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Pozvánka do celostátního kola  

Fyzikální olympiády 

 
Milí soutěžící, 

na základě výsledků dosažených v krajském kole 53. ročníku Fyzikální olympiády 
kategorie A jste postoupili do celostátního kola této soutěže, které se uskuteční ve dnech 

21. – 24. 2. 2012 v Pardubicích. Jménem organizátorů z Gymnázia Pardubice, Dašická 
Vám chci k postupu mezi 50 nejlepších srdečně poblahopřát a pozvat Vás do Pardubic. 

 
Nad soutěží převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, radní 
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová, primátorka 
statutárního města Pardubice Mudr. Štěpánka Fraňková a rektor Univerzity Pardubice Prof. 
Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 
 
Prezence bude probíhat v úterý 21. 2. v čase 14:00 – 17:30  na kolejích Univerzity 
Pardubice, Studentská 202, Pavilon D.  
Pro cestu do Pardubic použijte autobus nebo vlak, ale nikoli pendolino! 
 
K jízdě MHD budete potřebovat jízdenku 14 Kč.  
Při příjezdu vlakem: 
Ze stanice Hlavní nádraží trolejbus číslo 3, směr Lázně Bohdaneč, 6. zastávka  - Polabiny, 
Hradecká 
Při příjezdu autobusem: 
Z autobusového nádraží pěšky přes Palackého třídu na zastávku Autobusové nádraží – 
trolejbus č. 3 směr Lázně Bohdaneč, 5. zastávka – Polabiny, Hradecká 
 
Proplácení jízdného: 
Jízdenky Vám nemohou být proplaceny na místě, proto si vezměte dostatek peněz i na 
zpáteční cestu. Po návratu na svoji školu požádáte ředitelství školy o proplacení jízdenek. 
Ekonomické oddělení Vám jízdenky proplatí a následně Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083 
zašle fakturu na proplacení Vašich jízdenek. 

 

Slavnostní zahájení bude v v úterý 21. 2. v 19:30 h v rytířských sálech Pardubického 
zámku. Prosím, abyste své oblečení přizpůsobili reprezentativnosti sálů, které si můžete 

prohlédnout na 
www.vcm.cz/virtualtour 

Rytířské sály 



Průběžné informace o programu a také orientační plánky budou na internetových 

stránkách krajské komise Fyzikální olympiády  

http://www.gypce.cz/files/podweb.php?fo&Mon,_06_Feb_2012_20__05__05_GMT 
 
 

Exkurze - spěchá! 
Ve středu 22. 2. odpoledne se pro zájemce uskuteční exkurze. Můžete volit z nabídky 
Foxconn (výroba počítačů) nebo Hvězdárna barona Artura Krause. Počet účastníků 
exkurze do Foxconnu je omezený na 30 a potřebují předem určitá Vaše data. Pokud 

chcete do Foxconnu, prosím, abyste pro potřeby exkurze poslali jméno, příjmení a 
datum narození a zároveň napište: exkurze- Foxconn. 
Pokud chcete na hvězdárnu, stačí napsat pouze jméno, příjmení a exkurze-hvězdárna.  
Mail s volbou exkurze pište na: eliasova.ivana@gypce.cz 
Napište co nejdříve, v případě velkého zájmu rozhoduje pořadí došlých mailů. 

 
Stravování: 
Pokud máte požadavek na bezlepkovou dietu, napište jej co nejdříve na adresu:  

herudkova.jana@gypce.cz 

 

Pokud byste se nemohli celostátního kola zúčastnit, pošlete tuto zprávu co nejdříve na 

adresu: herudkova.jana@gypce.cz. V tom případě oslovíme náhradníky. 
 

 

Srdečně zdraví a na shledanou se těší 

 

 

            

   

        RNDr. Vladimír Vícha 

        Předseda KKFO 

vicha.vladimir@gypce.cz. 
        mobil: 774 439 052 
 
V Pardubicích 6. února 2012 


