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Vítejte
Vážené sestry, vážení bratři!
Celý tým organizátorů SokolGymu 2022 se velmi těší, že Vás již brzy přivítá v Sokolských
Pardubicích, ve městě s dlouholetou tradicí města sportu. Přejeme všem účinkujícím i návštěvníkům
mnoho kulturních a sportovních zážitků.

důležité informace na úVod
telefonní číSla Pro nutné záležitoSti




Lenka Pařízková, telefon: 725 485 885
Tereza Dobešová, telefon: 732 702 547
Vít Drašar, telefon: 602 855 905 (sobota 18. 6. enteria aréna)

Sokolovna




Po celou dobu konání Sokolských Pardubic je pro účastníky k dispozici sokolovna T. J. Sokol
Pardubice I, Jiráskova 29.
Jsou zde uzamykatelné skříňky (záloha na 5 Kč).
Ve sportovních sálech nenechávejte volně cenné věci, doklady apod.

zdraVotnická Služba V enteria aréně




Od 8:00 do 21:00 hodin
 zdravotnice Zuzana Janíková, telefon: 724 079 015
 zdravotník Denis Kárník, telefon: 775 007 939
Od 13:00 hodin bude u enteria arény přistaven sanitní vůz RZ Pardubice.

infoStánek



INFOSTÁNEK v enteria aréně se nachází na chodbě u vstupu do diváckých sektorů č. 102–
203.
Slouží po celou sobotu jako centrální kontaktní místo pro účastníky SokolGymu (informace,
sokolský e-shop, odměny za SOZ).

účinkující



Všichni účinkující v enteria aréně musí být připraveni nejpozději 15 minut před svým
vystoupením na seřadišti.
Viz mapka enteria arény – SEŘADIŠTĚ PRO ÚČINKUJÍCÍ - PARKOVIŠTĚ ARÉNY.

Program SokolSkých Pardubic 2022
Program Sokolských Pardubic najdete na webových stránkách https://www.sokol.eu/sokolgympardubice či facebooku https://fb.me/e/1gNhjmHVz.
Podrobný program vystoupení v enteria aréně je na stejných místech.
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jednotliVé bloky Programu V enteria aréně:




odpolední BLOK I 13:30–16:15
odpolední BLOK II 16:20–17:30
večerní BLOK III 18:00–21:00

účaStnické náramky
Účastnické náramky slouží:
 jako vstupenka na jednotlivé akce konané v enteria aréně a jejím okolí,
 ke vstupu na ubytování,
 k zakoupení zvýhodněného vstupného na aktivity v rámci zážitkových Pardubic.
Objednané účastnické náramky obdrží všechny župy v Brně, kam je přivezeme na Sokolské Brno.
Prosíme všechny župy, aby si je vyzvedli spolu se stravenkami v sídle župy Jana Máchala – budova
areálu Sokola Brno I, Kounicova 20, 3. patro.
Výdej bude probíhat v sobotu 11. 6. 2022 od 9:30 do 11:00 hodin. Informace ses. Lenka Pařízková,
telefon: 725 485 885.
Účastnický náramek noste, prosím, viditelně navléknutý na ruku.

ubytoVání
míSto ubytoVání
Dle rezervace a instrukcí zaslaných s návratkou
 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Gorkého 350 (50.0254922N, 15.7646178E),
resp. Rožkova 331 (50.0265389N, 15.7657933E), 530 02 Pardubice, budovy A, B, C dle
rozpisu zaslaného župám. Ubytování na postelích je včetně lůžkovin.
 T. J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice (50.0356561N, 5.7815719E).
Informace o rozdělení ubytovaných na sálech bude k dispozici na místě. Vlastní spacák
a karimatka.

náStuP na ubytoVání



Pátek, 17. 6. 2022 – 17:00–21:00 hodin
Sobota, 18. 6. 2022 – od 7:00 hodin

Pokyny Pro ubytoVané V domoVě mládeže





Povlečení si každý vyzvedne u vrátnice, kam ho při odjezdu také odevzdá.
Klíče od pokojů je nutné při odchodu z budovy odevzdávat na vrátnici.
Vzhledem k tomu, že na pokojích jsou trvale ubytovaní studenti, prosíme o ohleduplnost
při využívání úložných prostor.
Pokoje je nutné vyklidit v neděli nejpozději do 10:00 hodin a klíče odevzdat na vrátnici.

