
Pasov 2016 - instrukce před odjezdem 

 

Vážení účastníci intenzivního kurzu němčiny v Pasově, 

blíží se termín našeho odjezdu do Pasova, a proto se na Vás znovu obracím se základními 

informacemi, (doplněné o odpovědi na Vaše časté dotazy): 

 

Termín: 5. – 17. září 2016  

Odjezd do Pasova: 5. září v 8:00 hod od budovy Jihočeského muzea (na rohu naproti biskupskému 

gymnáziu). 

Odjezd z Pasova: 17. září v dopoledních hodinách. Příjezd do Č. Budějovic 17. září kolem poledne. 

Ubytování a výuka: v centru Pasova (Haus St. Max, Steinweg 1) 

 

Studenti budou letos pravděpodobně opět rozděleni do tří skupin podle znalostí (od mírně pokročilých, 

kurz není určen úplným začátečníkům!), výuka probíhá v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. a od 

13.30 do 16.00 hod. Odpoledne nebo večer bývá ještě společný program (kulturní a turistické akce). 

Vzhledem k tomu, že doprovodný program je doplněním výuky, je účast na něm povinná.  

Na akcích, které jsou doplněním výuky, (a tudíž pro účastníky povinné), jsou vstupy, autobus a strava 

hrazeny pořadatelem, nemusíte tedy počítat s dalšími výdaji. V sobotu a neděli bývá zpravidla volno, 

účastníci si mohou udělat vlastní program, (výdaje na něj si hradí sami). Strava v sobotu a neděli je 

zajištěna v místě ubytování, pokud chce někdo v tuto dobu místo oběda balíček, musí to nahlásit 

alespoň 1 den dopředu. 

V objektu ubytovny máme zajištěnou snídani, oběd, odpolední kávu se zákuskem a večeři. Jídla je 

dostatek, zatím se nám v Pasově - pokud vím - nikdo nezhubl. Kdo je však zvyklý na hodně zeleniny  

a ovoce, může se „dofutrovat“ v dostupných obchodech, (platí si samozřejmě sám).  

 

Cena: 2.500,- Kč (V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, strava, kurzovné, vstup do objektů 

v doprovodném programu.) Cena je dotovaná. V případě, že by se někdo bez závažného důvodu 

(nemoc) během pobytu v Pasově neúčastnil programu, zaplatí celou cenu kurzu, tj. 15.000,- Kč. 

Vše nezbytně nutné je tedy hrazeno pořadatelem, kolik si kdo chce vzít eur na další útratu, je na 

Vašem uvážení. 

Cestovní pojištění (nutné!) si každý účastník zajišťuje sám. 

 

Ubytování: Je skromnější – dvou- nebo většinou třílůžkové pokoje (v třílůžkových pokojích je 

palanda). Lůžkoviny, povlečení i ručníky jsou na pokojích. Ubytování v pokojích se rozděluje na 

místě. Toalety a umývárny se sprchami jsou společné na chodbě.  

 

Do samotného centra Pasova nesmí vjíždět autobusy – náš autobus bude parkovat na pobřeží Dunaje, 

odkud je to k Haus St. Max sice velmi blízko, ale do strmého kopce. Počítejte s tím tedy při balení 

zavazadla, ať se nám někdo nestrhá už první den.  

 

 

Těším se na Vás a srdečně zdravím. 

 

Mgr. Marta Rynešová 

 


