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PARTNEŘI  
XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU  
2018

Vážení sportovní přátelé, sestry a bratři,

říká se, že „kdo nemá potřebné informace, 
jako by nebyl“ – a to bychom neradi způsobili! 
Dobře si uvědomujeme, že účastníci XVI. vše-
sokolského sletu, stejně jako jeho návštěvníci, 
potřebují co nejpřesnější informace. Proto jsme 
pro Vás připravili Manuál hlavního sletového 
týdne č. 2, který právě otvíráte.

Cílem tohoto manuálu je poskytnout Vám veš-
keré informace, které můžete využít při přípra-
vách na svá vystoupení na sletu a  ke svému 
pobytu v  Praze (od termínů nácviků a  detailů 
vystoupení v Eden Aréně, Sokol Gala nebo pó-
diových skladeb přes možnosti ubytování až 
po „návod“, jak využívat pražskou městskou 
dopravu). Současně Vám předkládáme i nabíd-
ky k  využití volného času a  samozřejmě také 
informace praktického rázu (např.  týkající se 
bezpečnosti či zdravotního zajištění).

Ve sletovém týdnu se nás, sokolů, sejde v Praze na dvacet tisíc. Všichni chceme svým dílem 
přispět ke zdárnému průběhu akce. Vedle toho ale každý má i své osobní zájmy, záliby a přání 
co v Praze dělat a zažít. To s sebou nese i poptávku po specifických informacích. Pokud tedy 
v manuálu nenajdete vše, co k pobytu v Praze potřebujete, pokusíme se vám pomoci alespoň na 
místě – v době sletu vám bude k dispozici informační centrum, kde Vám rádi potřebné informace 
vyhledají.

Věřím, že informace z našeho Manuálu pomohou k tomu, abyste si ze sletového pobytu v Praze 
odvezli co nejkrásnější zážitky.

Těším se na setkání s  Vámi všemi ve sletové Praze, nejpozději ve sletovém průvodu v  neděli 
1. července 2018 na Václavském náměstí!

Hana Moučková, 
starostka České obce sokolské

PŘEDMLUVA
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ÚČASTNICKÝ PRŮKAZ
Účastnický průkaz získá každý účastník, který uhradí účastnický poplatek prostřednictvím střešní-
ho subjektu (župa, klub, organizace), bez ohledu na to, které programové části sletového týdne se 
účastní. Pořadatelé, hosté a doprovod cvičenců žactva, kterým je hrazen účastnický poplatek z grantu 
ČOS, průkaz nehradí. Průkazy jsou odlišeny barevně dle věkových kategorií či organizačních funkcí 
a pozic účastníků. Každý účastník má svůj vlastní unikátní čárový kód, který je veden v databázi po-
řadatele a slouží k identifikaci cvičence. Každý účastník je povinen účastnický průkaz nosit při sobě 
a na vyzvání pořadatele (osoba označena žlutým průkazem) jej předložit ke kontrole. Problémy, dotazy 
či ztrátu průkazu prosím řešte prostřednictvím e-mailu: ucastnickeprukazy@sokol.eu nebo v době 
sletového týdne na telefonním čísle 777 568 980.

Doporučujeme zejména u dětí průkaz dole na zadní straně označit permanentním fixem.

KATEGORIE ÚČASTNICKÝCH PRŮKAZŮ:
•  Růžová – účastník do 6 let (dítě)
•  Modrá – účastník 7 – 18 let (junior)
•  Zelená – účastník nad 19 let (dospělý)
•  Šedá – doprovod účastníků dětských skladeb (dotovaný průkaz ČOS)
•  Žlutá – pořadatel
•  Bílá – host
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BENEFITY ÚČASTNICKÉHO PRŮKAZU
Účastníci sletu budou moci čerpat řadu slev při nákupech či vstupech do kulturních zařízení. 
Slevy je možné uplatnit během sletového týdne 1.–6. 7. 2018 (pokud není uvedeno jinak) a k ná-
roku na slevu je vždy nutné prokázat se sletovým účastnickým průkazem.

MHD v pásmech P, 0, B zdarma – platí 30. 6.–7. 7. 2018.

PRAŽSKÝ HRAD

Ten zná přece každý. Ale opravdu už jste byli 
Ve Starém královském paláci či v  bazilice 
sv.  Jiří? Pokud ne, nebo je to už dávno, tak 
máte jedinečnou příležitost k návštěvě během 
sletu. Správa Pražského hradu vyšla vstříc 
účastníkům sletu se slevou na Okruzích A a B. 
Veškeré detaily o těchto trasách i způsobu ná-
kupu vstupenek jsou na webu www.hrad.cz/
cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky.

•  Sleva 50  % z  plného vstupného (nestu-
denti od 17 do 64 let) na Okruh B.

•  Pro děti a mládež do 18 let (max.) spe-
ciální sleva – skupina do počtu 30 dětí/
mládeže + 2 osoby dospělého doprovodu 
budou platit 150 Kč celkem za všechny (je 
to cena za celou skupinu a nikoli za jednot-
livce!) a budou moci navštívit objekty Okru-
hu A: Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, 
expozici Příběh Pražského hradu, katedrálu 
sv. Víta, Zlatou uličku a Rožmberský palác. 
Pozor: když vás přijde např. 35 dětí a 3 oso-
by doprovodu, bude nutné si vstupenky za-
koupit dvě. Každá tato vstupenka je oprav-
du jen na max. 30 dětí a 2 dospělé osoby. 

Vedoucí těchto skupin musí mít připravený 
seznam s počty dětí a jejich věkem (to bu-
dou pokladní kontrolovat, a kdyby tam byl 
někdo starší, pak už by musel platit 125 Kč 
za osobu). Seznamy nebudou vybírat, ve-
doucímu skupiny je vrátí.

MUZEUM HL. M. PRAHY

Muzeum hlavního města Prahy je kulturní in-
stitucí schraňující bohatý sbírkový fond věno-
vaný pražským dějinám, který nashromáždilo 
v  průběhu své existence. V  současné době 
spravuje čtrnáct objektů různého charakteru, 
v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak ča-
sově omezené výstavy. Patří mezi ně například 
obě mostecké věže ohraničující Karlův most, 
Podskalská celnice na Výtoni, Dům U Zlatého 
prstenu a řada dalších. Více informací na webu  
www.muzeumprahy.cz.

•  Vstup zdarma do hlavní budovy muzea na 
Florenci (Na Poříčí 52, Praha 8) a do všech 
jeho expozic 3.–6. 7. od 9:00 do 13:00.

•  Sleva 47 % na cenu 80 Kč/osoba na zá-
kladní vstupné do domu U Zlatého prstenu 
(Týnská 630/6, Praha 1) a v něm probíha-

jící expozice v  otevíracích dnech, pokud 
nebudou návštěvníci spadat do jiných ka-
tegorií vstupného, které využijí radši.

•  Sleva 50 % na cenu 50 Kč/osoba na zá-
kladní vstupné do Novomlýnské vodáren-
ské věže (Nové mlýny 827/3 A, Praha 1) 
v  otevíracích dnech, pokud nebudou ná-
vštěvníci spadat do jiných kategorií vstup-
ného, které využijí radši.

ZOO PRAHA

Pražskou zoo asi není třeba představovat, 
patří mezi několik nejlépe hodnocených zoo 
na světě. V  termínech 2., 3. a  4.  7. je možné 
rezervovat vstupné speciálně předem přes 
e-mail pr@zoopraha.cz, či na telefonním čísle 
296 112 230, a vyhnout se tak obřím frontám, 
které tu v  letních měsících obvykle bývají. 
Nahlaste, kolik vás dorazí a  kdy, kolik lístků 
je dětských, dospělých či seniorských  apod. 
V  den návštěvy pak nestůjte frontu u  pokla-
den, ale dojděte si vyzvednout a zaplatit při-
pravené vstupné přímo do informačního cent-
ra, kde již bude vše připraveno.

•  Sleva 10 % pro skupiny nad 10 osob (na 
každých 10 dětí jedna dospělá osoba zdar-
ma), pouze ve dnech 2.–4. 7.

BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA

V těsné blízkosti zoo se na 25 hektarech roz-
kládá botanická zahrada s krásným výhledem 
na údolí Vltavy. Náleží k ní i jedinečný tropic-
ký skleník Fata Morgana plný skvostů tropic-
kých deštných pralesů a  památkově chráně-
ná Vinice sv. Kláry s vinotékou a vyhlídkovou 
terasou. Pivoňková louka, Severoamerická 
prérie, Ornamentální zahrada či Mediterán 
jsou jen zlomkem toho, kam se můžete vypra-
vit obdivovat poklady rostlinné říše. Zahrada 
je ideálním místem pro relaxaci a odpočinek 
uprostřed zeleně. Více se dozvíte na webu  
www.botanicka.cz.

•  Sleva 10  % pro skupiny i  jednotlivce do 
všech areálů a expozic

MERCURIA LASER GAME

Laser game je adrenalinová hra, která se 
částečně podobá paintballu, ale nekončíte 
s  modřinami a  barvami potřísněným obleče-
ním. Budování strategického myšlení, rozvoj 
komunikace a  fyzických schopností a hlavně 
spoustu zábavy  – to vše najdete v  Mercuria 
Holešovice a v Mercuria Braník. Celá hra pro-
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bíhá v temném prostředí vybaveném tou nej-
modernější technologií, kdy naráz může hrát 
22 hráčů. V  Braníku je však možnost spojit 
arény a hrát tak s až 40 hráči najednou. Vše 
za doprovodu zvukových a světelných efektů, 
které vás na několik minut vytrhnou z reality 
a  probudí ve vás bojovníky. Pro odpočinek 
mezi hrami je připraven bar s  kapacitou 80, 
respektive 150 míst. Pro návštěvu skupin je 
praktické provést rezervaci na přesnou hodi-
nu (606 111 811 či 606 777 500). Více na www.
mercurialaser.cz.

