Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na

29. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 27. 7. – 4. 8. 2019 ve Sněžném v Orlických horách
Místem konání 29. Akademických týdnů (AT) je opět areál chaty Horalka ve Sněžném (okres
Rychnov nad Kněžnou). K areálu je možno dojet automobilem, cesta bude značena směrovkami
z Nového Města nad Metují a z Dobrušky. Parkovat je možno na louce v sousedství areálu.
K dopravě na Horalku lze využít linkové autobusy, které z Nového Města nad Metují jezdí v okolí
obce Sněžné do několika zastávek: Sněžné,,Na Krahulci – 1,4 km; Janov,Tis,odb.Sněžné – 2,5 km;
Sněžné – 0,6 km; Sněžné,,Horalka – 0 km. V případě potřeby zajistíme z těchto zastávek odvoz zdarma
přímo do areálu a zpět, je však nutné se předem objednat. Souhrnný jízdní řád je uveden na našem webu.
V případě, že neexistuje vhodný linkový spoj na některou část programu, zajistíme dopravu
z Nového Města nad Metují vlastními auty s logem AT. Doporučený příspěvek je 20 Kč. Nutné objednat
alespoň den předem! Pozor: Jede-li vhodný linkový spoj, zajišťujeme odvoz pouze ze zastávek!
Zveme Vás i na jednotlivé pořady, vstup není podmíněn ubytováním. Na místě si můžete
zakoupit vstupenky na jednotlivá vystoupení nebo permanentky na 10, 20 a 40 hodin přednášek
s výraznou slevou. Permanentky platí pouze na přednášky, neplatí na divadelní představení a koncerty.
U koncertů označených v tabulce níže probíhá předprodej – vstupenky můžete zakoupit v Městském
informačním centru Nové Město nad Metují, v kanceláři AT nebo elektronicky na webu.
Během akce nabízíme prodej občerstvení, knih a nahrávek pořadů a také službu hlídání dětí
během programu. V případě úrazu poskytujeme první pomoc v kanceláři.
V areálu chaty Horalka je možné využít krytý bazén, dětské a sportovní hřiště, stravovací
a ubytovací zařízení, toalety a sprchy. Vstup domácích zvířat (vyjma asistenčních psů) do areálu a vaření
na vlastních vařičích není povoleno.
Vstupné – případný nárok na zlevněné tarify prosím doložte dokladem nebo potvrzením.
Vstupné (Kč)
Přednáška – 1,5 hodiny
Přednáška – 2 hodiny
Divadelní představení

Základní cena
50,–
65,–
100,–

Koncert Scholy Gregoriany Pragensis
Bluesový koncert
Koncert vážné hudby
Koncert Karla Plíhala

150,–
100,–

Studenti, důchodci,
Děti do 15 let
ZTP a ZTP/P
35,–
zdarma
45,–
zdarma
80,–
50,–
předprodej: 200,–
na místě: 250,–
120,–
zdarma
80,–
zdarma
předprodej: 290,–
na místě: 350,–

Těm, kteří chtějí na AT strávit více dní, nabízíme ubytování, stravování a další služby. Můžete tak
prožít Akademické týdny jako příjemnou dovolenou se vzděláním a kulturou.
Ubytování pro účastníky nabízíme přímo v areálu chaty Horalka v budovách (pokoje v 1. a 2.
patře), ve vybavených chatkách nebo v bungalovech. V areálu je také možné postavit si vlastní stan
(omezená kapacita). 1 km od areálu je sokolské tábořiště, kde je možnost postavit si vlastní stan nebo
využít místní – podsadový. Dále lze využít ubytování v okolí (nezajišťujeme): Slavoňov – dům Mariina
zahrada (7 km); internát Králíček v N. Městě n. Met. (12 km); ubytovna Z-SPORT v N. Městě n. Met.
(14 km); turistická ubytovna v Dobrušce (14 km). Kompletní informace naleznete na webu AT.
Ubytovaným nabízíme kromě běžných vstupenek a permanentek i permanentku pro ubytované
s 30% slevou na veškerý program AT po dobu jejich pobytu, vyjma koncertů s předprodejem.
Na požádání zajistíme pro ubytované odvoz mezi AT a vlakovým či autobusovým nádražím
v Novém Městě n. Met. a Dobrušce nebo ubytovnou. Doporučený příspěvek za jednu cestu je 20 Kč.
Strava je zajištěna v areálu. Snídaně se vydávají 1 hod. před dopoledním přednáškovým blokem.
Obědy a večeře jsou vydávány, není-li v programu vyznačeno jinak, ihned po skončení bloku po dobu
1,5 hod. Stravu odhlašujte nejpozději 2 dny předem. Za včas neodhlášenou stravu peníze nevracíme!
Stravu lze objednat nezávisle na ubytování (i pro docházející) – kontakty níže. Jídelníček uveden na webu.
Studenti, důchodci,
Děti do 15 let
ZTP a ZTP/P
Stravování / 1 den / 1 osoba
70 + 90 + 80
70 + 90 + 80
55 + 80 + 65
snídaně + oběd + večeře = součet
= 240,–
= 240,–
= 200,–
Ceny ubytování jsou uvedeny na webu www.akademicketydny.cz/cenik-2019
Ceník stravy a ubytování (Kč)

Základní cena

Hlídání předškolních dětí bude zajištěno během programu AT.
Příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let bude probíhat od neděle 28. 7. do neděle 4. 8.
Objednávka ubytování, stravy a dalších služeb – prosíme, elektronickou přihlášku vyplňte co
nejdříve pomocí formuláře na stránce www.akademicketydny.cz/prihlaska-2019. Konec příjmu přihlášek
je 24. července. V případě, že nemáte možnost provést registraci na internetu, kontaktujte nás telefonicky
nebo písemně. Za stravu bude po přihlášení vyžadována záloha alespoň 400 Kč na osobu.
Sponzorství – jsme vděčni za každou Vaši pomoc, kterou Akademické týdny podpoříte. Případný
dar zasílejte na 2100545269 / 2010, variabilní symbol: 40 a část RČ před lomítkem. Předem děkujeme.

Kompletní a aktuální informace naleznete na webu www.akademicketydny.cz
Případné dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.
v1

Akademické týdny o.p.s., Husovo nám. 1228, 549 01 Nové Město nad Metují
Přihlášky, ubytování, strava a doprava: uby t ov ani@ akad e micketydny. cz, + 420 494 909 103 • Obecné i nfor mace: i nfo@ akad emi cket y dny . cz, + 420 494 909 100

