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Kdo jsme…
Akademické týdny jsou pásmem přednášek, diskusí, koncertů, divadelních představení,
filmových projekcí a dalšího programu. Cílem Akademických týdnů je obohatit účastníky o nové
pohledy a názory na nejrůznější aktuální témata a zajistit kulturní, společenské i duchovní vyžití
spojené s relaxací v přírodě. Naším posláním je rozšiřovat orientaci spoluobčanů v otázkách
občanského a společenského postoje, morálky a lidské sounáležitosti, v oblastech náboženství,
vědy, kultury, životního stylu i politického přehledu. Občan se širokým rozhledem je samostatný,
nezmanipulovatelný, rozhodný a zároveň tolerantní a užitečný pro své okolí. K naplnění tohoto
poslání mají přispět především naše projekty Akademické týdny a Malé akce.
Mimo kvalitní program zajišťují Akademické týdny pro účastníky na louce občerstvení,
prodej tematických knih, prodej nahrávek z téměř všech ročníků AT, hlídání dětí nebo dopravu
účastníků z nádraží. Během přednášek je příležitost položit přednášejícím dotazy, čehož účastníci
hojně využívají. Většinu přednášek natáčí Televize Noe a vysílá je v pořadu Noční univerzita.
Na Akademických týdnech je připraveno průměrně 7 hodin programu denně. Každý ročník
zaznamenává okolo 5 000 návštěv (v součtu za jednotlivé programy) a kolem 50 účinkujících.
Setkávají se zde všechny věkové kategorie, ať už to jsou studenti, rodiny, i starší generace, což
přispívá ke vzájemnému obohacení.
Celoroční přípravu projektu provádí 6 lidí, kteří mají uzavřené dohody o provedení práce.
Na vlastní akci se podílí přes 20 pořadatelů.
Účast na jednotlivých částech programu je dobrovolná a zájemci se ho mohou účastnit
v rozsahu, jaký si sami zvolí. Program je určen pro širokou veřejnost, nejen pro ubytované na celý
pobyt, ale také pro docházející účastníky, kteří si z pestrého programu vybírají jednotlivé
přednášky. Program sestavujeme tak, aby byl bohatý na různá témata a obory. Lidé se přijíždějí
obohatit o nové názory a pohledy odborníků, v krásné přírodě se učí naslouchat jeden druhému a
znovu nacházet pravé hodnoty, které v našem uspěchaném světě často odkládáme stranou.
Akademické týdny jsou mimo jiné příležitostí zastavit se, zapřemýšlet, přehodnotit svůj
život a jeho směr. Jsou příležitostí uvědomit si hodnotu vztahů s lidmi, kteří jsou nám blízko, a
příležitostí vykročit k vyšším životním cílům. Na Pavlátově louce je vždy cítit pokoj, vzájemná
ohleduplnost a hlavně sdílená radost, ať už prší nebo svítí slunce.
Atmosféra na Pavlátově louce se nedá vylíčit, ta se musí zažít. Pravidelný přednášející
RNDr. Jiří Grygar ve svém článku napsal: „Líbí se mi široká tematická náplň posledních ročníků
AT a také výběr mimořádně erudovaných lektorů, kteří dokáží své znalosti sdělit účastníkům
přiměřenou populární formou. Nevím o žádné jiné aktivitě tohoto záběru i kvalitě, která by v tomto
smyslu mohla u nás dnes Akademickým týdnům konkurovat.“

Historie akce
Kořeny Akademických týdnů můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu
významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr. Metoděj Habáň, OP. Na Akademické týdny
přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků
v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem
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obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání.
Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v v ilegalitě. Až
komunistický režim jejich pokračování znemožnil. V letech 1971 až 1977 vedl Akademické týdny
v exilu PhDr. Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN.
V původní vlasti obnovil Akademické týdny v roce 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor
náchodského gymnázia. Po jeho smrti roku 1994 se stává pořadatelem Akademických týdnů
stejnojmenné občanské sdružení, po změně právní formy dne 28. 8. 2013 obecně prospěšná
společnost Akademické týdny.