•  Sleva 50 % až na cenu hry 64 Kč/osoba 
v arénách Argentinská 38, Praha 7 a Údol-
ní 212/1, Praha 4

JUMPPARK PRAHA 
A JUMPARENA ZLIČÍN

JUMPPAR
     

Jste trampolínoví profesionálové či začínající 
amatéři? Ať tak nebo tak, budete se cítit bá-
ječně v  trampolínovém království na Žižkově 
či ve Zličíně. Nabídka dalších atrakcí je na 
webech praha.jumppark.cz a  www.jumpare-
nazlicin.cz.

Nezapomeňte si pro skupiny předem zajistit 
přes weby rezervaci, sleva platí jen při rezer-
vaci předem!

•  Sleva na cenu 120 Kč/osoba/hodina 
v JumpParku Praha

•  Sleva na cenu 170 Kč/osoba/hodina 
v JumpAreně Zličín

RESTAURACE BAGETERIE BOULEVARD 
V NÁKUPNÍM CENTRU EDEN

Nabízíme rychlé občerstvení v  podobě čer-
stvých baget (studených i  zapečených), po-
lévek, salátů, dezertů, studených a  teplých 
nápojů. Všechny výrobky jsou připravovány na 
objednávku zákazníka. Možné kombinovat do 
obědových menu. Naše jídla jsou vhodná i na 
prodej s sebou a pozdější konzumaci. Více na 
www.bb.cz.

Otvírací doba ve všední dny 8.00–21.00, ví-
kendy: 9.00–21.00

Naše restaurace se nachází v přízemí cca 20 m 
před hlavním vstupem do nákupního centra 
Eden naproti Eden Aréně. Nabízíme posezení 
buď v  restauraci, nebo na zahrádce před re-
staurací s kapacitou více jak 40 míst.

•  Sleva 10  % na celý náš sortiment jídel, 
včetně akčních baget

Budeme se těšit na Vaši návštěvu a přejeme 
úspěšný nácvik a vystoupení.

FASHION ARENA

Fashion Arena Prague Outlet je největší outle-
tové centrum v  České republice, které nabízí 
značkové zboží vždy o 30–70 % výhodněji. Na 
jednom místě výhodně nakoupíte módu, spor-
tovní vybavení, obuv, kožené zboží, zavazadla 
a  doplňky, spodní prádlo, šperky, kosmetiku, 

hračky, knihy i  potřeby pro domácnost. Vybí-
rat si můžete z  více než 200 módních značek 
světových firem. Sortiment je skutečně pestrý, 
a to i díky tomu, že outletové obchody provo-
zují sami výrobci značek nebo jejich výhradní 
zástupci. Garance a záruční podmínky pro zboží 
nabízené v outletu jsou stejné jako v běžných 
obchodech. Každý obchod má u  pokladny 
k dispozici reklamační řád a jeho zjednoduše-
nou verzi; pokud vám zboží nevyhovuje, můžete 
je jednoduše vrátit či vyměnit. Neváhejte se 
obrátit na prodavače, kteří vám vždy ochotně 
pomohou. Více na www.fashion-arena.cz.

I doprava k nám je vcelku jednoduchá – dojeď-
te metrem trasa A do stanice Depo Hostivař, 
poté využít BUS Fashion Arena (zastávka je 
přímo na autobusovém nádraží). BUS Fashion 
Arena vás pohodlně a  zdarma dopraví přímo 
do Fashion Areny; odjíží každou půlhodinu 
a jízda trvá pouhých 8 minut.

•  Sleva 10  % z  outletových cen v  80  % 
obchodů Fashion Areny Účastník sletu 
předloží svou sletovou účastnickou kartu 
v Infocentru a získá VIP Day Pass, který ho 
v daný den opravňuje k získání slevy 10 % 
na nákup v obchodech, jejichž seznam je 
k nahlédnutí v Infocentru.

SPORTOVNÍ OBCHOD TRIEXPERT

Společnost TRIEXPERT se specializuje na služ-
by pro běžce, cyklisty a  triatlonisty. V  našich 
prodejnách můžete nalézt veškerý sortiment 
a  poradenství. Můžete využít i  unikátních slu-
žeb, např. běžeckou diagnostiku pro výběr obu-
vi, diagnostiku běhu, zátěžové testy, plaveckou 

analýzu, nastavení posedu na kole, servis kol 
a  půjčovnu triatlonových kol a  neoprenů nebo 
běžecké tréninky. Sleva platí pro období od 
1. 7. 2018 do 20. 7. 2018 a lze ji získat v kamen-
ných prodejnách TRIEXPERT – Praha Flora, Praha 
Holešovice, Praha Anděl, Brno, České Budějovi-
ce, Ostrava a Hradec Králové. Adresy prodejen 
a spojení najdete na www.triexpert.cz. Slevu lze 
uplatnit jednorázově na nezlevněné zboží.

•  Sleva 20 % na nákup běžecké obuvi a bě-
žeckého oblečení

•  Sleva 15 % na nákup kompresního oble-
čení

•  Sleva 10 % na nákup výživy

•  Sleva 3 % na nákup elektroniky

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

Adresa stálé expozice: Stroupežnického 23, 
Praha 5 – Smíchov v  administrativním cent-
ru Anděl city v prvním a druhém podzemním 
podlaží. Web: www.kralovstvi-zeleznic.cz.

•  1 dítě do 15  let = 70 Kč (běžná cena 
160 Kč),

•  1 dospělý = 150 Kč (běžná cena 260 Kč)

•  dospělý doprovod dětských skupin =  
1 dospělý vstup zdarma na každých 15 dětí
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KOUPITFOTO

Získejte trvalou památku na své vystoupení 
v  hromadných skladbách v  EDEN Aréně! Na 
stránku www.koupitfoto.cz budou profesio-
nální fotografové umísťovat snímky cvičenců 
z hromadných cvičení. Pokud si zde, po zadání 
data a času konání své skladby, najdete svoji 
fotografii, můžete si ji stáhnout v tiskové kvali-
tě. Snímky si pak můžete z takto stažených dat 
sami vytisknout nebo nechat vyrobit velkofor-
mátovou fotografii.

•  Fotografie jsou nabízeny v  akční sletové 
ceně 69 Kč (včetně DPH), platby probíha-
jí bankovním převodem podle pokynů na 
stránkách: www.koupitfoto.cz.

KNIHY DOBROVSKÝ

Nabízejí účastníkům XVI. všesokolského sletu 
slevu 15 % na veškerý sortiment, a  to až do 
konce července 2018. Slevu lze získat v celé síti 
prodejen Knihy Dobrovský, jejichž seznam na-
jdete na www.knihydobrovsky.cz/prodejny. 
Stačí jen na pokladně předložit Účastnický 
průkaz. Slevy se nesčítají, neplatí na již zlev-
něné zboží, nákup učebnic, dárkových pouka-
zů a nákup v e-shopu.

PROVOZ BAZÉNU TYRŠOVA DOMU

1. 7.–6. 7. 2018 
denně vždy 9.00–20.00 hod.

SLAVNOSTNÍ  
PŘEDPREMIÉRA FILMU  
DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA BENDY
režie: Pavel Jurda

Děda Benda z moravské vesnice Křenovice pracoval 
celý život jako dělník, přesto ho pojí dávné přátelství 
s univerzitním profesorem Ishikawou z Tokia, dokáže 
okouzlit dámy na sokolském plese v  Paříži nebo si 
zaletí zacvičit do newyorské sokolovny. Filmový do-
kument o lidské vytrvalosti a houževnatosti, ale také 
o mizejícím světě sokolských ideálů.

Kino Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1)

středa 4. 7. 2018 od 17. 30

Kontakt pro objednání vstupenek zdarma (do naplnění kapacity sálu)

Dagmar Šperlová sperlova.d@seznam.cz

PROGRAM SLETOVÉHO TÝDNE

30. ČERVNA 2018

celý den Příjezd cvičenců do Prahy, ubytování

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

1. ČERVENCE 2018 1. SLETOVÝ DEN

10.00–13.00 Sletový průvod Prahou

Místo Václavské nám.  ulice 28. října  Národní třída  Smetanovo 
nábřeží  Křižovnická ulice  nám. J. Palacha  Široká ulice  
Pařížská ulice  Staroměstské náměstí

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

14.00 Mše v Chrámu sv. Víta s prohlídkou

Místo Pražský hrad

15.30–18.00 Vystoupení na pódiích

Místo Tyršův dům

19.00 Slavnostní zahájení sletu

Úvodní proslovy, divadelní představení Naši furianti, vstup pouze 
pro zvané (lístky byly přiděleny na župy)

Místo Národní divadlo – historická budova

20.15 Tradiční noční výstup na Petřín

Místo Tyršův dům – Petřín
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2. 7. 2018 2. SLETOVÝ DEN

8.30–22.00 Zkoušky hromadných skladeb dle rozpisu

Místo Eden Aréna a cvičné hřiště Slavie

9.00–12.00 Prohlídka budov Národního divadla

Pouze pro objednané skupiny

Místo Národní divadlo

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

10.00–18.00 Výstava sokolských odznaků

Místo Tyršův dům – posluchárny P2, P3

13.00–16.00 Prohlídka budov Národního divadla

Pouze pro objednané skupiny

Místo Národní divadlo

14.00 Loutkové představení O čem král doma nevěděl

LS Kašpárek – T.J. Sokol Pražský

Místo Divadlo Kampa

14.30–20.00 Vystoupení na pódiích

Místo 14.30–17.00 – Staroměstské nám.

