
Prosíme, abyste závazné přihlášky zasílali co nejdříve (nejpozději 19.7.) na adresu: Akademické týdny, Husovo nám. 1228, 549 01 Nové Město nad Metují, 
e -mai l :  kancelar@akademicketydny. info ,  te l . :  777 194 760 ,  777 194 770.   Bankovní účet: Česká spořitelna Nové Město n.Met., číslo účtu: 118 258 53 49 / 0800 

 

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na 

23. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ  v termínu 26. 7. – 3. 8. 2013 v Novém Městě n. Metují.
Místem konání 23. Akademických týdnů (dále jen 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 a koupaliště. 

 
Zveme Vás i na jednotlivé přednášky, vstup není podmíněn ubytováním. Je možno 

si zakoupit i permanentky na 10 nebo 20 hod. přednášek, příp. hromadnou, volně přenosnou 
permanentku na 40 hod. 

 

Popis služeb 
Základní cena Zlevněná cena 

Zd.ub. Palanda Chatka Zd.ub. Palanda Chatka 

Ubytování / 1 noc / 1 osoba 155,– 100,– 135,– 125,– 90,– 105,– 

Vlastní stan malý / 1 den 50,– 

Vlastní stan velký / 1 den 100,– 

Celá chatka / 1 noc 500,– (platí pouze při pobytu na celou délku konání AT) 

Stravování / 1 den / 1 osoba  33+79+49(32)=161(144) 
30+72+46(30)=148(132) 

 děti do 15 let: 23+53+38=114  

Přednášky / 1 hod 26,– 20,– (děti do 15 let zdarma) 

Koncert 80,– 65,– (děti do 15 let zdarma) 

Divadelní představení 90,– 65,– 

 

Vysvětlivky k tabulce: 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Zlevněné ceny platí pro studenty, důchodce (prokažte se, prosím, 
dokladem nebo potvrzením) a pro děti do 15 let. Pro ostatní platí základní cena. 
Zd.ub.  = zděná ubytovna na Pavlátově louce, více lůžek na pokoji 
Palanda  = horní lůžko u dvoupatrové postele – týká se zděné ubytovny 
Chatka  = chatka na Pavlátově louce, dole 4 lůžka (2 palandy) a na půdičce 2 lůžka 
Číslo v závorce u stravy = malá (studená) večeře; 
celodenní součet pro tento případ opět v závorce. 
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. Použití vlastního stanu 
velmi zlevní Váš pobyt! 
 

Permanentka na přednášky Vám bude nabídnuta při příjezdu v ubytovací kanceláři. 
Aby naše akce nebyla využívána pouze jako ubytovací zařízení, jsme nuceni zavést pro ty, kteří 
si nekoupí permanentku v rozsahu svého pobytu, příplatek ve výši 20 % na ostatní poskytované 
služby. 

Ubytování mimo Pavlátovu louku 

Slavoňov, dům Mariina zahrada – Svaz schönstattských žen, 10 min. autem od Pavlátovy louky (cca 6 km), část 
cesty lesem, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, nekuřácký objekt. 
Pozor: Uvedené ceny za ubytování jsou za jedno lůžko, nikoli celý pokoj. 
Jednolůžkový    1-2 noci  250 Kč       3 a více nocí   230 Kč  
Dvojlůžkový     1-2 noci  220 Kč       3 a více nocí   200 Kč  
Jednolůžkový s příslušenstvím   1-2 noci  280 Kč       3 a více nocí   260 Kč  
Dvojlůžkový s příslušenstvím   1-2 noci  250 Kč       3 a více nocí   230 Kč  
 

Hradčany (internát) – asi 20 min. pěšky od Pavlátovy louky, dvou- a třílůžkové pokoje, cena 250 Kč / lůžko / noc 
Králíček (internát) – asi 30 min. pěšky od Pavlátovy louky, dvou- a třílůžkové pokoje, cena 250 Kč / lůžko / noc 
 

Zálohu za ubytování a stravu laskavě zaplaťte složenkou nebo převodem na účet 
118 258 53 49 / 0800. Stravu zajistíme pouze na základě zaslání zálohy alespoň 500 Kč na 
osobu. Zálohu zaplaťte do 3 dnů od zaslání přihlášky, nejpozději však 23.7. Stravu odhlašujte 
nejpozději 2 dny předem. Za včasně neodhlášenou stravu peníze nevracíme. Prosíme o 
nahlášení jména a rodného čísla plátce na přihlášce a o vyplnění variabilního symbolu, jinak 
Vaši platbu nemůžeme odlišit. Jedná-li se o zálohu na AT, uveďte jako variabilní symbol číslo 
11+rodné číslo bez dodatku za lomítkem,  jedná-li se o váš dar,  za který předem děkujeme, 
uveďte č. 23+rodné číslo bez dodatku za lomítkem. Doklad přivezte s sebou. 

 

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

 

Služba na hlídání dětí bude zavedena v případě zájmu rodičů, který potvrdí na 
přihlášce. Doporučujeme pojištění. Také je nově nabídnuta služba pro děti od 6 do 16 let 
formou táborové hry: 

 

Příměstský tábor vhodný pro děti od 6 do 16 let, zahájení proběhne od 13h  dne 27. 7., 
ukončení 3. 8. dopoledne. 

Potřeby: pláštěnka, přezůvky, pokrývka na hlavu, batůžek na záda, sportovní oblečení, 
šátek, tužka, zdravotní průkaz, osobní léky, průkazka na slevu jízdného. Doporučujeme uzavřít 
úrazové pojištění. Zdravotní potvrzení o bezinfekčnosti podepíší na místě rodiče, případně 
prarodiče. 

Cena 25 Kč / dítě / den a případné jízdné na výlety. Počet dětí je omezen. 

 

Každoročně zdůrazňujeme, že AT jsou otevřeny pro slušné lidi rozličných názorů. Vnější 
podmínky jsou připraveny k tomu, abychom prožili příjemné a pozitivně obohacující chvíle. 
Ostatní záleží jen na nás všech. Přejeme si, aby společné očekávání bylo splněno a těšíme se 
na shledání. 
 

Další informace o Akademických týdnech naleznete na www.akademicketydny.info. 
Případné dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech. 
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