sokolské Pardubice Program
PÁTEK 17. 6. 2022
PŘeHlÍdka PĚVeckÝcH souborŮ
15:00–22:00 VYstouPenÍ ZástuPcŮ SOKOLA
PamátnÍk ZámeČek

Zrcadlo umĚnÍ,
PernštÝnské námĚstÍ
PrŮmYsloVá 558

SOBOTA 18. 6. 2022
07:00–13:00 nácVikY, ZkouškY
13:30–17:30 VYstouPenÍ – BLOK I, BLOK II
18:00–21:00 SOKOLGALA – BLOK III
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VoleJbal (VenkoVnÍ – ANTUKA)
Florbal (sPortoVnÍ HALA)
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ŽiVot V dobĚ Protektorátu
sVátek HudbY (allianCE FRANCAISE)
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prostory
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sPortoVnÍ Hala dašická
centrum mĚsta
PernštÝnské námĚstÍ

NEDĚLE 19. 6. 2022
ZáŽitkoVé Pardubice
Zelená brána
Po celÝ den Zámek Pardubice – VÝcHodoČeské muZeum
komentoVaná ProHlÍdka mĚsta
PamátnÍk ZámeČek

Zelenobranská 76
Zámek Č. p. 2
centrum mĚsta
PrŮmYsloVá 558

PÁTEK 17. 6. 2022
Pokud přijedete do Pardubic již v pátek, nabízíme Vám první ochutnávku zážitků.
 ZRCADLO UMĚNÍ
21. ročník jarní části Městských slavností. Multižánrový festival amatérské kultury regionu. Program
je umístěn do centra města na Pernštýnské náměstí.
 PAMÁTNÍK ZÁMEČEK
V odpoledních, případně večerních hodinách proběhnou komentované prohlídky nově otevřeného
památníku (ve skupinách cca 35 osob) za zlevněné vstupné.
Mezi 20:00–22:30 bude v památníku nebo na přilehlé louce letní kino, kde budou promítány
tematické filmy. Vstup na tuto akci je zdarma.
Více na www.zamecek-memorial.cz.

Sobota 18. 6. 2022
HLAVNÍ PROGRAM bude probíhat v hokejové enteria aréně v centru města, kde se představí
cvičenci v hromadných skladbách, pódiových skladbách, folklorní a pěvecké soubory, sportovci
a další účinkující, např. cvičení na šálách, párová gymnastika, moderní gymnastika, sportovní
gymnastika a další. Program je koncipován do tří bloků.
DALŠÍ PROGRAM je připraven jak do vnitřních prostor arény, tak i před arénu a její okolí. Uvnitř
arény i venku budou především pro děti připraveny gymnastické prvky firmy JIPAST, na kterých si
budou moci zacvičit a také se zde bude plnit Sokolský odznak zdatnosti. Někoho možná zaujme
nafukovací hřiště pro basketbal, sektor pro orientační běh, soutěže BESIP nebo venkovní část
gymzóny.
V areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I se budou konat SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
A TURNAJE ve volejbalu a florbalu, předběžně cca 10:00–16:00.
Počet družstev v jednotlivých turnajích není omezen. Je možné přihlásit i více družstev za jednotu.
Turnaje jsou otevřené i nečlenům ČOS a veřejnosti. Pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít přihlášky
ve chvíli, kdy bude naplněna kapacita pro daný sport (podle pořadí přijatých přihlášek).
 VOLEJBAL (venkovní antukové kurty v areálu T. J.)
Barevný minivolejbal, varianty
oranžový: 2 hráči, 1. 7. 2012 a mladší, 2.–4. třída
modrý: 3 hráči, 1. 7. 2009 a mladší, 5.–7. třída
Pravidla barevného minivolejbalu jsou zde.
 FLORBAL (přetlaková sportovní hala v areálu T. J.)
Turnaje jsou otevřené pro všechny věkové kategorie dle pravidel ČF (přípravka, elévové, mladší
a starší žáci, dorostenci, junioři, muži).
Družstva mohou být i smíšená a dívky mohou být vždy o jeden rok starší.
Hraje se současně na 3 hřištích o velikosti 20 x 10 m podle pravidel florbalu, hrají 3 + 1 hráči a počet
hráčů v družstvu není omezen.
Ve sportovní hale Dašická bude probíhat celostátní Přebor ČOS TEAMGYM JUNIOR.

Současně se Sokolgymem probíhá v Pardubicích jarní část Pardubických Městských
slavností. Proto můžete v centru města navštívit další zajímavé akce:
 ŽIVOT V DOBĚ PROTEKTORÁTU
Dobový život v improvizovaných scénách, prezentace historické techniky, výzbroje a výstroje,
módní přehlídka, vystoupení swingové hudební skupiny. Pořádá statutární město Pardubice ve
spolupráci s Klubem vojenské historie Pardubice.
 SVÁTEK HUDBY
Na konci června se ve Francii slaví příchod léta hudbou. Tato tradice vznikla v roce 1982 a dnes je
jedním z nejpopulárnějších svátků a současně oblíbenou akcí ve více jak stovce zemí.
V Pardubicích Vás zve již po čtvrté na oslavu hudby v ulicích Francouzská aliance.

NEDĚLE 19. 6. 2022
Neděli můžete využít k návštěvě dalších pardubických zajímavostí za zvýhodněné vstupné, které
získáte, pokud se prokážete účastnickým náramkem.
 ZELENÁ BRÁNA
Ze Zelené brány se Vám naskytne jedinečný pohled na Pardubice z jedné z nejznámějších
dominant Pardubic, která spolu se zámkem vévodí historickému centru města. Více na
www.zelenabrana.cz.
 ZÁMEK PARDUBICE – VÝCHODOČESKÉ MUZEUM
V blízkosti enteria arény se nachází další dominanta, pardubický zámek. Kromě prohlídky
samotného zámku zde můžete např. navštívit hluboké sklepení, které láká dospělé i dětské
návštěvníky na výpravu do světa peněz, pokladů a podivuhodných příběhů. Více na
www.vcm.cz/vystavy-a-expozice/expozice/penize-si-do-hrobu-nevezmes/ nebo www.vcm.cz
 Komentovaná PROHLÍDKA PARDUBIC
Centrem města Vás provede pan Řeháček, jednatel Klubu přátel Pardubicka.
Více na www.kppardubicka.cz.
 PAMÁTNÍK ZÁMEČEK
Celý den bude zpřístupněna expozice v rámci komentovaných prohlídek za zlevněné vstupné
(kapacita jedné skupiny je maximálně 35 lidí).
Více na www.zamecek-memorial.cz.

