SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ-PIPPICHOVA

SLETOVÁ INFORMACE č. 1
Vážené sestry, vážení bratři,
zasíláme Vám první informace, které jsou důležité pro vystoupení našich cvičenců na
krajských a oblastních „sletech“. Na úvod malé vysvětlení, proč uvádíme pojem Sokolské
Sletové Slavnosti a proč je uvedeno slovo slet v uvozovkách. V minulých letech jsme pořádali
v rámci naší župy oblastní a krajské/župní slety. Většinou se jednalo pouze o vystoupení, na
kterém jsme předvedli hromadné sletové skladby. Vzhledem k tomu, že rok 2018 je
významný různými výročími, ale především z toho důvodu, že se chceme veřejnosti předvést
v celé šíři naší činnosti, rozhodlo předsednictvo župy zorganizovat „slet“ ve větším rozsahu a
nabídnout cvičencům i široké veřejnosti také bohatý doprovodný program. Proto název
SOKOLSKÉ SLETOVÉ SLAVNOSTI (SSS). Další informace se dozvíte v následujícím textu.
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1. Oblastní a krajské „slety“, kterých se účastní cvičenci župy Východočeské-Pippichovy

19.5.2018

26.5.2018

3.6.2018
10.6.2018

Dvůr Králové nad Labem
župní slet
župa Podkrkonošská-Jiráskova
Zúčastní se pouze vybrané skladby z jednot, které se přihlásily
Rozpis zkoušek a vystoupení je uveden v bodě 2.
Městečko Trnávka
„oblastní slet“ župa Východočeská-Pippichova
Program Sokolských sletových slavností je uveden v bodě č. 3
Rozpis zkoušek je uveden v bodě č. 4
Hradec Králové
krajský slet
župa Orlická
Rozpis zkoušek je uveden v bodě č. 5
Pardubice
„krajský slet“ župa Východočeská-Pippichova
Program Sokolských sletových slavností je uveden v bodě č. 7
Rozpis zkoušek je uveden v bodě č. 8

2. Časový harmonogram zkoušek a vystoupení ve Dvoře Králové nad Labem

Harmonogram zkoušek:
800 – 830
830 – 900
900 – 930
930 – 1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300
1300-1315

Borci - muži
Cirkus – st. žactvo
Ženobraní - ženy
Děti to je věc – mladší žactvo
Cesta - ženy
Noty – předškolní děti
Princezna republika – VG
Siluety – dorostenky, ženy
V peřině – ml. žákyně
Méďové – R+D
Mažoretky

Program vystoupení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

začátek 1400 hod.

Slavnostní zahájení – nástup vlajkové čety, Věrná garda a zástupci skladeb
Princezna republika – Věrná garda
Méďové – R+D
Děti, to je věc – mladší žactvo
Cesty – ženy
V peřině – ml. žákyně
Mažoretky – hosté ze ZUŠ
Ženobraní - ženy
Cirkus – starší žactvo
Noty – předškolní děti
Borci - muži
Siluety – dorostenky, ženy
Slavnostní ukončení
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3. Program sokolských sletových slavností v Městečku Trnávce

Program:
9:00 – 13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

16:00

➢
➢
➢

zkoušky
sraz cvičenců na seřadišti u Obecního domu
slavnostní průvod
nástup a zahájení na hřišti
program vystoupení
- Méďové – rodiče a děti
- Noty – předškolní žactvo
- Děti, to je věc – mladší žactvo
- Cirkus – starší žactvo
- Mažoretky
- Siluety – dorostenky a ženy
- Borci – dorostenci a muži
- Cesta – ženy
- Princezna republika – senioři a seniorky
předpokládaný konec vystoupení

Občerstvení na hřišti zajištěno po celý den
Na hřišti skákací hrad pro děti
K poslechu a tanci hraje DJ Martin Friedl

Hlavní pořadatel
Mgr.Vlastimil Stenzl
tel: 724 810 906

Jana Lexmaulová
tel: 736 751 693

Pořadatelé:
Robert Hensl
tel: 736 785 638

Otto Stenzl
tel: 732 527 980

Lenka Vymlátilová
tel: 776 636 461

Jana Dušková
tel: 608 860 743

Ubytování:
PENZION – Trnavský grunt
pro rezervace ubytování prosím volejte a pište na tyto kontakty:
•
•
•

e-mail: janikjiri@seznam.cz
mobil: 604 316 913
tel/fax: 461 329 158

SPORTOVNÍ HALA
Spaní na ploše, karimatka, spacák s sebou, cena na osobu/1 noc 50,-- Kč
Pro rezervace ubytování prosím volejte a pište na tyto kontakty:
•
•
•

e-mail: ou@mtrnavka.cz
mobil: 736 751 693
tel/fax: 461 329 119
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Stravování:
Pátek 25.5.2018
V obci se nachází Pohostinství Josef Valach
• mobil: 603 155 245

Sobota 26.5.2018
Obědy v Kulturním domě v Městečku Trnávce
120 g kuřecí řízek, vařený brambor s máslem, okurek, nápoj – cena obědu s nápojem 70 Kč
Výdej obědů 11.00 – 13.00 hodin, platba převodem na účet, celkovou částkou, do poznámky pro
příjemce napsat např. „ Jednota Horní Dolní“, „Sokol Horní Dolní“.

