
                                              

 

           

 Bulletin 4 
 

 

   Oblastní slet v Brandýse nad Labem 

 
pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje  

     a za spolupráce města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
 

27. května 2018 

 

                      „Sokolové republice“  
 
   ve dnech 26. – 27. května 2018 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 

 
 

 

S e s t r y    a    b r a t ř i   ! 

 
 

     Podáváme vám poslední informace před ukončením příprav Oblastního sletu v Brandýse 

nad Labem. Celkový program je již hotov a probíhají poslední organizační přípravy. 

 

I. Doprava na slet 

 

a) Zvláštní autobusy kyvadlové dopravy na Slet v Brandýse se cvičenci směrem z Prahy 
odjíždějí z Prahy-Letňan, konečná stanice Metra C – Letňany, ze zastávky MHD č. 185 (směr 

Vinoř, Kbely) v časech dle časových dispozic v příloze. Divákům hlavního programu 

doporučujeme využít veřejnou dopravu BUS z tohoto stanoviště v časech jízdního řádu MHD. 

Zájemcům o výstavu v neděli doporučujeme využití autobusu v 10:00 hodin z Prahy, který je 

zaveze přímo k Synagoze. 

Cvičenci, kteří využijí tuto autobusovou dopravu, platí na místě 20,- Kč/osoba za jednu cestu. 

Páry ze skladby Méďové platí 20,- Kč pouze jedenkrát (dítě si rodič vezme na klín). Pro 

urychlení odjezdu vedoucí skupiny (skladby, jednoty) v příslušném autobuse odevzdá částku 

předem vybranou za svoji skupinu najednou v nadepsané zalepené obálce nebo sáčku 

s popisem, za koho peníze vybral, výběrčímu“ v autobuse. Pro případné jednotlivé platby je 

nutné mít peníze připravené „akorát“. Výstupní stanoviště v Brandýse je hned u sokolovny, 

nástupní rovněž (viz situační plánek, bude označeno na místě za dohledu Městské policie a 

pořadatelů). 

 



b) Doprava vlastními vozidly – parkování v areálu bývalých BS, příjezd ulicí Pražskou, 

odbočit do ulice Strojírenská – viz situační plánek v příloze. Na místě bude služba a obsluha 

parkoviště, která pomůže nasměrovat vozidla. Na místě obsluha parkoviště vybírá poplatek 

50,- Kč/auto/den v hotovosti. Připravte si vždy peníze v odpovídající hodnotě. Z areálu to je 

již jen pár kroků na cvičiště (zvláštní vchod – tj. „vysazená“ pole plotu, který sousedí přímo 

s areálem cvičiště – bude značeno). Parkování v přilehlých ulicích nebude možné, doprava u 

cvičiště je řízena Městskou policií. V současné době je stále uzavírka části ulic a není možný 

běžný sjezd z dálnice na Brandýs, sjezd je až dalším sjezdem na Starou Boleslav, 

doporučujeme příjezd od Prahy po okresní silnici. Děkujeme všem za respektování pokynů 

pořadatelů. 

 

c) Doprava vlastními autobusy z jednot, žup – parkování ve stejném areálu bývalých BS, 

pro autobusy bude vyznačené místo zvlášť, budou nejblíže ke cvičišti. Další informace viz 

bod b) – organizačně platí totéž co pro osobní vozidla. Na místě obsluha parkoviště vybírá 

poplatek 100,-Kč/bus/den v hotovosti. Připravte si vždy peníze v odpovídající hodnotě. 

 

d) Doprava na vernisáž výstavy v sobotu 26. 5. – bude vypraven zdarma zvláštní autobus ze 

stanoviště od sokolovny Brandýs n. L. k místu výstavy, tj. k Synagoze, v 15:30 hodin. 

Synagoga je vzdálena cca 1,2 km od sokolovny (adresa: Na Potoce 8). Zájemci zvláštním 

autobusem přímo z Prahy, nechť využijí autobus v 15:00 hodin z Letňan.  

 

Příjezd automobilů a autobusů žup a jednot na nám vyhrazený prostor v areálu BS 

(brandýské strojírny) bude označen sokolskými cedulemi s nápisem „SLET“ a znakem 

sokola. Vozidla musí být za čelním sklem označena cedulí „oblastní slet“ – viz příloha a 

plánek. Žádáme všechny řidiče, aby dodržovali dopravní omezení, která budou značena 

policií dopravními značkami a řídili se pokyny pořadatelů, bez výjimek. Děkujeme všem za 

kázeň, která je nutná z důvodu velkého počtu přijíždějících vozidel. Pro hladký průběh vaší 

dopravy vám doporučujeme podívat se předem na internet na mapu města (www.mapy.cz). 