14.30–16.30 – Malostranské nám.

15.00–17.15 – OC Eden

18.00–20.00 – Tyršův dům

15.00–17.00 Workshop 
Taneční odpoledne s Helenou Peer (ČR)

Místo OC Eden

16.00 Loutkové představení 
O čem král doma nevěděl

LS Kašpárek – T. J. Sokol Pražský

Místo Divadlo Kampa

16.40–17.40 Workshop 
Rytmická gymnastika s IA Ollerup (Dánsko)

Místo Tyršův dům – tělocvična T1

18.00 Přednáška 
Všesokolské slety objektivem P. Koblice

R. Petrunčíková, P. Vrbová

Místo Divadlo Kampa

19.00 Koncert pěveckých sborů 
Česká píseň

Místo Národní divadlo – Nová scéna

3. ČERVENCE 2018 3. SLETOVÝ DEN

8.30–17.30 Zkoušky hromadných skladeb dle rozpisu

Místo Eden Aréna a cvičné hřiště Slavie

9.00–12.00 Prohlídka budov Národního divadla

Pouze pro objednané skupiny

Místo Národní divadlo

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

10.00–18.00 Výstava sokolských odznaků

Místo Tyršův dům – posluchárny P2, P3

12 13



13.00–16.00 Prohlídka budov Národního divadla

Pouze pro objednané skupiny

Místo Národní divadlo

14.00–17.15 Vystoupení na pódiích

Místo 14.00–16.00 – Staroměstské nám.

14.30–16.30 – Malostranské nám.

14.30–17.15 – OC Eden

14.00 Loutkové představení 
Kouzelný zvoneček

LS Divadlo Divoloď – T. J. Sokol České Budějovice

Místo Divadlo Kampa

14.30 Neveřejná generální zkouška Sokol Gala

Místo O2 arena

14.30–17.00 Workshop 
Jóga s Jitkou Hilgert (ČR)

Místo OC Eden

15.00 Divadelní představení 
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

T. J. Sokol Podivín souboru Podiva

Místo Národní divadlo – Nová scéna

16.00 Loutkové představení 
Kouzelný zvoneček

LS Divadlo Divoloď – T. J. Sokol České Budějovice

Místo Divadlo Kampa

18.00 Přednáška 
Všesokolské slety objektivem P. Koblice

R. Petrunčíková, P. Vrbová

Místo Divadlo Kampa

19.00 Sokol Gala

komponovaný sportovní program

Místo O2 arena

4. ČERVENCE 2018 4. SLETOVÝ DEN

8.00–12.00 Zkouška I. programu hromadných skladeb

Místo Eden Aréna

9.00–12.00 Prohlídka budov Národního divadla

Pouze pro objednané skupiny

Místo Národní divadlo

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

10.00–18.00 Výstava sokolských odznaků

Místo Tyršův dům – posluchárny P2, P3

12.30–20.00 Zkoušky hromadných skladeb dle rozpisu

Místo Eden Aréna a cvičné hřiště Slavie

13.00–16.00 Prohlídka budov Národního divadla

Pouze pro objednané skupiny

Místo Národní divadlo
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14.00 Loutkové představení 
Káčátko

LS Divadélko Frydolín – T. J. Sokol Hostivař

Místo Divadlo Kampa

14.00–17.00 Folklor na Piazzettě

České a moravské soubory openair

Místo Národní divadlo - Piazzetta

14.30–17.00 Vystoupení na pódiích

Místo 14.30–16.30 – Staroměstské nám.

14.30–16.00 – Malostranské nám.

14.30–17.00 – OC Eden

16.00 Loutkové představení 
Káčátko

LS Divadélko Frydolín – T. J. Sokol Hostivař

Místo Divadlo Kampa

17.00–17.50 Workshop 
Streetdance s Gerlev P. E & S. Ac. (Dánsko)

Místo Tyršův dům – odstavná plocha

17.30 Slavnostní předpremiéra filmu 
Dobrý život sokola Bendy

Místo Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

18.00 Přednáška 
Všesokolské slety objektivem P. Koblice

R. Petrunčíková, P. Vrbová

Místo Divadlo Kampa

18.00–18.50 Workshop 
Parkour s Gerlev P. E & S. Ac. (Dánsko)

Místo Tyršův dům – odstavná plocha

19.00 Večer scénického folkloru 
Naše národní

Místo Národní divadlo – Nová scéna

21.00 Setkání s lidovými muzikami

Místo Národní divadlo – Nová scéna – Foyer

21.00–23.30 Generální zkouška I. programu hromadných skladeb

Místo Eden Aréna

5. ČERVENCE 2018 5. SLETOVÝ DEN

8.00–12.00 Zkouška II. programu hromadných skladeb

Místo Eden Aréna

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

10.00–18.00 Výstava sokolských odznaků

Místo Tyršův dům – posluchárny P2, P3

14.00–16.30 Generální zkouška II. programu hromadných skladeb

Místo Eden Aréna

14.00 Loutkové představení 
O perníkové chaloupce

LS Pronitka – T. J. Sokol Prostějov

Místo Divadlo Kampa
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16.00 Loutkové představení

LS Pronitka – T. J. Sokol Prostějov

Místo Divadlo Kampa

18.30–21.00 Mezinárodní seminář k problematice HTV

Místo Hotel Slavia – kongresová místnost

21.00–23.00 I. program hromadných skladeb

Místo Eden Aréna

6. ČERVENCE 2018 6. SLETOVÝ DEN

9.00–14.00 Mezinárodní seminář k problematice HTV

Místo Hotel Slavia – kongresová místnost

10.00–11.00 Zkoušky hromadných skladeb dle rozpisu

Místo Eden Aréna a cvičné hřiště Slavie

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS

Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – posluchárny P2, P3

14.00–17.00 II. program hromadných skladeb

slavnostní zakončení XVI. VS

Místo Eden Aréna

18.00–21.45 Závěrečné setkání pro účastníky sletu s kulturním programem, 
DJ, tančírna

Místo Tyršův dům – nádvoří

Michnův palác

večer Odjezd účastníků

7. ČERVENCE 2018 7. SLETOVÝ DEN

celý den Odjezdy účastníků

10.00–18.00 Výstava Národního muzea a ČOS 
Ni zisk, ni slávu!

Místo Tyršův dům – Michnův palác

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
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SLETOVÝ PRŮVOD
Do tradičního sletového průvodu Prahou jsou srdečně zváni všichni účastníci všesokolského sletu, aby 
mohli prezentovat svůj kraj, župu, jednotu či organizaci napříč naším hlavním městem.

Informace a pokyny pro účastníky sletového průvodu.

Datum konání akce: 1. 7. 2018

Doprava účastníků k seřadišti: Dopravní spojení – tramvaj č. 3, 5, 9, 14, 24 do zastávky „Václavské 
náměstí“, č. 9, 18 a 22 do zastávky „Národní třída“ (provoz jen do 9.30 hodin), metro „Muzeum“ (křížení 
linek A a C) a „Můstek“ (křížení linek A a B).

Řazení účastníků průvodu: Účastníci průvodu se řadí v pětistupu následovně:

9.00–9.30 hodin bloky žup řazené v ul. Na příkopě a dolní části Václavského náměstí
9.15–9.45 hodin bloky žup řazené na horní části Václavského náměstí

Pořadí v župách určuje odpovědný činovník župy.

Místo řazení: Informace o místě řazení župy jsou vyznačeny v mapkách zaslaných na župy

Začátek průvodu: 10.00 hod. Předpokládaná doba chůze 50–60 min. (čelo), u  zadní části průvodu 
s předpokládaným čekáním až 90 minut.

Konec průvodu: cca ve 12.00 na Staroměstském náměstí. Po příchodu všech účastníků budou účast-
níci přivítáni zástupci hl. m. Prahy a ČOS.

Trasa průvodu: Ulice 28. října (START) – Národní třída – Národní divadlo (2) – Smetanovo nábřeží – Kří-
žovnická ul. – náměstí Jana Palacha (3) – Široká ul. – Pařížská ul. (4) – Staroměstské náměstí (CÍL)

V zájmu klidného ukončení průvodu na Staroměstském náměstí je nezbytné, aby se účastníci 
ihned po vstupu rozptylovali po celé ploše náměstí.

Umístění informátorů: střed dolní části Václavského náměstí na úrovni hotelu Ambassador

Číslo informační služby: (+420) 732 354 309

Umístění WC: Václavské náměstí – pod křižovatkou s ulicí Opletalova, pod křižovatkou s ulicí Vodičkova, 
střed dolní části Václavského náměstí (pravá strana z pohledu od sochy sv. Václava, Palachovo náměstí – 
vlevo od Rudolfina, Staroměstské náměstí – za budovou Staroměstské radnice

Stanoviště sanitních vozidel: na začátku průvodu (oblast křižovatky Václavského náměstí a Můstku, 
Smetanovo nábřeží při výjezdu z Divadelní ul., nám. Jana Palacha u ústí Mánesova mostu, Staroměstské 
náměstí u ústí Celetné ul.