Obědy prosím objednávejte nejpozději do 18.5.2018 na tomto kontaktu:
• e-mail: vyroubalova.vkvmt@seznam.cz
• mobil: 736 649 445
• číslo účtu: 0528015183 / 0800 Pozor! Oprava účtu: 0538015183/0800
Prosíme, objednávejte si obědy v kulturním domě. Na hřišti bude jen rychlé občerstvení.
Děkujeme.

Šatny:
Podrobné rozmístění bude na informačních tabulích v areálu hřiště.

Zdravotník:
Ludmila Kučerová
• tel: 777 991 310
Vlasta Vymlátilová
• tel: 732 942 554

4. Časový harmonogram zkoušek v Městečku Trnávce

Zkoušky – hlavní cvičební plocha (reálné ozvučení):
9:00 – 9:40
9:45 – 10:05
10:25 – 10:45
10:45 - 11:25
11:25 - 11:45
11:50 - 12:10
12:25 - 12:45
13:05 – 13:25

Noty
Děti, to je věc!
Cirkus
Méďové
Siluety
Borci
Cesta
Princezna republika
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Zkoušky – vedlejší secvičná plocha:
9:00 – 9:40
9:40 – 10:20
10:20 – 11:00
11:00 – 11:40
11:40 - 12:20
12:20 - 13:00

Děti, to je věc!
Cirkus
Siluety
Borci
Cesta
Princezna republika

5. Časový harmonogram zkoušek v Hradci Králové
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6. Označení cvičenců a členů Sokola sokolských sletových slavností v Pardubicích

Bílý ID-pásek

•

•

/

Modrý ID-pásek

/

Červený ID-pásek

Bílý ID-pásek – obdrží zdarma každý cvičenec nad 15 let předem (návratka)
- neděle vstup na stadion zdarma
- v sobotu procházka po městě zdarma (s návratkou)
- v sobotu projížďka lodí zdarma (s návratkou)
- v sobotu divadlo a Ponorka za vstupné
Modrý ID-pásek v hodnotě 100 Kč – pro cvičence nad 15 let (platí na sobotu i neděli)
Všem členům SOKOL (ať již cvičí, či necvičí) nabízíme v předprodeji (požadavek bude
zaslán s návratkou) za 100 Kč modrý ID–pásek s logem SOKOL. S tímto modrým páskem
mají volný vstup na všechny sobotní akce (tedy i na procházku, loď, divadlo a koncert).
Při využití obou placených akcí (divadlo, koncert) ušetří účastník 60 Kč a neděle je dalším
bezplatným bonusem. V neděli tento stejný modrý ID-pásek opravňuje účastníka
k volnému vstupu na stadion, k využití všech atrakcí a činností na stadionu.

•

Červený ID-pásek –obdrží cvičenci do 15let zdarma předem (návratka)
Dětský cvičenec do 15 let – dostane (předem poštou přes jednotu) zdarma červený IDpásek, který ho opravňuje k využití atrakcí, akcí a činností na Městském atletickém
stadionu v Pardubicích. Pokud by děti přijely i na sobotu (potvrzeno návratkou), bude
se moci dětský cvičenec s červeným ID-páskem zúčastnit procházky po Pardubicích, jízdy
lodí a divadla.
Dětský sokolský účastník do 15 let (necvičenec)– možnost zakoupení červeného ID–pásku
v hodnotě 50 Kč – opravňuje ho k využití všech akcí a atrakcí v sobotu a v neděli (kromě
koncertu).
Cvičenec nad 15 let - nabízíme v předprodeji (požadavek bude zaslán s návratkou) za
50 Kč červený ID–pásek s logem SOKOL, který ho opravňuje k využití všech atrakcí a
činností v neděli na stadionu.

