
 

 

 

Biologické soustředění 

Jarní Arachne 

18.–22. 3. 2015 v Českém krase a v Praze 

 

 

Letošní Jarní Arachne nás zavede do Českého krasu, ale i do Prahy. Nocovat budeme v obci 

Svatý Jan pod Skalou. Z programu nás čekají exkurze do okolního Českého krasu, 

využijeme ale také blízkosti Prahy, kde na nás na půdě Přírodovědecké fakulty UK budou 

čekat odborná praktika. Podíváme se také na Matematicko-fyzikální fakultu a do Botanické 

zahrady v Troji. A jak to tak na Arachne bývá, nebude chybět nějaká ta vykutálená hra. 

 

O co jde? 

Pokud jsi s námi ještě nikde nebyl/a, věz, že Jarní Arachne je soustředění pro středoškoláky se 

zájmem o biologii a další přírodní vědy. Podstatnou část programu budou tvořit přednášky, 

praktická cvičení a venkovní exkurze s odborným výkladem. Lektoři jsou většinou studenti či 

pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Protože nejsme žádní suchaři, 

zahrajeme si určitě v mezičasech i nějaké hry. 

 

Kdy a kde se sejdeme? 

Sejdeme se ve středu 18. března v 10:00 (dopoledne) v Praze na Přírodovědecké fakultě UK 

na adrese Viničná 7 ve vestibulu (mapa). Na PřF se nejlépe dostanete pěšky ze stanic metra 

I. P. Pavlova (linka C) nebo Karlovo náměstí (linka B). 

Na PřF si necháme věci a budeme se věnovat odbornému programu v Praze. Večer se přesuneme do Sv. Janu 

pod Skalou. 

Pokud jsi zdaleka a měl/a bys problém dorazit na desátou do Prahy, ozvi se nám na mail prihlasky@arach.cz, 

můžeme Ti zařídit přespání na PřF z úterý na středu. 

V případě jakýchkoli problémů s příjezdem nás neváhej kontaktovat (viz kontakty níže). 

 

Jak to bude se stravováním a ubytováním? 

Stravování bude zajištěno od středečního oběda do nedělní snídaně.  

Ubytováni budeme ve Svatojánské koleji (http://www.svatojanskakolej.cz) ve společné 

místnosti, spát budeme na zemi ve spacácích. 

 

http://www.mapy.cz/s/g2FW
http://www.svatojanskakolej.cz/


 

Co si vzít s sebou? 

Protože budeme spát na zemi, vezmi si spacák a karimatku. Dále nezapomeň na občanský 

průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), menší batůžek 

na celodenní výlety, pohodlné oblečení, kterému nevadí, když se umaže (tzv. LDONZ – lehké 

dynamické oblečení na zničení), pevné boty na delší túry, pláštěnku či deštník, přezůvky, 

psací potřeby a sešit na poznámky, šátek a baterku. Vše si sbal do batohu. 

Sv. Jan není přímo na dopravním spojení a jít několik kilometrů s kufrem, jehož kolečka zapadávají do bláta 

a mezi kameny, není zrovna nejpohodlnější. Kdyby měl nožičky (stejně jako mají batohy), možná by to šlo lépe. 

Tradicí, samozřejmě však nepovinnou, je vzít s sebou nějakou speciální pochutinu 

(např. buchty od babičky, jaké jiná nedělá), určenou k oblíbenému večernímu představení 

a degustaci. Vítané jsou také hudební nástroje a zpěvníky. 

Pokud je Ti méně než 18 let, přivez s sebou také vytištěnou a podepsanou přihlášku. 

 

Kdy soustředění končí? 

Jarní setkání bude končit v neděli 22. března 2015 během dopoledne ve Sv. Janu pod Skalou. 

Společný odjezd do Prahy je plánovaný na 11.52 ze Srbska (ve 12.38 na Hlavním nádraží). 

Pokud Tě čeká ještě daleká cesta zpět domů, naplánuj si cestu ze Sv. Janu dle vhodného 

spojení. 

 

Pro koho je akce určena? 

Soustředění Jarní Arachne je určeno pro studenty středních škol se zájmem o biologii a další 

přírodní vědy. 

Přihlásit se mohou i vysokoškoláci v prvním ročníku, zvláště ti, kteří s námi už někde byli. Pokud však bude 

o soustředění velký zájem, dáme přednost středoškolákům. 

 

Kolik za soustředění zaplatím? 

Středoškoláci studující mimo Prahu: 0 Kč 

Díky podpoře grantu OP VK „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky 

a popularizace výzkumu a vývoje“, reg. č. CZ .1.07/2.3.00/45.0028 (toto byla povinná formulace, nelekej se) 

bude akce pro středoškoláky studující mimo Prahu zcela zdarma. Z prostředků grantu bude hrazeno ubytování, 

strava i jízdné (takže nevyhazujte jízdenky). 