 

II.Průvod: 

 

Po ukončení generálky, resp. projížděčky, od 12:30 hod řazení průvodu v ulici Tyršově před 

cvičištěm po skladbách dle info v buletinu č. 3. 

V 13:00 hod odchod průvodu, položení květin k Pomníčku padlých a umučených Sokolů u 

sokolovny, dále k Pomníku TGM, hlavní pietní akt na závěr průvodu na pietním místě 

v zámeckém parku – Plantáž, projevy představitelů města a Sokola. Rozchod. 

 

III. Hlavní program na cvičišti od 14:30 hodin (pro pořádek znovu uvádíme pořadí 

skladeb): 

Slavnostní zahájení  
Mažoretky - Soňa Purmová  
Cesta - Jarina Žitná  

Méďové - Jitka Hrnčířová 

Borci - Miroslav Vrána 

V peřině - Dagmar Fischerová 

Vivat Vivaldi - Helena Peerová 

Noty - Dana Uzlová  

Ženobraní - Jarmila Voráčková  

Děti, to je věc - Jaroslava Dudková  

Spolu -Anna Jurčíčková 



Růžový panter - Eva Honzátková  

Siluety - Dana Šonková  

Cirkus - Eva Řibřidová  

Princezna republika - Lenka Kocmichová 

Pozvánka na XVI. všesokolský slet – Jarek Kučera¨ 
Závěr. 
 
IV. Rozmístění šaten, pokyny: 

Rozmístění šaten je rozděleno po skladbách. Vzhledem k velkému počtu cvičenců jsou 

prostory šaten velmi stísněné, a proto vás žádáme o pochopení a přizpůsobení se této realitě. 

Je nezbytné dodržovat pokyny organizátorů. Snažte se dávat věci do šaten po skupinách a 

postupně. Není možné, aby cvičenci jedné skladby šli najednou do šaten. Je potřeba se 

vystřídat. Děkujeme za pochopení. 

SOKOLOVNA: 

Přísálí hl. sálu – přízemí: skladba Věrná garda. 

Hlavní sál - přízemí: skladby Noty, Méďové, V peřině, Děti to je věc, Siluety 

Malý sál – 1. patro: Cirkus 

Úschovna cenností – suterén: nabízíme možnost umístění vašich cenností (mobil, fotoaparát, 

doklady apod. – nikoliv celé batohy s oblečením). Úschovna bude pod stálým dohledem. Věci 

zde umístíte na vlastní riziko. V případě záměny nebo ztráty vedení sletu ani T. J. Sokol 

nebere odpovědnost za uschované věci. 

Malé šatny – suterén: skladby Vivat Vivaldi, Spolu, Růžový panter, Mažoretky 

Velkokapacitní párty stan s bočnicemi – zahrada sokolovny: skladba Borci 

Střední zemědělská škola :  skladby Cesta, Ženobraní 

 

Upozornění:  Neberte si na slet žádné  cennosti a větší sumy peněz !!! Vedení sletu ani T.J. 

Sokol Brandýs n.L. neručí za odložené předměty ani za poškození osobních věcí třetími 

osobami. Nezapomeňte také, že ani auto není trezor. 

 

V. Ubytování: 

Zájemci o ubytování, kteří se přihlásili předem, budou ubytováni ve Střední zemědělské škole 

v Zápské ulici, cca 70 metrů od sokolovny – viz situační plánek. 

Nástup na ubytování je možný v sobotu od 9:00 hodin – ohlaste prosím předem svůj příjezd 

kanceláři župy, kontakt viz níže. 

Ubytování je v 8 třídách po cca max. 15 osobách, podle přihlášených kolektivů. Informace na 

místě u ubytovací služby.  

Při příjezdu je nutno předložit písemný ubytovací jmenný seznam osob se jménem 

odpovědného vedoucího za kolektiv vč. kontaktního spojení (mobil). Příchody a odchody se 

budou hlásit průběžně ubytovací službě. V nočních hodinách prosím dodržujte klid. Ve 

třídách je instalována výpočetní technika – nepoužívat a nedotýkat se. Při odchodu ze tříd je 

nutné zavřít vždy všechna okna. Vedoucí každé třídy ručí za uklizený prostor a v případě 

poškození vybavení se bude účtovat ubytovanému kolektivu škoda dle vyčíslení vedením 

školy. 

 

DŮLEŽITÉ! V neděli bude 6 tříd (z poskytnutých 8) ve vyšším patře sloužit jako šatny. 

Ubytovaní v těchto prostorách si přenesou ráno do 9:00 hod své věci o patro níže do 

zbývajících dvou tříd, kde je mohou ponechat v neděli až do 18:00 hodin. Tyto 2 třídy jim 

budou také sloužit jako šatna a k uložení osobních věcí.   

