
N ejvetSi hit leta zaCal. 
Sportovni pari( otevtel 
PARDUBICE Kdo chtel o vikendu 
zaparkovat v centru Pardubic, ze
jmena tedy v blizkosti soutoku 
Labe a Chrudimky, brzy zjistil, ze 
rna velky problem. Vsechna mista 
byla behem dne obsazena. Tisice 
lidi totiz hned be hem prvnich dvou 
dni od sveho otevreni pfi!akal Spor
tovni park. 

Ten navazuje na puvodni' olym
pijsky park, ktery v arealu Na Spici 
vyrostl pri hrach v Riu. ]e urceny 
prevazni' di'tem, kten~ se bude sna
zit az do pfiSti nedele oslovit vice 
nez sedesat sportovnich klubu. 

Nedele byla navic ve znameni za
vodu Gladiator city run, ktereho se 
ale kromi' mladeze mohli rucastnit 
i dospeli. Ostatni navsti'vnici si pak 
mohli vyzkouser tradicni, netradic
ni, suchozemske i vodni sporty . 

.. Cilime hlavne na deti ajejich ro
dice, cilem je i prezentace klubu. 
Krome zabavy tak Sportovni park 
plni i naborovou funkci," rekl ma
naier akce Pavel Stara . 

.. Me zaujala ukazka s atletickymi 
disciplinami pro handicapovane 
sportovce. Vyzkousel jsem si napri
klad hod ostepem z voziku," uvedl 
jedenactilety ]akub, ktery prijel do 
Sportovniho parku z Chrudimi. 

Podle nej bylo zajimave take zasta
venf, ktere pripravila Univerzita 
f>ardubice. Ta pi'ipomnela, ze veda 
muie byr svym zpusobem take dob
rodruzne ai .,sportovni" odvetvi. 

'a Sportovni park bude navazo· 
vat take facta doprovodnych akci. 
Prvni z nich se konala uz vcera, 
kdyz se do ulic mesta vydali spor
tovci na inline bruslich. 

Organizatori akce ocekavajf letos 
navstevnost minimalne okolo 100 
tisic lidi, podobne jako loni. 

., Letos ocekavame jeste vyssi na
vsti'vnost nei loni, protoze jsme to 
oiivili odpoledne i o kulturni sce
nu. Lide si tak mohou pfijit nejen 
zasportovat, ale i poslechnout mu
ziku," fekl. 

Vstup do Sportovniho parku je 
zdarma a ten, kdo chce sportovat, 
musi mit hraci kartu, s niz absolvu
je disci pliny. Muze ziskat diplom ci 
medaili. Park je otevren denne od 
9.00 do 18.00. (tum, CTK) 

Mnozstvi zastivek Park Na Spici 
zve vsechny zajemce, kten si chteji 
vyzkouset rlizna sportovni odvetvf. 
Foto: Ondrej Littera 



Největší hit léta začal. Sportovní park otevřel 
13.8.2018    Mladá fronta DNES    str. 15   Pardubický kraj 

    (tum, ČTK)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICE Kdo chtěl o víkendu zaparkovat v centru Pardubic, zejména tedy v blízkosti soutoku 
Labe a Chrudimky, brzy zjistil, že má velký problém. Všechna místa byla během dne obsazená. Tisíce 
lidí totiž hned během prvních dvou dní od svého otevření přilákal Sportovní park. 
 Ten navazuje na původně olympijský park, který v areálu Na Špici vyrostl při hrách v Riu. Je 
určený převážně dětem, které se bude snažit až do příští neděle oslovit více než šedesát sportovních 
klubů. 
 Neděle byla navíc ve znamení závodu Gladiator city run, kterého se ale kromě mládeže mohli 
zúčastnit i dospělí. Ostatní návštěvníci si pak mohli vyzkoušet tradiční, netradiční, suchozemské i 
vodní sporty. 
 „Cílíme hlavně na děti a jejich rodiče, cílem je i prezentace klubů. Kromě zábavy tak Sportovní 
park plní i náborovou funkci,“ řekl manažer akce Pavel Stara. 
 „Mě zaujala ukázka s atletickými disciplínami pro handicapované sportovce. Vyzkoušel jsem si 
například hod oštěpem z vozíku,“ uvedl jedenáctiletý Jakub, který přijel do Sportovního parku z 
Chrudimi. 
 Podle něj bylo zajímavé také zastavení, které připravila Univerzita Pardubice. Ta připomněla, 
že věda může být svým způsobem také dobrodružné až „sportovní“ odvětví. 
 Na Sportovní park bude navazovat také řada doprovodných akcí. První z nich se konala už 
včera, když se do ulic města vydali sportovci na inline bruslích. 
 Organizátoři akce očekávají letos návštěvnost minimálně okolo 100 tisíc lidí, podobně jako 
loni. 
 „Letos očekáváme ještě vyšší návštěvnost než loni, protože jsme to oživili odpoledne i o 
kulturní scénu. Lidé si tak mohou přijít nejen zasportovat, ale i poslechnout muziku,“ řekl. 
 Vstup do Sportovního parku je zdarma a ten, kdo chce sportovat, musí mít hrací kartu, s níž 
absolvuje disciplíny. Může získat diplom či medaili. Park je otevřen denně od 9.00 do 18.00. 
 