Děkujeme za dodržování výše uvedených pokynů.
Je nutné dodržovat pravidla platná v daných ubytovacích zařízeních. V případě poškození nebo
zničení vybavení hradí náklady na opravu ubytovaný.
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StraVoVání
Snídaně
Objednané snídaně jsou zajištěny v Domově mládeže a školní jídelně, Gorkého 350, Pardubice
(DM Gorkého).

obědy a Večeře
Objednané obědy a večeře jsou zajištěny v enteria aréně, Sukova třída 1735, Pardubice.
Viz mapka enteria arény v příloze – VÝDEJ OBJEDNANÝCH OBĚDŮ A VEČEŘÍ NA STRAVENKY.
Objednaná strava je vydávána pouze oproti stravenkám. Stravenky budou předány společně
s účastnickými náramky určenému zástupci župy v Brně – viz ÚČASTNICKÉ NÁRAMKY.
Je nutné dodržovat časový harmonogram výdeje stravy.
sobota 18. 6. 2022
snídaně
06:00–08:00
sobota 18. 6. 2022
oběd
11:00–15:00
sobota 18. 6. 2022
večeře
17:00–20:00
neděle 19. 6. 2022
snídaně
07:00–09:00

DM Gorkého
enteria aréna – viz mapka
enteria aréna – viz mapka
DM Gorkého

Rychlé občerstvení bude v enteria aréně otevřeno od 9:00 do 21:00 hodin.

Doprava a parkoVání
Veřejná doPraVa (vlak nebo autobus)
Příjezd vlakem na vlakové nebo autobusem na autobusové nádraží (jízdné MHD v Pardubicích
https://www.dpmp.cz/cestovani-mhd/tarif-jizdneho-mhd.html).
 Směr enteria aréna – použít autobus č. 2, 3, 6, 8, 9, 10 nebo 13, vystoupit na zastávce
Masarykovo náměstí a cca 200 m pěšky ve směru jízdy k enteria aréně.
 Směr T. J. Sokol Pardubice I – použít autobus č. 6 nebo 8, vystoupit na zastávce Karla IV.
a podchodem cca 200 m pěšky k sokolovně.
 Směr Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – použít autobus č. 6 a vystoupit na
zastávce Dukla, KD (Kulturní dům).
Při příjezdu na vlakové nádraží je zastávka MHD hned před budovou vlakového nádraží. Při příjezdu
na autobusové nádraží použijte stejnou zastávku (nachází se ve vzdálenosti cca 100 m šikmo přes
světelnou křižovatku).

Příjezd autem
Parkoviště u enteria arény:
 je vzdáleno cca 500 metrů a je na rohu ulic U Stadionu a Labská, souřadnice pro navigaci
50.0419478 N, 15.7731097 E,
 bude otevřeno od pátku 16:00 do neděle 12:00, parkování je zdarma,
 vjezd na parkoviště bude z ulice Labská a bude označen „SokolGym“.
Parkoviště u T. J. Sokol Pardubice I:
 je na Tyršově nábřeží, souřadnice pro navigaci 50.0355639 N, 15.7815800 E,
 parkování je v pátek po celý den a v sobotu do 12 hodin zpoplatněno za hodinovou sazbu
(maximálně 60 Kč za celý den).
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Parkoviště u Domova mládeže a školní jídelny Pardubice:
 je v ulici Gorkého, souřadnice pro navigaci 50.0250783 N, 15.7649933 E,
 parkování zde není zpoplatněno.

