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MOTILITNÍ AKADEMIE 6 

obecné organizační informace 

 

 

 AUTO 

 Nejjednodušší varianta. U golfového hřiště je dostatečně velké parkoviště.  

 

 HROMADNÁ DOPRAVA 

Do Hradce Králové je možné se dostat autobusem na Terminál hromadné dopravy, nebo 

vlakem na Hlavní nádraží. Od Hlavního nádraží pak jezdí ze stanoviště A linka MHD č. 16, 

kterou se dostanete přímo k areálu Park Golf Clubu – zastávka Park Golf (idos.cz, DPM HK). 

Další variantou je dopravit se vlakem do nedalekých Pardubic. Pro vyhledání vlakových 

a autobusových spojů můžete využít portál idos.cz. Z Pardubic do Hradce Králové je možné 

využít taxi, které Vám rádi zajistíme. Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové v současné době 

probíhá na železnici dlouhodobá výluka a je zde zřízena náhradní autobusová doprava, 

proto tento způsob dopravy nyní příliš nedoporučujeme. 

DATUM:  9. – 10. září 2021 

 začátek: 9. 9. 2021 ve 1400 

 konec: 10. 9. 2021 ve 1315 

MÍSTO KONÁNÍ 

 Park Golf Club Hradec Králové 

 Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové 

 GPS souřadnice: 50.1751150N, 15.8276111E 

DOPRAVA NA MÍSTO 
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Jsme připraveni pro Vás zajistit vyzvednutí na vlakovém, nebo autobusovém nádraží 

(v Hradci Králové i Pardubicích). V takovém případě jen prosíme o včasné zaslání informací 

o zvoleném spoji, příjezdu a počtu osob. 

 

 TAXI ZDARMA 

Pro přesun mezi ubytováním, místem konání MA6 a případně nádražím budete nově moci 

zdarma využít smluvní taxi službu. Informace k této službě (kontakt pro objednání a heslo 

pro přepravu zdarma) Vám pošleme cca týden před akcí. 

 

 

V průběhu celé akce pro Vás bude zajištěné stravování v místě konání akce. 

V případě individuálních požadavků na stravování nás prosím předem informujte. 

 

 

Doprovodný program bude probíhat v místě konání MA6. 

Ve čtvrtek dopoledne bude k dispozici golfové hřiště na trénink.  

Večerní program bude v prostorách Park Golf Clubu od 19.30 vč. společenské večeře 

a hudebního vystoupení královéhradecké kapely ELECTROPHONIX. 

V pátek od 7.00 se bude konat golfová snídaně, pro zájemce i s golfovým tréninkem 

(vhodné pro začátečníky i pokročilé). 

 

STRAVOVÁNÍ 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

http://www.electrophonix.cz/
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V souladu s Mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

se této akce nesmí účastnit osoby, které nebudou splňovat alespoň jednu z následujících 

podmínek:  

- PCR test s negativním výsledkem ne starší než 7 dní 

- antigenní test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin 

- dokončené očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky uplynulo minimálně 

14 dní 

- potvrzení o prodělaném onemocnění, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 

více než 180 dní 

- provedení rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování přímo na místě 

a s negativním výsledkem. 

U vstupu do prostor konání Motilitní akademie bude k dispozici dezinfekce rukou, 

respirátory FFP2 a rychlé antigenní testy určené pro sebetestování. 

 

 

 Anna Zálišová Richard Uhlíř 

 +420 724 979 162 +420 724 979 234 

 anna@imedex.cz richard@imedex.cz  

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19 

KONTAKTY NA POŘADATELE 

https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/omezeni-konani-hromadnych-akci#2021-09-01
mailto:anna@imedex.cz
mailto:richard@imedex.cz

