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Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na 

24. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ  v termínu 25. 7. – 2. 8. 2014 v Novém Městě n. Metují
Místem konání 24. Akademických týdnů (AT) je opět Pavlátova louka u Nového Města 

nad Metují. Cesta k areálu bude značena šipkami jako každý rok. Na požádání bude zajištěn 
odvoz od autobusového i vlakového nádraží auty s označením „AT“. Vstup domácích zvířat do 
areálu a vaření na plynu správce nepovoluje. V areálu jsou hřiště, koupaliště, WC a sprchy. 

 

Zveme Vás i na jednotlivé přednášky, vstup není podmíněn ubytováním. Na místě je 
možno si zakoupit vstupenky nebo i permanentky na 10, 20 a 40 hodin s výraznou slevou. 
Permanentky platí pouze na přednášky a filmy. 

 

Tarify – Doložte, prosíme, nárok na slevu dokladem nebo potvrzením. 
 

Ceník vystoupení Základní cena 
Studenti 

a důchodci 
Děti do 15 let 

Přednášky  / 1 hod 30,– 22,– zdarma 

Film (1,5 hodiny) 45,– 33,– zdarma 

Výstava (vernisáž) zdarma zdarma zdarma 

Divadelní představení – Smrt komedie 80,– 65,– 65,– 

Divadelní představení – Audience 130,– 100,– zdarma 

Varhanní koncert 80,– 65,– zdarma 

Koncert BRATŘÍ EBENŮ 
(info na akademicketydny.info/ebeni) 

předprodej:  290,– 
na místě:  390,– 

pro ubytované s permanentkou:  250,– 
 

Sponzorství – jsme vděčni za každou Vaši pomoc, kterou podpoříte Akademické týdny. 
Případný dar zasílejte na 2100545269 / 2010, VS: 20 + rodné číslo bez dodatku za lomítkem. 
Předem za dar děkujeme. 

 

Ubytování pro účastníky přímo na Pavlátově louce v dřevěných táborových chatkách 
(dole mají 4 lůžka a na půdičce 2 lůžka) nebo ve zděné budově (více lůžek na pokoji). Na louce 
je také možné postavit vlastní stan, čímž se Váš pobyt velmi zlevní. 

Mimo areál zajišťujeme ubytování v Slavoňově – dům Mariina zahrada Svazu 
schönstattských žen (jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje, nekuřácký objekt, cca 6 km, část 
cesty lesem; 10 min. autem od Pavlátovy louky). Platba za toto ubytování přímo na místě. 

Dále se v okolí nachází ubytování (internát) Hradčany (asi 20 min. pěšky od Pavlátovy 
louky, dvou- a třílůžkové pokoje) a Z-SPORT(asi 10 min. autem od Pavlátovy louky, dvou- a 
třílůžkové pokoje). Ubytování nezajišťujeme! Kontakt na Hradčany pro vlastní rezervaci (volat 
nejlépe odpoledne): 731 443 914, 491 474 022, sekretariat@skolynome.cz. Kontakt na  
Z-SPORT pro vlastní rezervaci: 491 470 155, 603 451 931, z.sport@seznam.cz. 

 

Ze všech ubytoven je poskytován odvoz autem na Pavlátovu louku a zpět (uveďte jako 
poznámku v přihlášce). 

Strava zajištěna v areálu. K večeři máte na výběr mezi velkou (teplou) a malou 
(studenou) porcí. Obědy a večeře vydávány ihned po skončení bloku po dobu 1,5 hodiny. 
Stravu odhlašujte nejpozději 2 dny předem. Za včasně neodhlášenou stravu peníze nevracíme.  

 

Členové odborů si mohou nechat proplatit AT nebo jeho část jako rekreaci. Na 
požádání poskytneme potvrzení. 

 

Permanentka pro ubytované na veškerý program Akademických týdnu Vám bude 
nabídnuta při příjezdu v ubytovací kanceláři. Ti, kteří si tuto permanentní vstupenku na dobu 
svého pobytu koupí, získají 20% SLEVU na ubytování (neplatí pro Slavoňov). Cena 
přednášek a dalších vystoupení zahrnutých v této permanence bude navíc o 30 % zlevněna. 

 

Ceník ubytování a stravy Základní cena 
Studenti 

a důchodci 
Děti do 15 let 

Zděná ubytovna  / 1 noc / 1 osoba 195,– 150,– 150,– 

Chatka  / 1 noc / 1 osoba 170,– 130,– 130,– 

Vlastní stan malý/velký  / 1 noc 50,– / 100,– 

Celá chatka  / 1 noc 800,–  

Slavoňov – dům Mariina zahrada 
1-2 noci / 3 a více nocí 

Jednolůžkový: 250,– / 230,– 
Dvojlůžkový: 220,– / 200,– 
Jednolůžkový s příslušenstvím: 280,– / 260,– 
Dvojlůžkový s příslušenstvím : 250,– / 230,– 

Stravování  / 1 den / 1 osoba 
snídaně + oběd + večeře + (malá več.) = součet 

 33+79+49(32) 
= 161 (144) 

30+72+46(30) 
= 148 (132) 

23+53+38 
= 114 

Vlastní stan je cenově rozlišen podle velikosti, („malý“ = pro max. 3 osoby, „velký“ = všechny ostatní 
velikosti stanů). Cena za stan je bez ohledu na počet osob v něm přebývajících. 

 

Zálohu za stravu laskavě zaplaťte složenkou nebo převodem na účet 2100545269 / 
2010, variabilní symbol: 10 + rodné číslo bez dodatku za lomítkem.  Stravu zajistíme pouze na 
základě zaslání zálohy alespoň 350 Kč na osobu. Zálohu zaplaťte do 3 dnů od zaslání 
přihlášky, nejpozději však 20. 7. 

 

Služba na hlídání předškolních dětí – v případě zájmu uvádějte počet dětí v přihlášce.  
 

Příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let bude zahájen v sobotu 26. 7. od 13:30 a 
ukončen v sobotu 2. 8. před polednem. Podrobné informace na akademicketydny.info/tabor. 

 

Kompletní  a aktuální informace naleznete na 
www.akademicketydny.info  

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech. 
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