Doporučení pořadatelů: Je nezbytné již dnes upozornit, že vzhledem k současnému stavu Václavského 
náměstí (stavební zábory, předzahrádky v cestě průvodu, nutnost přechodu průvodu přes silně vytíže-
nou trasu tramvají na křižovatce s Vodičkovou ulicí., přechod turisticky silně vytíženou křižovatku u Kar-
lova mostu apod.), bude nutná zvýšená pozornost a trpělivost účastníků průvodu včetně toho, aby se na 
své seřadiště dostavili nejpozději v určených časech.

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
1. Prostudujte si všechny informace k průvodu.

2. Vyhledejte si předem na mapě pozici své župy v průvodu.

3. Vedoucí zajistí informovanost skupiny o odjezdu na seřadiště, místa řazení a vybavení.

4.  Vedoucí stanoví místo pro setkání skupiny pro případ nenadálé situace (výrazný orientační bod).

5. Po příchodu na seřadiště si vyhledejte místo své župy.

6. V případě nejasností (místo řazení župy) vyhledejte organizátory.

7.  Župy představí účastníkům svého zdravotníka a informují o spojení na Zdravotnickou záchrannou službu Praha – tel. č. 155.

8.  Vedoucí skupin poučí účastníky o vhodném pitném režimu, který je nutný dodržet jak před akcí, tak během průvodu 

(každý účastník by měl mít dostatečnou zásobu tekutin a případně i pokrývku hlavy).
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Schéma řazení průvodu
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Župa Středomoravská-Kratochvilova

Župa Pražská-Schelnerova
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HROMADNÁ TĚLOVÝCHOVNÁ VYSTOUPENÍ
Dějištěm HTV je areál Eden Arény (U Slavie 1540/2a, Praha 10 – Vršovice) a přilehlé areály SK 
Slávia nacházející se v městské části Praha 10 – Vršovice od 2. 7.–6. 7.

Vstup do areálu pro cvičence v době zkoušek a hlavních vystoupení je možný pouze centrálním vstu-
pem po předložení účastnického průkazu z ulice Vladivostocká Praha 10 – Vršovice, viz schéma.

V případě zamítnutí vstupu cvičenec neřeší vzniklou situaci s pracovníkem ostrahy, ale navštíví 
centrum účastnických průkazů u vstupu do areálu, ve kterém bude vzniklá situace řešena. Toto 
také platí při ztrátě účastnického průkazu.

Výstupní zastávkou MHD pro cvičence HTV je stanice Kubánské náměstí tram: 2, 4, 6, 7, 11, 
13, 21, 22, 26, 92, 97, 99.

Hlediště Eden Arény bude pro cvičence zpřístupněno na premiéry obou programů po předložení 
účastnického průkazu vstupem č. 2. Pro účastníky jsou vyhrazeny na tribunách sektory, do kte-
rých cvičenci vstupují na pokyn pořadatelské služby. Vstup na tribuny pro cvičící v příslušném 
programu je možný po opuštění šaten. Zkoušky včetně generálních zkoušek obou programů nejsou 
přístupné.

Diváci, kteří si zakoupili vstupenky, mají umožněn vstup 90 minut před zahájením příslušného 
programu, vstupy č.  1, 3, 4. Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím společnosti 
Ticket portal a jejích smluvních partnerů.

V době konání sletu budou zprovozněny pokladny v Eden Aréně v termínech:

2. 7. / 3. 7. / 4. 7. 2018 vždy 13.00–17.00
5. 7. 2018 13.00–22.00 (program od 21.00)
6. 7. 2018 12.00–15.00 (program od 14.00)

Vlastníci čestných vstupenek vstupují VIP vstupem v západní tribuně.

Výstupní zastávkou MHD pro diváky je stanice Slávia tram: 2, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 22, 26, 92, 
97, 99, bus: 136, 150, 213

Vstup do hlediště Eden Arény se řídí návštěvnickým řádem uveřejněným na 
www.edenarena.cz/cs/pro-navstevniky/navstevni-rad/.

Parkování: vzhledem k vysoké koncentraci cvičenců v okolí Eden Arény prosíme o maximální 
využívání MHD při dopravě do místa konání akce.

Pro diváky bude zajištěno v termínu 5. a 6. 7. placené parkoviště u Eden Arény přístupné z ulice 
Vladivostocká, které ovšem má výrazně omezenou kapacitu.
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PROGRAM HTV

I. PROGRAM
5. 7. 2018 / 21.00–23.30

Režie: Petr Svoboda, Vladěna Hrbáčova, Lucie Horáková

Slavnostní zahájení hromadných vystoupení

1. Princezna republika, senioři

2. V peřině, mladší žákyně

3. ČSPV, gymnastická koedukovaná skladba

4. Dánsko, dorost

5. Děti, to je věc!, mladší žactvo

6. Cirkus, starší žactvo

7. Ženobraní, ženy

8. Borci, dorostenci, muži

9. Siluety, dorostenky, ženy

10. Výkonnostní sport ČOS

11. Spolu, dorost, muži, ženy

Závěr I. programu

II. PROGRAM
6. 7. 2018 / 14.00–16.30

Režie: Lenka Kocmichová, Blanka Kocmichová

Zahájení

1. Spolu, dorost, muži, ženy

2. Noty, předškolní děti

3. Cirkus, starší žactvo

4. Cesta, ženy

5. Méďové, rodiče a děti

6. Děti, to je věc!, mladší žactvo

7. Ženobraní, ženy

8. Borci, dorostenci, muži

9. Siluety, dorostenky, ženy

10. Princezna republika, senioři

Slavnostní závěr XVI. VS
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HARMONOGRAM ZKOUŠEK A VYSTOUPENÍ
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PRAVIDLA PRO EDEN ARÉNU A ŠATNY HTV
•  Ve všech venkovních i vnitřních prostorách šaten i stadionu Eden Arény je zakázáno kouřit 

a používat otevřený oheň.

•  Vstup do areálu je pro cvičence a  jejich doprovod možný pouze vyznačeným vstupem po 
předložení účastnického průkazu.

•  Při pohybu v areálu SK Slavia je třeba se pohybovat po vyznačených trasách, nechodit za 
zábrany, dbát pokynů pořadatelů a nástupové komise.

•  Cvičenci se v šatnách pohybují pouze v přiděleném sektoru.

•  Při zkouškách i generálních zkouškách je zakázáno všem, i cvičencům, chodit do hlediště 
stadionu Eden Arény! Na hlavních vystoupeních budou mít cvičenci vyhrazena místa v hledi-
šti na sletový účastnický průkaz. Vstup na tato místa bude možný pouze vstupem č. 2.

•  Být včas na určených místech podle daného harmonogramu.

•  Pro převlékání používat šatny, které jsou pro jednotlivé skladby určeny a včas je opouštět – 
viz harmonogram, aby do nich mohli jít další cvičenci. V případě, že nedojde k vyklizení šaten 
v příslušném čase, budou věci uloženy v centru účastnických průkazů u centrálního vstupu 
pro cvičence.

•  Odložené věci v šatně je nutno dát do označené (název župy, číslo průkazu) igelitové tašky. 
Berte s sebou jen nejnutnější potřeby!

•  Nenoste s sebou cenné věci, není možnost je uložit odpovídajícím způsobem.

•  Chovejte se rozvážně, ani při nenadálých situacích nepodléhejte panice, vždy se řiďte pokyny 
pořadatelů a nástupové komise.

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO CVIČENCE HTV

Pitný režim, v areálu je řešen pítky připojenými na vodovodní řad a rozmístěnými v areálu šaten 
a seřadiště.

Zdravotní zajištění v areálu je zajištěno ošetřovnami, které jsou umístěny u šatny č. 1, mezi se-
řadištěm a secvičnou plochou, na nástupišti u brány B1 a u brány B3. Provoz zajištuje ZSHMP 
a zdravotníci Českého červeného kříže, kteří budou také procházet celým areálem, a budu řešit 
náhlé situace. Ošetřovny jsou určeny pro poskytnutí první pomoci, v žádném případě neslouží 
pro řešení dlouhodobých zdravotních obtíží.

Služebna policie – v rámci sletového týdne zřídila Policie České republiky služebnu přímo v Eden 

Aréně, a to u vstupu č. 2, služebna bude sloužit k podání oznámení a řešení vzniklých situací. 
Telefonní číslo, které bude aktivováno v době sletu: 731 195 360.

Doprava po večerním programu

Pro župy, které jsou ubytovány na vzdálených místech od Eden Arény, bude zajištěna mimořádná 
doprava po (generálce, premiéře 1. programu). Po generálce prvního programu se jedná pouze 
o cvičence skladby Spolu a Siluety. Centrum této dopravy bude v ulici Na Hroudě před zimním 
stadionem Slávie.

Po premiéře 1. programu bude zajištěna mimořádná doprava pro všechny cvičence žup, které 
jsou ubytovány na vzdálených místech Prahy. Centrum této dopravy bude na parkovišti Eden 
Arény u vstupu č. 3.

Župy, kterých se tato doprava bude týkat, budou s touto skutečností seznámeny. Autobusy bu-
dou označeny.

Občerstvení pro cvičence je zajištěno župami v místě jejich ubytování, ve sletových lokacích je 
k dispozici řada stánků s rychlým občerstvením a Praha disponuje nespočtem různých restau-
rací.