Foto popis| Množství zastávek Park Na Špici zve všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet různá 
sportovní odvětví. 
Foto autor| Foto: Ondřej Littera 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 

Sportovní park v Pardubicích rozpohyboval tisícovky dětí 
13.8.2018    pardubice.iDNES.cz    str. 0   Pardubice / Pardubice - zprávy 

    MF DNES, Jiří Tůma    Univerzita Pardubice     

Kdo chtěl o víkendu zaparkovat v centru Pardubic, zejména tedy v blízkosti soutoku Labe a 
Chrudimky, brzy zjistil, že má velký problém. Všechna místa byla během dne obsazená. Tisíce lidí 
totiž hned během prvních dvou dní od svého otevření přilákal Sportovní park. 
 
Ten navazuje na původně olympijský park, který v areálu Na Špici vyrostl při hrách v Riu. Je určený 
převážně dětem, které se bude snažit až do příští neděle oslovit více než šedesát sportovních klubů. 
 
Neděle byla navíc ve znamení závodu Gladiator city run, kterého se ale kromě mládeže mohli 
zúčastnit i dospělí. Ostatní návštěvníci si pak mohli vyzkoušet tradiční, netradiční, suchozemské i 
vodní sporty. 
 
„Cílíme hlavně na děti a jejich rodiče, cílem je i prezentace klubů. Kromě zábavy tak Sportovní park 
plní i náborovou funkci,“ řekl manažer akce Pavel Stara. 
 



„Mě zaujala ukázka s atletickými disciplínami pro handicapované sportovce. Vyzkoušel jsem si 
například hod oštěpem z vozíku,“ uvedl jedenáctiletý Jakub, který přijel do Sportovního parku z 
Chrudimi. I věda může být dobrodružná 
 
Podle něj bylo zajímavé také zastavení, které připravila Univerzita Pardubice. Ta připomněla, že 
věda může být svým způsobem také dobrodružné až „sportovní“ odvětví. 
 
Na Sportovní park bude navazovat také řada doprovodných akcí. První z nich se konala už v neděli, 
když se do ulic města vydali sportovci na inline bruslích. 
 
Organizátoři akce očekávají letos návštěvnost minimálně okolo 100 tisíc lidí, podobně jako loni. 
 
„Letos očekáváme ještě vyšší návštěvnost než loni, protože jsme to oživili odpoledne i o kulturní 
scénu. Lidé si tak mohou přijít nejen zasportovat, ale i poslechnout muziku,“ řekl. 
 
Vstup do Sportovního parku je zdarma a ten, kdo chce sportovat, musí mít hrací kartu, s níž absolvuje 
disciplíny. Může získat diplom či medaili. Park je otevřen denně od 9.00 do 18.00. 
 
 
URL| https://pardubice.idnes.cz/sportovni-p...x?c=A180813_420434_pardubice-zpravy_jah 
 

Tisíce sportovců, ale i vědci, jdou dnes do akce. Park se otvírá 
11.8.2018    pardubice.iDNES.cz    str. 0   Pardubice / Pardubice - zprávy 

    MF DNES, Milan Zlinský, MF DNES, Jaroslav Hubený    Univerzita Pardubice     

Minimálně dvanáct tisíc lidí, kteří si už pořídili hrací karty, mají dnešní datum vyznačené v kalendáři. 
Začíná totiž už třetí ročník Sportovního parku Pardubice, který nabídne hlavně dětem možnost 
vyzkoušet si desítky různých sportů. Akce potrvá do konce příštího víkendu. 
 
