
“Pro viktoriánského vědce představovala "věda" honbu za pravdou o Přírodě. V jeho            
fantazii, každá nově objevená pravda mohla být odškrtnuta z pomyslného seznamu v nějaké             
nebeské plánovací kanceláři, čímž se o jednu snížil počet pravd, které měly býti objeveny.              
Současný vědec však ví, že se potýká s živoucí, rostoucí věcí. Jeho poslání nikdy nekončí." 

William H. George 

 
Neváhej a přijmi pozvání na 

20. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 
 

6. - 20. srpna 2017 v Zásadě 
a vydej se s námi na výpravu do viktoriánské Anglie 

 
O co jde: Náplní soustředění budou již tradičně přednášky, terénní exkurze a praktická             
cvičení z různých oborů biologie vedené lektory z řad studentů a pedagogů vysokých škol.              
Na vlastní kůži si vyzkoušíš vědecký výzkum formou odborných projektů vypracovávaných           
v průběhu celého soustředění. Kromě odborného programu na Tebe čekají také všelijaké více             
i méně fyzicky náročné hry, dovádění a umělecko-tvořivé aktivity. 

 
Pro koho: Soustředění je určeno pro všechny středoškoláky se zájmem o biologii a další              
přírodní vědy. Pokud budeš v době konání soustředění čerstvě po maturitě, můžeš ještě jet. 

 
Za kolik: Počítej, že cena soustředění se bude pohybovat kolem 5 000 Kč. Nicméně v               
případě, že dostaneme finanční podporu od MŠMT, o kterou jsme žádali, bude finální částka              
výrazně snížena. Přesnou cifru se dozvíš v závazné přihlášce. Cena zahrnuje částečné náklady             
na ubytování v pokojích, stravu 5x denně a částečné náklady na organizační a odborné           
zajištění programu. Zbylé finanční náklady a zapůjčení laboratorního a terénního vybavení           
zajišťuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.  

 
Kde:  V penzionu Lumka v obci Zásada v Jizerských horách. 
 
Jak se přihlásit: Nejdříve vyplň elektronickou předběžnou přihlášku na adrese 
 

www.arach.cz/prihlaska2017 
 
nejpozději  do 30. 4. 2017. Po obdržení všech náležitostí Ti pošleme mail s dalšími 
instrukcemi. Čím dřív přihlášku pošleš, tím větší šanci máš, že ještě nebude plno. Proto 
neotálej! 
 
Kde zjistit více: Další informace o připravovaných akcích i již proběhlých soustředěních            
získáš na webu www.arach.cz. Případné dotazy můžeš posílat emailem na          
prihlasky@arach.cz,  nebo je rádi zodpovíme telefonicky: 

731 525 292 (Martina Horáčková, přihlášky)  
777 880 761 (Vojtěch Duchoslav, hlavní vedoucí) 
777 646 145 (Jája Tomšová, všechno možné) 

 
 
Na Tvou přihlášku se těší vedoucí a lektoři soustředění Arachne 2017. 
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