013, Lipnice nad Sázavou) 
organizované Sdružením Arachne, o.s. 
 

Adresa: 

 

RČ:  

Mobilní telefon:  

Prostor pro další informace (užívané léky, závažné alergie a podobné věci, na které je třeba brát 
zřetel):  

 

 

 

 

 

Telefonické spojení na rodiče v době setkání: 

................................................................................................. 

 

Podpis účastníka: ................................................... 

 
 

Prohlášení rodičů (nutné u účastníků mladších než 18 let): 
Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a podzimního setkání „Zasadím se o fungující Arachne“ 
(25.–30. října 2013, Lipnice nad Sázavou). Bereme na vědomí, že organizátoři nezajišťují společnou 
dopravu na výše zmíněnou akci a nenesou zodpovědnost za dopravu účastníka do místa konání a 
zpět. 
 
V................................................................ dne ................................................. 

 

Jméno a příjmení rodiče (hůlkovým písmem): .............................................………… 

 

Podpis rodiče: ................................................... 