Zajištěný benefit

Plavecký bazén Slávia Praha (venkovní koupaliště)

•  Držitelé účastnického průkazu Růžová – účastník do 6 let (dítě) a Modrá – účastník 7–18 let 
(junior) mají zajištěn celodenní vstup zdarma v době od 2. 7. do 6. 7. od 10.00 do 20.00 hodin.

•  U účastníků těchto věkových kategorií je nutný doprovod, na 10 osob je vždy potřeba 1 zletilá 
osoba, která zodpovídá za účastníky. Tato osoba nebude načítána u vstupu.

•  Doprovod předškoláků bude načten společně s dítětem.

Režim vstupu: podmínkou vstupu je předložení a  načtení účastnického průkazu pořadatelem 
ČOS, který bude mít stanoviště u vstupních turniketů a bude viditelně označen (účastníci zmíně-
ných kategorií nepřistupují k oficiální pokladně koupaliště).

•  Držitelé účastnických průkazů Zelená  – účastník nad 19  let (dospělý), Šedá  – doprovod 
účastníků dětských skladeb (dotovaný průkaz ČOS), Žlutá – pořadatel, Bílá – host (pokud 
nedoprovázejí skupinu 10 dětí a dorostu) mají zajištěno zlevněné celodenní vstupné pro je-
den vstup denně ve výši 90 Kč. Slevu obdrží u pokladny na základě předložení účastnického 
průkazu (vstupují jako běžní návštěvníci koupaliště).
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PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ
V prvním červencovém týdnu můžete jako diváci navštívit na několika místech v Praze pódiová 
vystoupení. Na čtyřech pódiích se vystřídají skupiny z České republiky i řada zahraničních sku-
pin, např. z Dánska, Brazílie, Srbska, USA, Slovinska či Srbska. Pestrý program nabídne taneční, 
gymnastická i folklorní čísla.

PŘEHLED VYSTOUPENÍ NA PÓDIÍCH PO DNECH

1. ČERVENCE 2018 NEDĚLE

Tyršův dům 15.30–18.00

2. ČERVENCE 2018 PONDĚLÍ

Staroměstské náměstí 14.30–17.00

Malostranské náměstí 14.30–16.30

OC Eden 15.00–17.15

Tyršův dům 18.00–20.00

3. ČERVENCE 2018 ÚTERÝ

Staroměstské náměstí 14.00–16.00

Malostranské náměstí 14.30–16.30

OC Eden 14.30–17.00

4. ČERVENCE 2018 STŘEDA

Staroměstské náměstí 14.30–16.30

Malostranské náměstí 14.30–16.00

OC Eden 14.30–17.00

DOPRAVA K PÓDIÍM

Tyršův dům
tramvaj č. 9 → zastávka Újezd
tramvaj č. 12, 15, 20, 22 → zastávka Hellichova

Staroměstské náměstí
metro trasa A → stanice Staroměstská (dále pěšky cca 8 minut)
metro trasa A, B → stanice Můstek (dále pěšky cca 10 minut)

Malostranské náměstí
tramvaj č. 12, 15, 20, 22 → zastávka Malostranské náměstí

OC Eden
tramvaj č. 4, 6, 7, 22, 24 → zastávka Slávia
autobus č. 150, 135, 136, 213 → zastávka Slávia
Bližší informace o městské hromadné dopravě v Praze se dozvíte na www.dpp.cz.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Registrace skupiny nejméně 30 minut před vystoupením na pódiu!

Před vstupem do šaten je vedoucí skupiny povinen skupinu zaregistrovat určenému organizá-
torovi v  reflexní vestě. Pokud skupina vystupuje ve více dnech, je nutné vždy skupinu znovu 
zaregistrovat.

Vstup do prostoru u pódia a do šaten bude možný pouze po předložení sletového průkazu. 
Neberte s sebou cenné věci!

Vystupující v Tyršově domě po převléknutí v šatně budou mít možnost rozcvičení v tělocvičně T1 
a z ní nastupují na plochu.

Na nádvoří Tyršova domu budou připraveny stánky s možností občerstvení pro příchozí diváky 
a vystupující.

KOMUNIKACE

Doporučujeme vystupujícím na pódiích přihlásit se do facebookové skupiny Pódia / Stages XVI.
VS 2018 http://www.facebook.com/groups/podiaslet/), kam budeme umísťovat aktuální infor-
mace z průběhu akce (zdržení či urychlení programu, foto a video dokumentace apod.). Zároveň 
zde můžete komunikovat s organizátory.
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ PODLE SKUPIN*

1. ČERVENCE 2018 NEDĚLE

TYRŠŮV DŮM

Zkoušky. 12.40–15.15 Vystoupení: 15.30–18.00

Vystoupení: CZ01, D01, SRB13, DK09, CZ03, SRB14, CZ02, DK02, DK03, USA01, SLO01, 
SLO02, SLO03, SLO04, SLO05, SLO06, SLO11, SK01, DK01, DK08, CZ03

2. ČERVENCE 2018 PONDĚLÍ

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Vystoupení: 14.30–17.00

Vystoupení: CZ12, CZ10, SRB01, RU01, SRB04, SRB03, CZ13, CZ37, DK02, DK03, 
SRB05, CZ14, SRB06, DK08, CZ15, CZ16, CZ17, CZ18, CZ19, PL01, CZ37, CZ21, GR01, 
BR02, CZ22, GR02, CZ23

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ Vystoupení: 14.30–16.30

Vystoupení: SLO12, SLO11, BR01, CZ05, CZ06, DK05, SLO02, SLO03, CZ08, SRB07, CZ09, 
SRB08, SRB09, CZ37, BR01, SRB10, DK04, CZ29, SRB11, RU02, SRB12, CZ11, CZ32, CZ20, CZ04

OC EDEN Vystoupení: 15.00–16.30

Vystoupení a  workshopy: CZ01, WS4, CZ38, CZ07, CZ31, WS5, CZ25, CZ34, WS6, CZ10, 
CZ33, WS7

TYRŠŮV DŮM Vystoupení: 18.00–20.00

Vystoupení: CZ02, DK09, SLO11, SLO07, SLO08, SLO09, SRB13, SRB14, SK01, USA01, SLO01, 
SLO03, SLO04, SLO05, SLO06, DK01, SLO02, SLO07, SLO08, SLO09, CZ02

3. ČERVENCE 2018 ÚTERÝ

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Vystoupení: 14.00–16.00

Vystoupení: SK02, DK04, CZ05, SK03, RU02, DK05, CZ08, SRB07, DK09, CZ09, SRB08, 
SRB09, SRB10, CZ20, SRB11, CZ40, RU03, SRB12, CZ04, CZ06

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ Vystoupení: 14.30–16.30

Vystoupení: CZ12, SRB01, SRB03, CZ13, SRB04, DK02, DK03, SRB05, CZ14, SRB06, CZ15, 
CZ16, CZ17, CZ18, CZ19, PL01, CZ21, GR01, BR02, CZ22, GR02, CZ23

OC EDEN Vystoupení: I. blok 14.30–15.30

Vystoupení I. blok: P01, SLO10, BY01, CZ29, WS8, RCH01, SLO11

Vystoupení: II. blok 16.00–17.15

Vystoupení II. blok: CZ25, CZ32, CZ31, WS10, CZ33, CZ34, CZ20, CZ39, CZ07, WS9

4. ČERVENCE 2018 STŘEDA

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Vystoupení: 14.30–16.30

Vystoupení: CZ01, CZ38, CZ13, P01, CZ22, SLO10, CZ23, BY01, CZ14, SLO03, CZ15, CZ16, 
CZ17, CZ18, CZ19, CZ12, RU04, DK04, CZ09, CZ40, GR01, CZ38, CZ04, DK05, GR02

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ Vystoupení: 14.30–16.00

Vystoupení: CZ06, SRB07, CZ05, SRB08, SRB09, SRB10, CZ41, CZ10, DK08, SRB11, CZ39, 
SRB12, DK09, CZ20, CZ01

OC EDEN Vystoupení: 14.30–17.00

Vystoupení: RCH01, CZ24, CZ26, CZ27, CZ28, CZ35, CZ30, CZ07, CZ31, CZ36, CZ24, CZ25, 
CZ33, CZ34, CZ11

* Změna programu vyhrazena 
Seznam skupin a aktuální verze programu je dostupná na http.//bit.ly/podiaslet.
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WORKSHOPY

2. ČERVENCE 2018 PONDĚLÍ

OC EDEN

15.00–17.00 Taneční odpoledne s Helenou Peer (Česká republika)

Ve čtyřech 20minutových blocích si příchozí vyzkouší a naučí od autorky FitJazzu® Heleny 
Peer, FitJazz® variace, latinské tance Salsu a Bachatu nebo krokovku ze Světové gymnaestrá-
dy v Helsinkách 2016. Zúčastnit se může každý, kdo má rád pohyb, tanec a dobrou náladu. 
Mezi jednotlivými bloky pak můžete podpořit vystoupení českých skupin na pódiu.

Poznámka: Není nutná rezervace místa, akce se koná za každého počasí.

TYRŠŮV DŮM

16.40–17.40 Rytmická gymnastika International Academy Ollerup (Dánsko)

Na tomto workshopu se účastníci seznámí se základy dánské rytmické gymnastiky. Zaměříme 
se na činnost na zemi, stabilitu a techniku. Použijeme tělo jako náčiní a výsledkem worksho-
pu bude naučení se krátké pohybové variace. Vítán je kdokoli, kdo se zajímá o  rytmickou 
gymnastiku, nicméně úroveň workshopu bude pro středně pokročilé až pokročilé.