Program 25. ročníku Akademických týdnů
24. 7. – 1. 8. 2015, Pavlátova louka u Nového Města nad Metují.
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Účinkující

Program
Pátek – 24. 7. 2015
Zahájení 25. AT, Mše svatá s Mons. Janem VOKÁLEM
PhDr. Jan STŘÍBRNÝ
Češi v dramatech 2. světové války
P. Mgr. Marek Orko VÁCHA, Ph.D.
Tvůrce tvoří tvůrce (kde je člověk?)
Václav SOKOL (kreslíř a grafik)
vernisáž výstavy
Sobota – 25. 7. 2015
P. Tomáš ENDERLE
Mše sv.
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
Svět (a) energie
Prof. RNDr. Vladimír KRÁL, DrSc.
Jak stará je nanotechnologie
Od knížete Vladimíra k Vladimíru Putinovi – ruské
Prof. Mgr. Martin C. PUTNA, Dr.
duchovní dějiny
Polyfonní sdružení
koncert (v děkanském kostele)
Neděle – 26. 7. 2015
P. Mgr. Jan LINHART
Mše sv.
P. Mgr. Jan LINHART
Boží smysl pro humor
Prof. PhDr. Jan SOKOL, Ph.D., CSc.
K čemu by svět mohl potřebovat křesťany?
PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Mistr Jan Hus: kacíř, nebo hrdina?
Marie ŠANDOVÁ
dva dokumentární filmy o trapistech (autorská projekce)
Pondělí – 27. 7. 2015
P. Doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D. Mše sv.
P. Doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D. Neuralgické body české duchovní tradice
P. Zbigniew Jan CZENDLIK
Kostel, hospoda a postel
Prof. PhDr. Petr FIALA, Ph.D., LL.M.
Vzdělanost, školství a česká společnost
Věra SOSNAROVÁ
Krvavé jahody – svědectví ženy, která přežila gulag
Alfred STREJČEK a Jana NETOČNÁ
Petr Eben – JOB (koncert v děkanském kostele)
Úterý – 28. 7. 2015
P. Mgr. Josef HURT
Mše sv.
P. Mgr. Josef HURT
Biskup Štěpán Trochta
RNDr. Gabriela VLKOVÁ, Th.D.
Vztah svobody a poslušnosti, jak ho reflektuje SZ
Doc. PhDr. Jaroslav MED, CSc.
Jakub Deml
Dan DRÁPAL
Důležité biblické pojmy, které se ztrácejí v překladu
táborák
Středa – 29. 7. 2015
P. Jan BYSTRÝ
Mše sv.
MUDr. Maria FRIDRICHOVÁ
Sexuální výchova dětí v rodině, ve škole?
Prof. PhDr. Pavel KALINA, CSc.
Ikonoklasmus – proč lidé ničí obrazy?
Mgr. Daniel KROUPA, Ph.D.
Svoboda slova – zdroje a meze
MUDr. Roman JOCH
Islamismus
Arménie, aneb dědictví Řehoře Osvětitele (autorská projekce
Petr ZRNO
filmu)
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Čtvrtek – 30. 7. 2015
P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB
Mše sv.
P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB
Křesťanství jako cesta v Markově evangeliu
MUDr. Jitka KRAUSOVÁ
„Žité bludy“ současnosti a psychické zdraví
Prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc.
V+W jako barometr naší svobody
Teátr Víti MARČÍKA
Zlatovláska (divadlo pro děti)
Teátr Víti MARČÍKA
O holčičce, která se ještě nenarodila (divadlo)
Pátek – 31. 7. 2015
P. Václav VACEK
Mše sv.
Ekumenický kulatý stůl
Jan Hus: téma, které nás spojuje, nebo rozděluje?
Mgr. Jan ŠPILAR
Sex – naplnění svátosti manželství
PhDr. Jiřina PREKOPOVÁ
Beseda s přáteli a posluchači
Ing. Pavel KOHOUT
Krize Jihu a budoucnost Evropy
IVAN HLAS TRIO
koncert
Sobota – 1. 8. 2015
P. Wiesław KALEMBA
Mše sv.
Doc. Mgr. Daniel NÝVLT, Ph.D.
Česká vědecká stanice v Antarktidě – vznik, výzkum
Prof. PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D.
Katedrála sv. Víta

