
Angličtinářská PECejdlovka 2021 
Vážení vyučující, milí kolegové, 
 
srdečně Vás tímto oficiálně zveme na angličtinářský víkendový výjezd do Pece pod Sněžkou, který je 
určen studentům a absolventům AJ na ÚTRL a samozřejmě také vyučujícím a jejich rodinným 
příslušníkům. Přečtěte si, prosím, pečlivě následující informace: 

Formulář s přihláškou naleznete zde: https://forms.gle/Dr6MC3aP6zhWJwHt5  
Tato přihláška je ZÁVAZNÁ, odesláním formuláře potvrzujete, že se této akce opravdu zúčastníte. 
Přihlášku je možné vyplnit do 14. 10., poté musíme nahlásit finální počet účastníků vedoucímu 
střediska v Peci. Prosíme Vás, abyste zvážili, zda se můžete zúčastnit celé akce od  pátku do neděle. 
Pokud ne, dáme z důvodu omezené kapacity lůžek v případě naplnění kapacity přednost lidem, kteří 
budou moci přijet na celý pobyt.  
 
TERMÍN: 
22.–24. října 2021 (pátek–neděle). 
 
MÍSTO: 
Horská chata Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou  
Pec pod Sněžkou 159, 542 21 Pec pod Sněžkou 

PROGRAM:  
Na programu se ještě pracuje. Už teď ale můžeme prozradit, že Vás čekají translatologické workshopy 
a diskuze na témata spjatá s oborem a v sobotu se vydáme na společný výlet po okolí.  

KOLIK TO BUDE STÁT?  
Cena za osobu se bude pohybovat kolem 1000 Kč (ubytování, plná penze a místní poplatek za 2 noci).  
 
UDÁLOST NA FB: https://fb.me/e/1cDDnTJWf  

VOLITELNÝ PŘEDMĚT: 
K tomuto pobytu je vypsán volitelný předmět s názvem „Translation workshop – English II“ 
pod kódem „ATAV2002“. Na předmět bude možné se zapsat po vyplnění přihlášky a zápočty budou 
udělovány po skončení výjezdu a splnění podmínek pro udělení zápočtu: účast + aktivní přispění 
k programu (bude upřesněno, ale nebude to nic náročného). 

Prosíme o vyplnění přihlášky do 14. 10. 2021. 
 
V případě dotazů ohledně přihlášek se obraťte na náš spolek PŘETLaK e-mailem 
(spolek.pretlak@gmail.com) nebo přes FB stránky 
(https://www.facebook.com/groups/2035798819994499/).   

GDPR: Kvůli ochraně osobních údajů podle GDPR budete na konci přihláškového formuláře vyzváni 
k souhlasu se zpracováním údajů za účelem organizace této akce. Bez souhlasu nelze registraci provést.   

Těšíme se na Vás!  

Za organizátory PECejdlovky 
 
Martina Lišková, Bára Vybíralová a Kateřina Ešnerová 
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