Poznámka: Workshop bude překládán do českého jazyka, při špatném počasí akce proběhne 
v tělocvičně T1, není nutná rezervace místa.

3. ČERVENCE 2018 ÚTERÝ

OC EDEN

14.30–17.00 Jóga s Jitkou Hilgert (Česká republika)

Ve třech 15minutových blocích si příchozí vyzkouší a naučí základní jógové pozice a sestavy 
ve stoje. Zúčastnit se může každý, kdo má radost z pohybu. Mezi jednotlivými bloky můžete 
podpořit vystoupení českých skupin na pódiu.

Poznámka: Není nutná rezervace místa, akce se koná za každého počasí.

4. ČERVENCE 2018 STŘEDA

TYRŠŮV DŮM

17.00–17.50 Street dance s Gerlev P. E. and Sports Academy (Dánsko)

Zabýváme se moderním tancem a tanečními styly hip-hop, locking, jazz a dance hall. Vytvá-
říme zkušenosti, rozpoutáváme radost z pohybu a vymýšlíme pro účastníky workshopu výzvy 
po stránce estetické, fyzické i technické.

18.00–18.50 Parkour s Gerlev P. E. and Sports Academy (Dánsko)

Během workshopu prozkoumáte potenciál vlastního těla a  svou duševní a  fyzickou sílu. 
Ukázka tréninku je pro kohokoli, nezáleží na pohlaví, zkušenosti nebo fyzické kondici. Hravě 
a tvořivě pojatý trénink se zaměřuje na rovnováhu, sílu, koordinaci, dynamičnost, vytrvalost, 
přesnost a uvědomění si prostoru.

Poznámka: Oba workshopy budou překládány do českého jazyka,

při špatném počasí akce proběhnou v tělocvičně T1, není nutná rezervace místa.
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SOKOL GALA
Sokol Gala je přehlídkou výkonnostního sportu ČOS a hostů z ČR i  zahraničí. V programu se 
představí sokolští i mimosokolští sportovci.

Zahájení programu: 19.00 hod.
Předpokládané ukončení: 21.00 hod.

VSTUP DO O2 ARENY

•  Severním vstupem z ulice Ocelářská, od stanice metra B Českomoravská a tramvajových za-
stávek z ulice Sokolovská.

•  Bude otevřeno 18 vstupních turniketů a 2 branky pro invalidy.

•  1,5 hodiny před začátkem akce – s ohledem na vysoký počet diváků doporučujeme včasný 
příchod.

DO O2 ARENY NENÍ DOVOLENO VNÁŠET:

•  Jakýkoli alkohol

•  Lahve

•  Nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.)

•  Nadměrná zavazadla

•  Zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, nože

•  Notebooky

•  Jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových

•  Parfémy – nad obsah 100 ml, laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml

•  Dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“)

•  Jízdní kola, koloběžky

•  Jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku

PODMÍNKY VSTUPU:

•  Každý divák je povinen mít vlastní vstupenku, kterou předloží při vstupu.

•  Vstupenka platí výhradně na akci Sokol Gala na sektor, řadu a místo na ní uvedené.

•  Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní.

•  Vstupenka opravňuje pouze k  jednomu vstupu do O2 areny. Po opuštění O2 areny pozbývá 
vstupenka platnosti.

•  Je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v aréně.

•  Zákaz vstupu zvířat (mimo asistenčních psů).

•  V  celém vnitřním prostoru O2 areny je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret  
(POZOR!!! Po opuštění arény z důvodu kouření již není možné se do ní vrátit!!!).
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KULTURNÍ PROGRAM KDE DOMOV MŮJ

Informace pro diváky: lístky na veškerá představení cyklu Kde domov můj do vnitřních prostor 
budou rozeslány v určitém počtu na župy.

Představení na piazzettě Národního divadla je určené pro širokou veřejnost.

PROHLÍDKY NÁRODNÍHO DIVADLA BĚHEM XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU 2018

Česká obec sokolská ve spolupráci s Národním divadlem připravila pro zájemce komentované 
prohlídky budovy Národního divadla.

Prohlídky budou probíhat ve dnech: 
pondělí 2. 7. 2018 / 9.00–16.00 hodin 
úterý 3. 7. 2018 / 9.00–16.00 hodin 
středa 4. 7. 2018 / 9.00–16.00 hodin

Cena (zvýhodněná cena pro členy Sokola): 
dospělí: 90 Kč 
děti, studenti, důchodci: 60 Kč

Vstupné bude vybíráno na místě. Je nutné mít u sebe přesnou hotovost za jednotlivce nebo skupi-
nu. Sraz účastníků prohlídky je vždy před hlavním vchodem 15 minut před začátkem prohlíd-
ky (Národní třída, naproti kavárně Slavia). Momentálně jsou veškeré termíny již rezervovány, 
zde si můžete rezervovat místo jako náhradník: goo.gl/6t763h. V případě, že dojde z vaší stra-
ny ke změně či zrušení rezervace, nevyplňujte formulář znovu, ale pište na e-mailovou adresu 
mjanouchova@sokol.eu. Během sletových dní volejte na telefonní číslo (+420) 720 041 604.

„NI ZISK, NI SLÁVU!“: 
SPOLEČNÁ VÝSTAVA NÁRODNÍHO MUZEA A ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Česká obec sokolská připravila ve spolupráci s Národním muzeem u příležitosti konání XVI. vše-
sokolského sletu 2018 a 100. výročí vzniku Československé republiky společnou výstavu s ná-
zvem „Ni zisk, ni slávu!“. V prostorách auly a Mramorového sálu Tyršova domu budou návštěvní-
kům představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů. Zájemci se mohou 
těšit také na předměty z pozůstalosti Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Termín konání: 19. 6. 2018–8. 7. 2018 / 10.00–18.00 hodin 
Vstupné: zdarma 
Místo konání:  Tyršův dům – Michnův palác (Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 

prostor předaulí, auly a Mramorového sálu)
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VÝSTAVA SOKOLSKÝCH ODZNAKŮ

V  rámci sletového týdne připravila Česká obec sokolská ve spolupráci s  bratrem Hrbáčkem 
v prostorách Tyršova domu výstavu sokolských odznaků. Vystavované odznaky pocházejí ze sbí-
rek bratra Hrbáčka.

Termín konání: pondělí 2. 7.–pátek 6. 7. 2018, vždy od 10.00 do 18.00 hodin 
Vstupné: zdarma 
Místo konání:  Tyršův dům, posluchárny č. 2 a 3 

(Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana)

PROGRAM – LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE KAMPA

PONDĚLÍ 2. ČERVENCE 2018 14.00 A 16.00 HODIN

O čem král doma nevěděl 
účinkují: LS Kašpárek – T. J. Sokol Pražský 
délka představení 20–25 minut 
vhodné pro děti od 3 do 10 let

ÚTERÝ 3. ČERVENCE 2018 14.00 A 16.00 HODIN

Kouzelný zvoneček 
účinkují: LS Divadlo Divoloď – T. J. Sokol České Budějovice 
délka představení 40 minut 
vhodné pro děti i dospělé od 4 do 99 let

STŘEDA 4. ČERVENCE 2018 14.00 A 16.00 HODIN

Káčátko 
účinkují: LS Divadélko Frydolín – T. J. Sokol Hostivař 
vhodné pro děti od 3 let

ČTVRTEK 5. ČERVENCE 2018 14.00 A 16.00 HODIN

O perníkové chaloupce 
účinkují: LS Pronitka – T. J. Sokol Prostějov 
délka představení 40 minut

Místo konání: Divadlo Kampa (u vjezdu na parkoviště TD) 
Nosticova 2a, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Informace pro diváky: divadlo má omezenou kapacitu 100 míst. Rezervace na loutková před-
stavení a informace o obsazenosti je možné získat v době sletu od pondělí 2. 7. 2018 na tel. čísle 
(+420) 731 056 328.

Všesokolské slety objektivem Přemysla Koblice: fotografie ze sletových dní 1932–1948

Přednáška Romany Petrunčíkové a Pavly Vrbové z Národního technického muzea

Česká obec sokolská ve spolupráci s Národním technickým muzeem připravila po tři dny sleto-
vého týdne přednášky s promítáním unikátních fotografií z všesokolských sletů, které má mu-
zeum uloženy ve svém archivu. Autorem těchto fotografií je Přemysl Koblic. Přednášky budou 
probíhat zdarma v prostorách Divadla Kampa, a to v tyto dny:

pondělí 2. 7. 2018, 18.00 hodin 
úterý 3. 7. 2018, 18.00 hodin 
středa 4. 7. 2018, 18.00 hodin

Divadlo Kampa (u vjezdu na parkoviště TD) 
Nosticova 2a, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
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SOKOLSKÁ MĚSTSKÁ HRA

Při příležitosti 156 let od založení Sokola se spustila Sokolská městská hra, která vás provede 
významnými místy spjatými s dějinami Sokola.