Příjezd autobuSem
Pro autobusy je určeno parkoviště u enteria arény:
 je vzdáleno cca 500 metrů a je na rohu ulic U Stadionu a Labská, souřadnice pro navigaci
50.0419478 N, 15.7731097 E,
 bude otevřeno od pátku 16:00 do neděle 12:00, parkování je zdarma,
 vjezd na parkoviště bude z ulice Labská a bude označen „SokolGym“.
Při příjezdu v pátek 17. 6. 2022 doporučujeme vyložit účastníky v místě ubytování, odjet
zaparkovat na výše uvedené parkoviště a řidič se sám po vlastní ose dopraví zpět do ubytovacího
zařízení. Podobný postup doporučujeme zvolit i při dopravě z ubytování na vystoupení/zkoušku
v sobotu.

enteria aréna – sobota 18. 6. 2022
zkoušky
Zkoušky hromadných skladeb probíhají od 07:00 do 13:00 hodin dle rozpisu – HARMONOGRAM
ZKOUŠEK.
07:00–07:30

Muži zase spolu – muži

07:30–08:00

Tančím s Abbou – ženy

08:00–08:30

Reminiscence – ženy

08:30–09:15

Optimistky I, II – ženy, starší ženy

09:15–09:45

Když nemůžeš – žactvo

09:45–10:15

Odhodlaní – mladí muži a ženy

10:15–10:45

Zatanči – ženy, mladší seniorky

10:45–11:15

Jedeme na výlet – rodiče a děti

11:15–11:45

Bondi – dorostenci a muži

11:45–12:30

Kabely a dráty – předškolní děti

12:30–13:00

Spějme dál – ženy a muži

Seřadiště
Seřadiště pro zkoušky i vystoupení je na parkovišti u zadního vchodu do enteria arény, viz mapka
enteria arény – SEŘADIŠTĚ PRO ÚČINKUJÍCÍ.
Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a čas určený pro jednotlivé skladby.

šatny
Šatny: B049, B046, B043, B033, B030, B028, B025.
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Upozornění: Šatny lze k odložení věcí využít pouze po dobu vystoupení. Šatny nejsou
uzamykatelné a nejsou hlídány, slouží pouze jako převlékárny. K odložení věcí lze využít např.
uzamykatelné skříňky v T. J Sokol Pardubice I.
Informace pro Sokolskou stráž a krojované sokoly – sraz 18. 6. 2022 ve 12:00 hodin v šatně
č. B051.

Informace k Programu SokolSkých Pardubic 2022
SokolSký odznak zdatnoSti (Soz)
SOZ je projekt České obce sokolské, jehož cílem je posoudit pohybové schopnosti a dovednosti.
Je zaměřen hlavně na žactvo, ale zapojit se a vyzkoušet jednotlivé disciplíny může kdokoli. SOZ
nabízí sedm základních (povinných) disciplín (SOZ 1. – SOZ 7.) a tři volitelné (SOZ 8. – SOZ 10.).
Na Sokolgymu 2022 v areálu enteria arény a v jejím okolí budou plněny tyto disciplíny
 SOZ 1. Bumerangový běh
 SOZ 2. Skoky přes švihadlo
 SOZ 3. Výskok dosažný
 SOZ 4. Kotoul vpřed / přemet stranou
 SOZ 5. Chůze poslepu
 SOZ 6. Pavoučí test (spider test)
 SOZ 7. Driblink s míčem
Umístění a popis jednotlivých disciplín viz dokument v příloze – VÍTEJTE V PARDUBICÍCH.
Každý účastník obdrží kartu, do které se zapisují jednotlivé výkony. Po splnění všech disciplín lze
získat malou odměnu v INFOSTÁNKU v enteria aréně.
Více informací zde: https://prosokoly.sokol.eu/projekt/sokolsky-odznak-zdatnosti.
Facebook: https://fb.me/e/1gNhjmHVz #SOZ

SPortoVní Soutěže a turnaje
Na venkovních hřištích T. J. Sokol Pardubice I proběhnou v sobotu 18. 6. 2022 od 10:00 do 16:00
hodin pro zaregistrovaná družstva soutěže: florbal a volejbal. Turnaje ve florbalu se odehrají
v nafukovací hale, turnaje ve volejbalu na antukových hřištích. Na všechny turnaje je vstup volný
a diváci jsou vítáni.

