
Sdružení Arachne, z. s., pořádá biologické soustředění

„Za bobry a orchidejemi Českého lesa“
v termínu 2. – 6. června 2021

Na co se můžeš těšit?
S letošním Jarním Arachne se vydáme do odlehlých hvozdů Českého lesa. Přebývat budeme v
kempu Babylon přímo na okraji CHKO. Můžeš se těšit na přírodovědné exkurze do pralesovitých
jedlobučin, slatinných luk a také na vědecké miniprojekty. Opomenuty ale nebudou ani nějaké
vypečené hry a večerní posezení u táboráku.

Pro koho je akce určena?
Jarní Arachne je určeno všem nadšencům do biologie, jak z řad středoškoláků, tak i  starších
studentů prvního ročníku VŠ, nicméně v případě velkého zájmu budou přednostně přijímáni
středoškolští studenti. Kapacita ubytování je 12 míst, proto s  přihlašováním neotálej.

Jak to bude se stravou a bydlením?
V den příjezdu zajišťujeme až večeři, takže se Ti určitě bude hodit nějaká dobrota, nejlépe vlastní
výroby, o kterou by ses mohl podělit s ostatními ve vlaku. Další dny budeme na základně vařit
minimálně jedno teplé jídlo denně. Zbytek bude zajištěn formou balíčků. Ubytováni budeme v
chatkách v kempu Babylon. Chatky jsou vybaveny peřinami, spacák si tedy brát nemusíš. V areálu
kempu je  k dispozici kuchyň (bez nádobí) a sprchy s teplou vodou.

Co mám mít s sebou?
Na letošním Jarním Arachne budeš potřebovat vlastní příbor, misku/ešus a hrneček. Vzhledem
k současným vládním nařízením nezapomeň ani na potvrzení o negativním testu na koronavirus
(max. 48 hodin staré) a respirátor na cestu hromadnou dopravou. Rozhodně si také vezmi
občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), menší batůžek na
celodenní výlety, přiměřeně teplé oblečení, které se může umazat, pohodlné a  pevné boty na delší
túry, přezůvky, šátek, baterku či čelovku, zápisník a psací potřeby, volitelně spacák (pro
zimomřivé). Máš-li, vezmi si i lupu či dalekohled, případně jiné terénní vybavení dle tvého uvážení.
Vítané jsou také hudební nástroje a zpěvníky. Nezapomeň na vytištěnou a podepsanou přihlášku a
peníze na účastnický poplatek. Jestli chceš, neváhej s sebou přivézt nějakou chutnou sladkost či
slanost, nejlépe vlastní výroby! Při večerních posezeních bude jako vždy možnost pochutinu
představit a udělat, všemi velmi oblíbenou, ochutnávku :-).

Kolik to bude stát?
Účastnický poplatek za celou akci je 500 Kč pro studenty SŠ. Účastnický poplatek pro studenty VŠ
pak bude maximálně 1000 Kč (na ty se bohužel nevztahuje dotace MŠMT). V případě kratšího
pobytu zaplatíš proporcionálně méně. Peníze budeme vybírat až na místě. Dopravu na místo a
zpět si každý hradí sám.



Kdy a kde se sejdeme?
Sejdeme se ve středu 2. června v kempu Babylon (Babylon 105, 49.4018861N, 12.8550397E,
mapa). Očekáváme tě po 16. hodině. Zda využiješ doporučený spoj z Prahy (viz níže), či do kempu
dorazíš po vlastní ose, necháme na tobě.
Doporučený spoj:

Praha, Zličín 12:00 Bus 144530 13
Plzeň, CAN 13:00 13:35 Bus 143105 19
Domažlice, Poděbradova 14:55

Z Domažlic to bude už jen na tvých nohách. Jedná se o přibližně deseti kilometrovou procházku
podhůřím Českého lesa (mapa) a doporučují ji 3 ze 3 vedoucích. Pokud o procházku nestojíš,
můžeš do obce Babylon dojet autobusem na zastávku “Babylon, koupaliště” (IDOS ti určitě rád
poradí).  Z autobusové zastávky je to pak do kempu přibližně 500 metrů.
V případě jakýchkoli problémů s trasou nebo hledáním místa určení neváhej zavolat vedoucím a ty
tě do kempu navedou.

Kdy setkání skončí?
Soustředění končí v neděli 6. června dopoledne. Pro cestu zpět můžeš využít doporučený spoj z
nedaleké autobusové zastávky. Případně se můžeš ještě jednou krásně projít do Domažlic.
Doporučený spoj:

Domažlice 14:01 Ex 357 Západní expres
Plzeň hl.n. 14:47 15:22 R 769 Berounka
Praha hl.n. 16:51

Stejně jako při cestě na akci si sám naplánuj, jestli s námi pojedeš do Prahy, nebo se odpojíš někde
po cestě (případné rezervace spojů můžeš provést až na místě a jet společně s dalšími arachňáky).

Jak se mohu přihlásit?
Pokud s námi chceš jet, nejpozději do 25. května 2021 vyplň online přihlašovací formulář. Tvoji
účast Ti potvrdíme emailem do tří dnů. Na soustředění pak s sebou přivez vytištěnou a
podepsanou závaznou přihlášku, kterou nalezneš níže.
Jestliže se můžeš zúčastnit jen části soustředění (např. víkend), určitě nám to dej vědět ve formuláři!
Avšak pokud bude zájemců mnoho, dostanou přednost ti, kteří s námi pojedou na celou dobu.
Pokud potřebuješ, můžeme ti, jako Sdružení Arachne, z. s., vystavit omluvenku do školy na dny,
kdy probíhá soustředění.

Kontakt na organizátory
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás neváhej kontaktovat na e-mailu
prihlasky@arach.cz, případně volej Matěji Znamínku (hlavní vedoucí, 733 225 137) nebo Kláře
Daňkové (728 057 069).

Těší se na tebe:
Matěj, Klára, Zbojník, Kodulka a Kdovíkdoještě.

https://en.mapy.cz/s/hojumavado
https://en.mapy.cz/s/cogazelono
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0ThOJdYlvO23U8nS0Zaf0_tciECwKLRd0KnwVFi04yGix2g/viewform?usp=sf_link


Závazná přihláška na biologické soustředění

„Za bobry a orchidejemi Českého lesa“
(2 . –  6. června 2021)

Já, ..................................................................................................., se závazně přihlašuji na soustředění
„Za bobry a orchidejemi Českého lesa“ (2.–6. června 2021) organizované Sdružením Arachne, z.s.

Adresa:

Datum narození:

Poznámky (užívané léky, zdravotní omezení, na která by měl být brán zřetel atd.):

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

Podpisem níže potvrzuji správnost uvedených údajů a rovněž souhlasím se zpracováním svých osobních
údajů a případným zveřejněním fotografií s mojí osobou pro potřeby Sdružení Arachne, z. s., Beru
tímto také na vědomí, že organizátoři akce nezajišťují ani nejsou zodpovědní za dopravu účastníků
na místo a  z  místa konání akce „Český les“.

Datum a podpis přihlašovaného:

Datum a podpis zákonného zástupce (v případě, že přihlašovaný ještě nedosáhl věku 18 let):