Sokolská městská hra je určena pro týmy až 4 hráčů starších 15 let. Hra začíná v Praze u bu-
dovy T. J. Sokol Královské Vinohrady. Jedná se o hru, při které se pomocí řešení hravých šifer 
a rébusů budete pohybovat po tematických stanovištích v centru Prahy. U sokolovny vyluštíte 
první šifru, která vám určí další stanoviště. A tak pořád dokola, až se dostanete do cíle. Šifry 
jsou lehké obtížnosti a tematicky laděné ke vzniku republiky a k Sokolu. U každého stanoviště 
máte historické okénko vážící se k navštívenému místu. Více informací o hře se dozvíte na 
webových stránkách České obce sokolské. Na hru je nutné se dopředu přihlásit na webu ČOS, 
odkaz je zde: http://sokol.eu/obsah/16552/sokolska-mestska-hra

Program a informace se mohou ještě změnit, doporučujeme sledovat webové stránky sletu, kde 
informace aktualizujeme.

SLETOVÝ ODZNAK

Odznaky, medaile či plakety, vydávané k růz-
ným sokolským akcím patří již k  více než 
stoleté tradici Sokola. Autorem odznaku pro  
XVI. všesokolský slet je pan Jakub Lipav-
ský. K  zakoupení bude v  sokolské prodejně 
o hlavním sletovém týdnu za cenu 70 Kč / ks.

Slavnostní bohoslužba proběhne 1. 7. v 14.00, celebruje Dominik Kardinál Duka OP, koncelebruje 
br. patriarcha Butta.

Z důvodu zvýšené návštěvnosti na Hradě budou speciálně pro potřeby Sokola otevřeny tzv. „So-
kolské vstupy“, a to vpravo od brány gigantů na Hradčanském náměstí a dále pak na Prašném 
mostě. Tyto brány budou označeny sletovým logem, policisté u nich jsou informováni, že tudy 
budou pronášeny prapory. Obě brány budou otevřeny od 13.00 hodin.

Každý sletový účastník bude na požádání povinen předložit službu konajícím osobám platný 
sletový průkaz, nutné je rovněž počítat s podrobením se bezpečnostní osobní prohlídce včetně 
zavazadel.

Přihláška pro prapory: https://goo.gl/forms/WUmZgJZM7ExSoRDJ2 
Přihláška pro ministranty: https://goo.gl/forms/XJdDQiOl8yS35jj22

EKUMENICKÁ MŠE V CHRÁMU SV. VÍTA
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TRADIČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN

SE SOKOLEM ZA KOPEČKY

Tradičně při všesokolském sletě se koná již 17. výstup na Petřínskou rozhlednu, který proběhne 
1. 7. 2018 ve večerních hodinách. Jedná se o noční výstup s lampiony.

HARMONOGRAM AKCE

20.15–20.45 Doprovodný program na nádvoří TD

20.45–21.00 Začátek akce, přivítání účastníků

21.00–21.15 Předání ocenění a odměn 3 nejvěrnějším turistům projektu Se 
Sokolem za kopečky 2012–2018

21.30 Hromadný odchod průvodu s lampiony

na Petřínskou rozhlednu

22.00–23.00 Postupný příchod účastníků k rozhledně, následný výstup 
nahoru a nasvícení celé rozhledny / vstup na rozhlednu není 
povolen s otevřeným ohněm, proto doporučujeme LED osvět-
lení lampionu nebo si vzít malou baterku/

23.00 Ukončení výstupu

23.00–23.30 Geocachingový event

23.30 Ukončení akce

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ K HTV
Hromadné pohybové skladby mají v oblasti české tělesné kultury velkou tradici. Prostřednictvím 
odborného semináře bychom rádi sdíleli naše zkušenosti a postřehy z oblasti tvorby hromad-
ných pohybových skladeb s  odborníky z  tuzemska i  různých koutů světa. Součástí semináře 
bude zhlédnutí obou programů HTV v Edenu.

Kontakt na pořadatele semináře: 
frantisek@barac.cz / +420 604 857 894

PROGRAM – KONGRESOVÁ MÍSTNOST HOTELU SLAVIE V EDENU

5. 7. 2018 ČTVRTEK

18.30 zahájení, přivítání účastníků

18.30–20.00 první programový blok semináře

21.00 I. program hromadných vystoupení

6. 7. 2018 PÁTEK

9.00–10.30 druhý programový blok

10.30–11.00 přestávka

11.00–12.30 třetí programový blok

12.30–13.00 přestávka

13.00–13.45 závěr semináře

14.00 II. program hromadných vystoupení



ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ 
PRO ÚČASTNÍKY SLETU

Pojďte si popovídat, sdělit dojmy, pobavit se. Na nádvoří Tyršova domu budou připraveny stánky 
s možností občerstvení pro příchozí diváky a vystupující.

6. 7. 2018 PÁTEK

18.00–21.45 Slavnostní nádvoří Tyršova domu, Michnův palác

PROGRAM NA SLAVNOSTNÍM NÁDVOŘÍ TYRŠOVA DOMU

18.00 DJ Josef Melen

18.30–19.30 Stand Up Comedy – 
to nejlepší od těch nejlepších pražských řečníků

19.30–20.00 DJ Josef Melen

20.00–20.30 Divadelní improvizace – 
divadlo s postavami a tématy na vaše přání

20.30–21.45 DJ Josef Melen

PROGRAM V SÁLECH MICHNOVA PALÁCE

18.00–21.00 Tančírna – 
společenské tance pod vedením profesionálního lektora

DOPRAVA DO PRAHY
Do Prahy lze pohodlně cestovat ze všech koutů republiky. Nejvýhodnější je cesta vlakem, neboť 
pražské Hlavní nádraží (1) se nachází přímo v centru města. V Praze ústí linky různých doprav-
ců, kromě Českých drah jsou to například i společnosti Arriva, Regio Jet či Leo Express. Pokud 
přijíždíte Českými drahami od 30. 6. do 6. 7. a odjíždíte zpět nejpozději 8. 7., můžete využít slevu 
Vlak+SLET, která vám ušetří 25 % ze standardní ceny. Podmínkou je si před zpáteční cestou 
nechat zpáteční jízdenku označit ve dnech 5. nebo 6. července u Eden Arény ve stánku Českých 
drah nebo v Infocentru sletu u Eden Arény.

Další z možností je autobusová doprava. Dálkové autobusy přijíždí nejčastěji na stanice Florenc (2), 
Roztyly (3), Hradčanská (4) nebo Černý Most (5). Během sletového týdne nedoporučujeme cestovat 
vlastním automobilem kvůli velmi omezeným možnostem parkování na území hlavního města Prahy.
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DOPRAVA V PRAZE
Praha má jeden z nejlepších vnitroměstských dopravních systémů v Evropě. Dopravu zde za-
jišťují tři linky metra (A – zelená, B – žlutá, C – červená), tramvajové linky a linky městských 
autobusů. Veškeré informace a jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního 
podniku hl. m. Prahy: www.dpp.cz nebo v informačních centrech sletu.

Jízdné městskou hromadnou dopravou v  pásmech P, 0, B (mimo vlaky PID a  linku AE) je 
30. 6.–7. 7. 2018 pro držitele účastnického průkazu XVI. všesokolského sletu ZDARMA. 
Účastník je povinen se na pokyn přepravní kontroly účastnickým průkazem prokázat.

Je zajištěno posílení dopravy, svozy na vzdálená místa.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

UBYTOVÁNÍ

Ubytování pro účastníky sletu je zajištěno ve školách a sokolovnách (na vlastní karimatce ve 
spacáku) a na vysokoškolských kolejích (na postelích). Ubytování organizačně i smluvně zajišťu-
je župa. V každé župě je určena zodpovědná osoba, která má celou výpravu na starosti.

Doporučujeme zapsat si adresu svého ubytovacího zařízení i kontakt na vedoucího župní výpravy.

V případě komplikací se můžete obrátit na koordinátorku ubytování, sestru Helenu Peerovou, 
která má přehled o ubytování jednotlivých žup. Telefon: (+420) 777 568 941.

STRAVOVÁNÍ

Většina žup má stravování zajištěno v místě ubytování ve školních jídelnách, případně v menzách.

V blízkosti Eden Arény je možné využít rychlé občerstvení či nonstop Tesco v obchodním domě Eden.

Důležitá upozornění a doporučení pro ubytované ve školách

•  Ve školách a v jejich okolí je zakázáno kouřit.

•  Zákaz používání ponorných ohřívačů vody ve třídách.

•  Je nutné mít u sebe: osobní doklady, kartičku zdravotní pojišťovny (či její kopii), 
účastnický průkaz.

•  Do každého ubytovacího zařízení je nutno zpracovat seznam ubytovaných.

•  Mějte s sebou své osobní léky v dostatečné míře.

•  Vezměte si s sebou láhev na pití, příp. přezutí.

•  Neberte si nadbytečné cenné věci a nenechávejte je bez dozoru.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Hasiči 150

Tísňová linka 112

Praha je krásné město, ale má také své stinné stránky. Přečti si tyto informace a drž se jich!

DOPRAVA
•  Než vstoupíš do vozovky, vždy se rozhlédni.

•  Přecházej pouze na vyznačených přechodech.

•  Respektuj světelnou signalizaci pro chodce.

•  Na přechodu pro chodce nemá chodec přednost před tramvají.

•  Na nástupišti metra nevstupuj za vyznačenou čáru.

•  Respektuj podmínky přepravy a pokyny dopravce.

KRÁDEŽE
•  Nos u sebe jen to skutečně nezbytné!

•  Měj své peníze uloženy na více místech než pouze v peněžence.

•  Nepoužívej otevřená zavazadla a vždy je pečlivě uzavírej.

•  Vyhni se velkým davům a tlačenicím, kde případná krádež proběhne bez povšimnutí.

•  Nenechávej věci na nehlídaných místech a neodcházej od nich!