7. Program sokolských sletových slavností v Pardubicích

SOBOTA
14:30 h
16:00 h
16:45 h
19:00 h

21:00 h

9.6.2018
komentovaná procházka městem
komentovaná procházka městem
projížďka lodí Arnošt z Pardubic
divadelní představení MÁTOVÝ NEBO S CITRONEM? v Kulturním centru
Hronovická
hraje Divadelní soubor Ledříček T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
rockový koncert a rockotéka radia Beat v klubu Ponorka v sokolovně v
Pardubicích
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NEDĚLE
10.6.2018
Atletický stadion na Dukle v Pardubicích
07:30 – 13:00 h
10:00 – 14:00 h

11:30 – 13:30 h
14:00 – 16:00 h

Zkoušky hromadných skladeb
Sokolská pouť - program pro děti a dospělé
(balonový koš, skákací hrad, skluzavka, loutkové divadlo, kolotoč,
ukázky městské policie, Besipu, zdravotní stánky – vyšetření cév,
osteoporózy, oční vyšetření, zdravá výživa, a další)
Krajská prezentace
Sletová vystoupení

1. Sobota – komentovaná prohlídka Pardubic – přihlášení cvičenci a pořadatelé označení bílým
ID-páskem mají účast na prohlídce zdarma. Další přihlášení účastníci (myšleno Ti, co necvičí,
ani neorganizují, ale chtějí se naší akce účastnit, musí mít modrý/červený ID-pásek).
loď – přihlášení cvičenci a pořadatelé označení bílým ID-páskem mají účast na
plavbě lodí zdarma. Další přihlášení účastníci musí mít modrý/červený ID-pásek.
divadlo – 80 Kč (tato cena platí pro přihlášené cvičence a pořadatele označené
pouze bílým ID-páskem a pro další účastníky bez ID-pásku), modrý a červený ID-pásek zdarma
koncert – 80 Kč (tato cena platí pro přihlášené cvičence a pořadatele označené
pouze bílým ID-páskem a pro další účastníky bez ID-pásku), modrý a červený ID-pásek zdarma
Na všechny sobotní akce budeme žádat návratku.
Část vstupenek na divadlo a koncert bude k dispozici pro veřejnost v předprodeji
Ticketportal.

2. Neděle – cvičenci a pořadatelé s bílým ID-páskem mají volný vstup na stadion a do šaten
(nemají nárok na využití atrakcí a činností na stadionu)
- vstupné 100,00 Kč pro dospělého – obdrží modrý ID-pásek s logem SOKOL, který ho
opravňuje ke vstupu na stadion, k využití všech atrakcí a činností na Městském atletickém
stadionu.
- rodinné vstupné pro veřejnost (jeden dospělý s jedním dítětem do 15 let) zakoupí modrý ID-pásek s logem SOKOL za 100 Kč + k tomu dostane 1 červený ID-pásek s
logem SOKOL (dospělý dostane modrou pásku, dítě dostane červenou pásku)
- druhé a další dítě s rodičem (či samostatně příchozí dítě) - bude prodáván
červený ID–pásek s logem SOKOL za 50 Kč. Červený ID-pásek s logem SOKOL opravňuje ke
vstupu na stadion, k využití všech atrakcí a činností na Městském atletickém stadionu
Cvičící děti do 15 let dostanou červený ID-pásek zdarma.
Obsluha atrakcí bude obsluhovat jen návštěvníky označené modrým či červeným
ID-páskem.

V neděli bude možné zakoupit ID-pásky u pokladen na stadionu.
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8. Časový harmonogram zkoušek v Pardubicích

Zkoušky - hlavní stadion 1:
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15

Cesta
Siluety
Děti, to je věc!
Méďové
Noty
Cirkus
V peřině
Princezna republika
Borci
Mažoretky
Sokol Kunvald
Vlajková četa

Zkoušky - vedlejší stadion 2:
9:15 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00

Princezna republika
Děti, to je věc!
Méďové
Noty
V peřině

Zkoušky - vedlejší stadion 3:
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00

9.

Borci
Siluety
Cesta
Cirkus

Ubytování v Pardubicích

Pro účastníky Sokolských Sletových Slavností nabízí T.J. Sokol Pardubice I možnost ubytování ve
sportovních sálech v sokolovny. Ubytovací kapacita je cca 200 osob. Forma ubytování – vlastní
spacáky a vlastní karimatky. Cena za ubytování 50 Kč / osoba / noc. Sprchy a sociální zařízení jsou
k dispozici. Požadavek je nutné zaslat s návratkou.

10. Návratka pro SSS v Pardubicích
Viz. přiložená tabulka – příloha č. 1
Vyplněnou návratku, která je zároveň závaznou objednávkou, prosím zašlete zpět elektronicky na
adresu kancelar@zupa-pippichova.eu nejpozději do 7. května 2018.

Předkládá předsednictvo Sokolské župy Východočeské-Pippichovy

dne 24.4.2018