Zhodnocení 25. ročníku Akademických týdnů
25. ročník Akademických týdnů se vydařil. Program byl, jako vždy, pestrý. Přednášky byly
věnované problematice svobody, války, vzdělanosti i partnerským vztahům. Konaly se též projekce
a přednášky zacílené na náboženskou, přírodovědeckou i historickou problematiku.
Mnoho posluchačů přivedly na Pavlátovu louku především přednášky P. Mgr. Jana Linharta,
P. Mgr. Marka Orka Váchy, Ph.D., prof. PhDr. Jana Sokola, P. Zbigniewa Jana Czendlika a
PhDr. Jana Stříbrného. Rovněž přednáška MUDr. Jitky Krausové o „Žitých bludech“ současnosti a
psychickém zdraví byla pro návštěvníky novým zdrojem poznatků a informací. Paní Věra
Sosnarová přednesla velmi emotivní autobiografické vyprávění s názvem „Krvavé jahody –
svědectví ženy, která přežila gulag“. Vnímaví účastníci si odnesli mnoho zajímavých námětů
k přemýšlení i od dalších účinkujících.
Také koncerty, divadelní představení i filmové projekce, byly pro obecenstvo velmi
obohacujícím zážitkem. Velký úspěch měl Teátr Víti Marčíka – loutkové divadlo jednoho herce,
které obsazuje do hereckých rolí i diváky. Nezapomenutelný byl také koncert tria Ivana Hlase.
Průměrná účast na přednášce byla mezi 100 až 180 návštěvníky. Největší množství
posluchačů zaznamenalo vystoupení P. Zbigniewa Jana Czendlika – okolo 280 návštěvníků.
Starší děti se mohly účastnit zajímavé táborové hry. Pro malé děti bylo zajištěno hlídání, aby
si rodiče mohli nerušeně užít jednotlivé části programu.
Kapacita ubytovacích zařízení na louce i v domě Mariina zahrada ve Slavoňově byla plně
využita. Někteří účastníci využili též internát na Hradčanech, Králíčku a ubytovnu hotelového typu
Z-SPORT.
Tento náročný projekt jsme mohli uskutečnit především díky podpoře Města Nového Města
nad Metují, dotaci Královéhradeckého kraje i dalším sponzorům a dárcům. Již potřetí jsme vypůjčili
prostorný stan, který umožnil příjemný poslech přednášek i ve velkém horku. Přestože jsme vydali
více finančních prostředků na technické vybavení, výplaty DPP a výpůjčku stanu, celkově
hospodaření skončilo nepatrným ziskem, který bude použit na pořádání dalších ročníků.
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25. ročník Akademických týdnů v číslech
Náklady
Kancelářské potřeby
Kancelářské a technické zařízení
Toaletní a úklidové potřeby
Nákup nosičů a souvis. náklady
Nákup knih a související náklady
Nákup občerstvení a souvis.náklady
Nákup ost. zboží (doplňkový prodej)
Ostatní nákupy
Spotřeba energie v areálu
Telefon
Náklady na reprezentaci

Výnosy
Ubytování, strava
Vstupné na Akademických týdnech
Vstupné na Malých akcích
Pronájem aparatury
Prodej knih
Prodej občerstvení
Táborová hra
Doplňkový prodej
Prodej přednášek na zvuk. nosičích
Dary od právnických osob
Dotace Královéhradeckého kraje,
Nového Města nad Metují a Náchoda
Dary od fyzických osob
Ostatní služby zdanitelné

4
28
6
6
62
40
21
44
15
3
10

Nájem – kancelář, sklad
Poštovné
Propagace, inzerce
Propagační poštovné
Náklady na pronájem aparatury
Nájem areálu
Nájem a další náklady MA – AT
Zápůjčky – židle, stoly a stan
Opravy a údržba
Cestovné
Cestovné přednášejících
Pořadatelé, přednášející – strava
Stravné účastníků
Přednášející – honoráře
Přednášející – DPP
Mzdy a dohody
Poplatky

12
2
33
1
24
105
6
42
5
7
28
5
188
56
7
199
6

CELKEM NÁKLADY

965

CELKEM VÝNOSY

258
257
6
29
83
66
4
29
60
20
72
46
40

970

Ceny jsou uvedeny zaokrouhleně v tisících Kč.
Konečná bilance – zisk: 5 000,00 Kč

Malé akce Akademických týdnů
Z důvodu dlouhého časového odstupu mezi jednotlivými ročníky AT jsme se rozhodli
pořádat během roku několik podvečerních akcí. Jejich cílem je udržet zájem účastníků i médií a
zůstat celoročně v povědomí zájemců alespoň v nejbližším okolí.

Malé akce v roce 2015


Filipíny – cestopisná přednáška P. Mgr. Jana Linharta (9. října 2015 – Kino 70, Nové Město nad
Metují)
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Promítej i ty – filmy z festivalu Jeden svět – 5 projekcí (leden–únor 2015 – Městská knihovna
v Novém Městě nad Metují)

Finanční výsledky Malých akcí zaokrouhlené na tisíce Kč
Náklady celkem
Výnosy z akcí

6
6

Organizační zázemí
Náklady na chod kanceláře a vedení účtů byly kryty drobnou hospodářskou činností (prodej
nahrávek, knih, občerstvení, doplňkový prodej a ozvučovací služby), dary a dotacemi.

6