NÁKUPY
•  Nenakupuj nikdy od pouličních prodejců. Zboží je většinou kradené, nekvalitní, záměrem 

prodejce je tě podvést a okrást.

•  Při každém nákupu kontroluj, jakou bankovku dáváš a co dostáváš nazpět. Na pozdější rekla-
mace není brán zřetel.

•  Nikdy nesměňuj peníze na ulici! K nakupování měn jsou určeny oficiální provozovny, tzv. smě-
nárny (Exchange).

BEZPEČÍ

•  Po setmění nechoď nikam sám, pohybuj se vždy ve skupině.

•  Nedůvěřuj cizím lidem. Řada Pražanů je velmi ochotná, poradí, zavede tě na místo určení. 
Přesto vždy dávej pozor na své osobní věci a rozlišuj podezřelé jednání (podnapilý stav apod.).

•  Jakékoliv problémy s podezřelými osobami nahlas bez prodlení policii ČR na tel. č. 158.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K XVI. VŠESOKOLSKÉMU SLETU

•  Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, 
přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům XVI. VS.

•  Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů při všech pořádaných akcích 
a po celou dobu všesokolského sletu.

•  Všichni účastníci se zúčastňují pořádaných akcí na vlastní nebezpečí. Vždy a všude dbejte 
zveřejněných bezpečnostních značení, pokynů a informačních cedulí.

•  V místě ubytování se vždy seznamte s bezpečnostními a požárními pokyny ubytovatele „Pro-
vozní řád, Požární řád, Požární poplachové směrnice, umístění hasicích přístrojů, možnost 
opuštění objektu“.

•  Účastník XVI. VS nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, ani ve stavu snížené 
pozornosti a koncentrace.

•  Organizátoři nenesou jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či majetku nastalé v průběhu 
XVI. VS.

•  Cenné věci – mobil (roaming), tablet atd. si každý účastník bere na vlastní zodpovědnost. 
Hlídání soukromých věcí není zajištěno. Každý si za ně odpovídá sám. Dbejte na to, aby ne-
byly ponechávány bez dozoru nebo na viditelných místech. Pokud se vzdálíte, mějte věci vždy 
u sebe nebo schované a zajištěné proti odcizení.

•  Pozor na podezřelé osoby pohybující se ve vašem okolí nebo v místě ubytování. Bezprostřed-
ně oznamte organizátorům XVI. VS výskyt těchto podezřelých osob.

Zástupce Integrovaného záchranného systému pro XVI. VS k dispozici: 
Dr. Petr Kvíčala 
mobilní telefon: (+420) 608 153 957
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ZDRAVOTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Záchranná služba 155

•  Zkontrolovat před odjezdem platnost očkování proti tetanu.

•  Nechat si zkontrolovat chrup stomatologem (zubní kazy, obtížné prořezávání zubu moudrosti).

•  Při odjezdu odevzdat zdravotníkovi potvrzení o bezinfekčnosti a u dětí ještě Potvrzení o zdra-
votní způsobilosti (tento posudek má platnost dva roky od data vystavení, pokud během této 
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby).

•  Zvážit v případě chronické nemoci (ischemická choroba srdeční, hypertenzní nemoc atd.) 
účast na sletu jako cvičenec – nutné lékařské posouzení.

•  Vzít si s sebou platný průkaz zdravotní pojišťovny, dospělí nosit u sebe, u dětí shromažďuje 
cvičitel (doporučujeme vybírat kartičky zdravotní pojišťovny v zalepené a nadepsané obálce 
se jménem dítěte).

•  Nezapomenout přibalit léky, které účastníci dlouhodobě užívají, v  dostatečném množství, 
nebo léky, které užívají nepravidelně, ale lze očekávat, že by je mohli použít (náplast, elastic-
ké obinadlo, antihistaminika, analgetika atd.).

•  Nezapomenout láhev na nápoje, pokrývku hlavy, případně prostředky na ochranu proti slun-
ci – krém na opalování, sluneční brýle.

•  Oblečení a obuv volit podle předpokládaného počasí (počítejte s možností náhlých změn), 
chránit se před úpalem a úžehem.

•  Vyvarovat se neznámých nebo vzhledem k letnímu období nevhodných jídel (zmrzliny, nedo-
pečená kuřata, majonéza) a nápojů. Dbát na řádný pitný režim! Účastníci trpící potravinovou 
alergii by neměli zkoušet pro ně nové pokrmy.

•  Každou náhlou změnu zdravotního stavu, zejména zvýšenou teplou, zažívací obtíže, poranění, 
bolest zubů hlásit svému zdravotníkovi!

POJIŠTĚNÍ
Základní informace o pojištění účastníků v průběhu XVI. všesokolského sletu 2018

A) ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Úrazové pojištění je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru pro Českou obec 
sokolskou u pojistitele Kooperativa, a.  s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 
4950050842. Pojistná smlouva je uzavřena od 1.  1.  2017 na dobu neurčitou. Odkaz na znění 
smlouvy: www.sokol.eu/obsah/5456/pojisteni

KDO JE POJIŠTĚN?

•  Účastníci – členové ČOS.

•  Účastníci, kteří nejsou členy ČOS, ale jsou členy jiné sportovní organizace působící na území 
ČR; tyto osoby jsou pojištěné pouze po dobu konání akce.

•  Pojištěni jsou občané ČR.

Ostatní účastníci si musí zabezpečit pojištění na vlastní náklady a detailní informaci zahrnout do 
seznamu účastníků akce (název pojišťovny, číslo pojistky; je nutné, aby takto pojištěný účastník 
měl při sobě potřebné doklady pojištění). Uzavřená pojistka musí obsahovat: úraz, odpovědnost 
za způsobenou škodu a repatriaci.

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Všechny lokality související s pořádáním akce.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

1)  Pojistnou událost hlásí účastník pomocí formuláře pojištěné osoby www.sokol.eu/ob-
sah/5456/pojisteni

Smluvní podmínky, rozsah pojistného krytí, včetně dokumentace pro nahlášení pojistné události 
jsou ke stažení na webové stránce ČOS: www.sokol.eu/obsah/5456/pojisteni

Formuláře: úraz, pracovní neschopnost / pobyt v nemocnici, trvalé následky úrazu, smrt

2)  Část dokumentu „zpráva lékaře“ vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo je 
informován o jeho zdravotním stavu. Zprávu může vyplnit také praktický lékař, pokud poskytl 
pojištěnému první ošetření nebo má k dispozici odborné lékařské zprávy o průběhu jeho 
léčení.
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Kontaktní osoba pro hlášení pojistné události:

Sabina Římanová 
Telefon: +420 221 421 744 
E-mail: sabina.rimanova@renomia.cz

3)  Formuláře k hlášení pojistné události odesílat na adresu: 
RENOMIA, a. s. 
Sabina Římanová, Na Florenci 15, 110 00 Praha

Kontaktní osoby pro Vaše případné dotazy k pojištění:

Ing. Edita Pažoutová 
Telefon: +420 221 421 744 
Mobil: +420 606 758 267 
Email: edita.pazoutova@renomia.cz

Barbora Kreisingerová 
Telefon: +420 221 421 735 
Mobil: +420 725 491 057 
Email: barbora.kreisinerova@renomia.cz

Pojistné plnění je sjednáno základní, vztahuje se výhradně na úraz • doporučení: sjedná-
ní vlastního připojištění.

Pojištění úrazu se nevztahuje na škody vzniklé při úrazech, ke kterým dojde mimo vlastní tělový-
chovnou činnost (např. při ubytování).

B) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU

ČOS uzavřela pojistnou smlouvu číslo 0022789162, která pojišťuje odpovědnost za způsobenou 
újmu. Toto pojištění zahrnuje i účastníky ubytované prostřednictvím svých sokolských žup ve 
školách.

Pojištění se nevztahuje na ztráty věcí či dokladů. V případě, že by však ke krádeži došlo 
v šatnách na stadionu, v jídelnách a v ubytovacích zařízeních (smluvní zařízení ČOS a SŽ), bude 
náhrada hrazena vždy dle zákona – OZ 89/2012 Sb. změna k 1. 1. 2014 § 2 945 Škoda na odložené 
věci a § 2 946 Škoda na vnesené věci.

Nutná je součinnost s Policií ČR – nahlášení krádeže a následné uplatnění škody u ČOS (a po-
jišťovny ČPP) nejpozději do 15 dní od skutku!

Doporučení:

Po dobu konání akce – XVI. všesokolského sletu se nedoporučuje mít při sobě ani uscho-
vávat v  šatnách nebo ubytovacích prostorách šperky, cennosti, vyšší finanční částky 
nad limit běžné potřeby, věci větších hodnot apod.

INFORMAČNÍ CENTRUM
V infocentrech je možné zjistit aktuální informace o sletovém programu, organizaci sletu, časy 
zkoušek a programů, adresy a umístění, o slevách k účastnickým průkazům, o dopravě v Pra-
ze apod. Jsme tu pro Vás!

INFOCENTRUM A AKREDITAČNÍ CENTRUM TYRŠŮV DŮM

telefon: (+420) 257 007 350 
Předsletový provoz: 25. 6.–29. 6. / 10.00–18.00 
Sletový provoz: 30. 6.–7. 7. / 8.00–20.00

INFOCENTRUM A AKREDITAČNÍ CENTRUM EDEN ARÉNA

Sletový provoz: 2.–6. 7. / 8.00–22.00 
Bez telefonního čísla, pouze osobní jednání.
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