Přebor čoS teamgym junior
Ve sportovní hale Dašická (Dašická 1888, Pardubice, 50.0362881N, 15.7908986E) proběhne
v sobotu 18. 6. 2022 7:30–17:00 hodin Přebor ČOS TeamGym Junior pro registrované závodníky.
I na tento přebor je vstup volný a diváci jsou vítáni.

Krokovka
Krokovka neboli krokové variace je taneční výzva pro všechny, kteří mají rádi pohybové aktivity
s hudbou.
V rámci SokolGymu 2022 se roztančí enteria aréna na konci programu BLOKU I a na konci
programu BLOKU III. Přidat se mohou všichni návštěvníci arény na cvičební ploše.
Pro zájemce: https://drive.google.com/drive/folders/1scMflDVAXRL7D-dKYKkMIEyI60jzdc0D
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zážitkoVé PardubicE – doProVodný Program
Po celou dobu konání akce SokolGym 2022 je možné navštívit řadu zajímavých akcí, které se konají
pod záštitou města Pardubice. Všechny akce jsou uvedeny v programu. Akce konané na
Pernštýnském náměstí a v centru města jsou bezplatné, na ostatních mohou účastníci SokolGymu
2022 uplatnit snížené vstupné (je nutné se prokázat účastnickým náramkem). Doporučujeme
navštívit:

zelená brána
Otevírací doba 10:00–12:00 a 13:00–18:00 hodin, zvýhodněné vstupné 35 Kč, do 18 let zdarma.
Standardní vstupné 50 Kč.

Vycházka Po reneSančních Pardubicích
Procházka po zajímavých místech Pernštýnského náměstí, ulic Starého města, romantického
prostoru Přihrádku až po prostor někdejšího opevnění zámeckých valů. Účastníci vycházky se
seznámí kromě historických souvislostí také s některými již pozapomenutými pověstmi. Dozvědí se
tak např. zač je v Pardubicích perník nebo jak to bylo s čertem na morovém sloupu na náměstí.
Sraz účastníků je v neděli 19. června v 10:00 hodin před Zelenou bránou na náměstí Republiky.
Bez poplatku.

VýchodočeSké muzeum
Nabízí vstupenky 1 + 1 zdarma při prokázání se účastnickým náramkem.
Odkaz na webové stránky: Zámek - Východočeské muzeum v Pardubicích - Zámek Pardubice
(vcm.cz).

zámeček
V pátek 17. 6. 2022 je otevírací doba 13:00–17:00 hodin.
Od 21:00 hodin se bude na louce vedle památníku promítat film Zpráva od Petera Bebjaka – vstup
zdarma. Bude zajištěno cca 100 míst k sezení, popř. posezení na vlastní dece na zemi. V případě
nepřízně počasí se kino přesouvá do památníku (omezená kapacita).
V sobotu 18. 6. 2022 je otevírací doba 10:00–17:00 hodin, po domluvě až do 21:00 hodin.
V neděli 19. 6. 2022 je otevírací doba 10:00–17:00 hodin.
Po domluvě lze využít nabídku komentovaných prohlídek (cca 1–1,5 hodiny), a to i mimo oficiální
otevírací dobu. Ideální počet návštěvníků na jednu komentovanou prohlídku 20–35. Při prokázání
se účastnickým náramkem vstupné za poloviční cenu.
Odkaz na webové stránky: zamecekpardubice.cz – NKP Zámeček Pardubičky – Larischova vila.
Kontakt: Mgr. Viktor Janák, telefon: 720 123 604, e-mail: janak@zamecek-memorial.cz
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PoděkoVání
Záštitu nad Sokolskými Pardubicemi 2022 převzali hejtman Pardubického kraje pan Martin
Netolický, náměstek primátora statutárního města Pardubice pan Jakub Rychtecký a Hana
Moučková, starostka České obce Sokolské.
Akce se koná za finanční podpory České obce sokolské, Pardubického kraje a statutárního města
Pardubice. Dále s přispěním generálních partnerů, hlavních partnerů, hlavních mediálních partnerů,
institucionálního partnera, partnerů a lokálních partnerů.

Přílohy E-MAILU
MAPKA_SG_enteria arena
PLAKAT_SG_Sokolske Pardubice 2022
VITEJTE V PARDUBICICH_SG
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