 

 



 

VI. Další organizační pokyny: 

 

 Praporečníci se budou po svém příjezdu hlásit v informační stánku, který bude 

otevřen na hřišti u hlavního vchodu, kde obdrží další dispozice. Uložení praporů a 

převlečení praporečníků bude možné v klubovně kuželek na hřišti u hl. vchodu. 

Vedení a organizace praporečníků podléhá členům sokolské stráže: br. Petru 

Čížkovskému, tel. 737 875 867 (info i před akcí), zástupcem je br. Jan Firbas, tel. 

602 389 860 (info na místě). 

 

 Hromadné stravování není zajišťováno. K občerstvení budou sloužit stánky na 

cvičišti, případně lze individuelně využít nedalekých restauračních zařízení nebo 

obchodů s potravinami. 

 

 Brandýská placka pro cvičence:  

.- Obdrží ji předem náčelnictva jednotlivých žup (týká se pražského třížupí a župy  

   Barákovy), ostatní župy si ji vyzvednou v info stánku  na hřišti v Brandýse. 

             -Tato placka slouží ke vstupu do šaten, na cvičiště, předkládá se při výdeji vody od  

               sponzora (1 láhev na osobu nebo pár-obdržíte po projížděčce v neděli), proto je  

               nutné, aby byla vždy připnuta na viditelném místě (u skladby rodičů a dětí /páry/ je  

               vydáván 1 odznak pouze pro rodiče).   

 

 Vstup pro diváky: 

Vstupenky se neprodávají, dobrovolný příspěvek na akci na místě. 

 

TRIBUNA - na hlavní program bude určena pouze pro diváky po předložení papírové 

VIP pozvánky, kterou vydávají jednotlivé župy. V případě zvláštního požadavku se 

obraťte na kancelář župy Barákovy. Místa nejsou číslována, dodržujeme společenský 

režim.  

             

 LAVIČKY a ostatní vyhrazená místa k sezení nebo i stání pro diváky (sokolská a  

 občanská veřejnost) – info o umístění u hl. vchodu na cvičiště.  

 

 Úrazové pojištění platí v běžném režimu. Je sjednáno prostřednictvím Českého 

olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s 

číslem pojistné smlouvy 4950050842. Pojistná smlouva je uzavřena od 1.1.2017 na 

dobu neurčitou. Více na www.sokol.eu. 

 

 Zdravotní zajištění – po celou dobu akce je ve vyhrazeném místě na hřišti (ošetřovna 

první pomoci) přítomen lékař a zdravotní dozor. Záchranná služba sídlící v 

přilehlém areálu BS je řádně informována a s naší akcí počítá. Věříme však, že vaší 

vlastní ukázněností k žádnému velkému úrazu nedojde. Vedoucím zejm. dětských 

skladeb zdůrazňujeme nutnost neustálého dozoru nad dětmi a seniorům, aby 

nepřeceňovali své síly, měli vlastní léky s sebou v příručním zavazadle. Akce se 

účastní dva tisíce cvičenců, což není malý počet, proto buďme k sobě ohleduplní. 

 

Všichni účastníci sletu zakoupením „Brandýské placky“ vyjadřují souhlas s pořízením a 

sdílením obrazových a jiných záznamů na sociálních sítích a tiskových materiálech 

z akce Oblastní slet. Při nesouhlasu toto oznámí pořadateli písemně předem před datem 
konání akce. 

http://www.sokol.eu/priloha/13260/letak-pojisteni.pdf
http://www.sokol.eu/priloha/13253/smlouvakooperativauraz.pdf
http://www.sokol.eu/


 

 

Kontakt pro organizační informace: 

Lenka Brandová,  kancelář župy Barákovy 

Telefon: 284 689 480,  mobil 723 138 151  

mail: zbarakova@zbarakova.cz 

 

Kontakt pro informace ke skladbám, režii a programu: 

Anna Jurčíčková, vedoucí akce 

Telefon: 725 776 770 

mail: annajurca@seznam.cz 

 

 

Kontakt pro dopravu: 

Petr Čížkovský, tel.: 737 875 867 

 

Infokancelář v Brandýse (v den sletu): 

Dana Absolonová 

Telefon: 603 913 213 

 

 

Těšíme se na vaši účast!!!    Oblastnímu sletu v Brandýse NAZDAR !!! 

 

Za realizační výbor Sletového výboru: Anna Jurčíčková v.r. 

 

 
 

Přílohy: 

cedule na parkování 

situační plánek míst 

odjezdy autobusů kyvadlové dopravy 

 

 

V Praze dne 17. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

mailto:annajurca@seznam.cz

