
 

Krajská komise fyzikální olympiády ve Zlíně 
ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov 

 

 

Pozvánka na celostátní kolo fyzikální olympiády 

 

Milí soutěžící, 

na základě výsledků dosažených v krajském kole 55. ročníku fyzikální olympiády kategorie A jste podle 

rozhodnutí ÚVFO postoupili do celostátního kola této soutěže, které se uskuteční  

ve dnech 24.-27. února 2014 

na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově. Jménem organizátorů bych vás chtěl na celostátní kolo co 

nejsrdečněji pozvat. 

Prezence a ubytování soutěžících budou probíhat v pondělí 24. února 2014 od 16.00 hod. do 

18.00 hod. na internátu Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově (ul. Bezručova 1438 – viz 

přiložená mapka, vchod z ulice Osvobození). Internát se nachází  přibližně 15 minut chůze jak od 

budovy Gymnázia, tak od autobusového a vlakového nádraží. Veškeré jízdenky si pečlivě uschovejte, 

jízdné vám bude proplaceno. Neproplácejí se příplatky na vlaky vyšší kvality (1. tř. ČD, popř. SC 

Pendolino)! 

Oficiální program celostátního kola začíná slavnostním zahájením od 19.00 v Sala terreně holešovského 

zámku (nám. F. X. Richtra, vzdálenost cca. 5 minut chůze od internátu SPŠ MV). Po slavnostním 

zahájení následuje společná večeře v Zámecké restauraci. 

Soutěžní program začíná v úterý 25. února 2014 v 8.30 hod. v aule Gymnázia L. Jaroše (3. patro 

vpravo).  

Celý program bude slavnostně zakončen ve čtvrtek 27. února v 9.00 hod. v Sala terreně holešovského 

zámku. 

Podrobnější informace včetně programu, seznamu zvaných soutěžících, informací o místě konání akce, 

ubytování i stravování včetně orientačních plánků najdete v aktuální podobě na internetových stránkách 

školy www.gymhol.cz. 

Nemůžete-li se z jakýchkoli důvodů zúčastnit celostátního kola soutěže nebo se zúčastníte pouze části 

programu, neprodleně mne o tom, prosím, informujte, abychom mohli aktualizovat počet noclehů a 

objednávaného stravování. Dále vás prosím o vyplnění a zaslání návratky, kterou nám potvrdíte svou 

účast a sdělíte nám, máte-li speciální dietetické požadavky (např. bezlepkovou dietu), abychom vám 

zajistili odpovídající menu.  

V případě jakýchkoli nejasností či problémů neváhejte a obraťte se obrátit na Mgr. Jaroslava Machačíka 

(e-mail: machacik@gymhol.cz). Můžete-li, použijte prosím e-mail. Ve dnech soutěže lze využít i číslo 

mobilního telefonu 604 462 084. 

 

Srdečně zdraví a na shledanou se těší 

 

V Holešově 14. února 2014 PaedDr. Zdeněk Janalík 

 ředitel gymnázia 

 



Mapa 

 