Co se týče počtu přímých účastníků není přehnané říct, že dnes startuje v parku Na Špici největší 
letošní pardubická sportovní akce. Už předem je jasné, že se do Sportovní parku přijdou podívat 
desítky tisíc lidí. 
 
„Už jsme dokázali dostat mezi lidi více než 12 tisíc hracích karet, na které budou hlavně děti 
zaznamenávat své výkony,“ uvedl manažer celého podniku Pavel Stara. Ten stál už před dvěma roky i 
u Olympijského parku na jehož základě akce dál pokračuje. 
 
„Cílem je ukázat dětem, rodinám a seniorům, že sport je skvělý způsob, jak trávit volný čas. Oblíbený 
park Na Špici a jeho nejbližší okolí se promění v jedno velké sportoviště a na stálých a variabilních 
sportovištích se představí desítky pardubických sportovních klubů prezentujících nejrůznější druhy 
sportů,“ uvedla tisková mluvčí Sportovní parku Alexandra Tušlová. 
 
Akce oficiálně začala pátečním koncertem a kultura bude dostávat prostor i nadále. 
 
„V Olympijském parku vystupovaly regionální kapely v rámci Happy season stage. Zaslouží si svůj 
prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby. Hudba tedy bude zaznívat každý všední den 
odpoledne ve fanzóně a lidé se mohou těšit na rozličný hudební repertoár z regionu,“ řekl manažer 
Pavel Stara.  Park navštíví olympijská medailistka Karolína Erbanová 
 
Pořadatelé se navíc snaží ukázat dětem i možné vzory. Dnes tak park osobně navštíví medailistka z 
her v Jižní Koreji Karolína Erbanová, která pochází z Vrchlabí v Krkonoších, a má tak k východním 
Čechám blízko. 
 
„Od čtyř let lyžovala ve skiareálu ve Špindlerově Mlýně a od 10 let hrála závodně s chlapci hokej za 
Vrchlabí. Rychlobruslení se začala věnovat v roce 2006, kdy ji její hokejový trenér doporučil jako 
mladou naději Petru Novákovi, mimo jiné trenérovi Martiny Sáblíkové,“ doplnila mluvčí. 
 

https://pardubice.idnes.cz/sportovni-park-pardubice-park-na-spici-dyz-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180813_420434_pardubice-zpravy_jah


Univerzita Pardubice je se svým vědeckým stanovištěm s názvem Science Point také součástí 
Sportovního parku Pardubice. Návštěvníci si ho budou moci vyzkoušet na stanovišti číslo 14. 
 
„Budou se jim věnovat vědci i sami vysokoškoláci. Hravou a zážitkovou formou jim přiblíží svět 
moderní vědy, prostřednictvím zábavných a poučných demonstrací a her upozorní na zajímavosti 
kolem nás. Postupně se představí obory jako chemie, doprava, elektrotechnika, zdravověda, 
restaurování, ekonomie a robotika, k vyzkoušení budou také různé sporty a trenažér veslování,“ 
uvedla mluvčí univerzity Valerie Wágnerová. 
 
Kromě ukázek nejrůznějších jevů je budou čekat také kvízy z oblasti chemie, restaurování a 
zdravotnických oborů, pohledy do virtuálního světa, poskládají si vědecké puzzle a vyzkouší speciální 
modely. 
 
I letos se v rámci parku koná Veletrh sociálních služeb s podtitulem Žijeme v pestrém světě. „Dne 15. 
srpna bude přímo v centru samotného parku Na Špici připravena nejen prezentace poskytovatelů 
sociálních služeb, ale i zajímavý doprovodný program. Zájemci se mohou účastnit zážitkových 
seminářů, soutěží nebo tvořivých dílen,“ dodala Tušlová s tím, že všechny informace včetně programu 
lidé najdou na  http://www.sportovnipark.cz . 
 
 
URL| https://pardubice.idnes.cz/sportovniho...x?c=A180810_150714_pardubice-zpravy_jah 
 
 

http://www.sportovnipark.cz/
https://pardubice.idnes.cz/sportovniho-parku-pardubice-2018-park-na-spici-f3a-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180810_150714_pardubice-zpravy_jah
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