Středoškoláci studující v Praze: 400‒2000 Kč 

Výše zmíněný grant bohužel neumožňuje hradit náklady středoškolákům, jejichž škola se nachází v Praze. Část 

financí je Sdružení Arachne schopno dotovat z jiných zdrojů, nejsme však schopni odpustit celý poplatek. Jako 

obvykle však umožňujeme, aby si v určitém rozmezí každý nastavil výši poplatku podle svých možností. Kdo 

má s penězi problém, zaplatí méně, kdo nemá nouzi a fandí Arachne, může zaplatit solidárně víc. Rozmezí 

účastnického poplatku pro letošní Jarní Arachne je 400‒2000 Kč. Prober, prosím, výši poplatku s rodiči a vyplň 

ji do webové přihlášky, ať víme, s čím můžeme počítat. Peníze přivez s sebou na soustředění. 

Prváci z vysoké školy: 1200‒2000 Kč 

Pro vysokoškoláky už vůbec tak výhodné podmínky nejsme schopni nabídnout. Rozmezí pro poplatek je 

1200‒2000 Kč. 



 

 

Jak se mohu přihlásit? 

Pokud ses rozhodl/a s námi jet na Jarní Arachne, neváhej a vyplň webový formulář, který 

najdeš zde: 

http://goo.gl/ML4Puy 

Hlásit se můžeš do pondělí 9. března. Není však radno otálet, v případě velkého zájmu mají 

přednost ti, co se přihlásili dříve. 

Pokud Ti do několika dní po vyplnění nepřijde potvrzení, že s Tebou počítáme, ozvi se nám. Výjimečně se stává, 

že přihláška nedorazí. 

Webovou přihlášku potřebujeme kvůli organizaci soustředění. Od účastníků mladších 18 let potřebujeme 

zároveň i papírovou přihlášku, která je na konci tohoto textu. Vytištěnou přihlášku podepsanou od rodičů vezmi 

s sebou na soustředění. 

Pokud se z nějakého důvodu po přihlášení rozhodneš nejet, dej nám to, prosím, co nejdřív 

vědět. 

Pokud se nemůžeš zúčastnit celé akce, ale chtěl/a bys přijet třeba jen na víkend, určitě nám o tom dej vědět. Je 

však třeba počítat s tím, že pokud bude zájemců příliš mnoho, dostanou přednost ti, kteří pojednou na celou 

dobu.  

 

Omluvenka 

Jako Sdružení Arachne, o.s., Ti můžeme poskytnou omluvenku do školy na dny, kdy probíhá 

soustředění. Zájemci dostanou omluvenku na místě. Pokud bys ji nutně potřeboval/a už před 

akcí, ozvi se, můžeme ji poslat poštou. 
 

Kontakty 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás neváhej kontaktovat na mailu 

prihlasky@arach.cz. V průběhu soustředění, v případě dopravních problémů při příjezdu, 

nebo pokud prostě radši telefonuješ, můžeš použít následující kontakty na Miloše, případně 

Janštíka. Ve Sv. Janu je prý ale špatný signál, takže může být problém se dovolat. 

Miloš Duchoslav, hlavní vedoucí  775 955 191 či 775 219 929 

Petr Janšta (Janštík)    776 582 280 
 

Stromky 

Při jednom z praktik se budeme učit roubovat jabloně. Vzniknou při tom stromky, které si 

zájemci budou moct odvézt a doma zasadit. Rozmysli si, jestli by sis chtěl/a odvézt a zasadit 

jabloň, případně to prober s rodiči. Pokud nemáš možnost vysazení na vlastní zahradě, lze 

obvykle najít místo i v okolní krajině. Je však třeba dobře promyslet vhodné umístění, aby 

tam strom nikomu nepřekážel, nestrádal a Ty jsi měl/a možnost se o něj aspoň zpočátku starat. 
 

 

Těší se na Tebe 

Miloš, Janštík, Kodulka, MG, Jasněnka, Jíťa, Jirka, Martina a další… 

http://goo.gl/ML4Puy


 

Pokud je Ti méně než 18 let, vytiskni, vyplň a přivez a podepsané s sebou: 
 

Závazná přihláška Jarní Arachne 2015 

 (18.‒22. března 2015, Sv. Jan pod Skalou) 
 

Já, ..........................................................................................................., se závazně přihlašuji  

na akci Jarní Arachne 2015 (18.‒22. března 2015, Sv. Jan pod Skalou), organizovanou 

Sdružením Arachne, o.s. 

 

Adresa: 

RČ:                                                         mobilní telefon:  

Telefonické spojení na rodiče: 

Příjezd (společný sraz, nebo jindy?): 

 

Odjezd (společný odjezd do Prahy, nebo jindy?): 

 

Zdravotní a stravovací omezení (zajímá nás zejména charakter, závažnost, činnosti, které bys 

neměl/a vykonávat, pravidelně užívané léky, léky užívané při závažných stavech atd.): 

 

 

 

 

Další poznámky: 

 

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prohlášení rodičů: 
 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a akce Jarní Arachne 2015 (18.‒22. března 2015, 

Sv. Jan pod Skalou). 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: ................................................... 


