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1.2.   Novinky 

 

Bulletin č. 5 - vše pohromadě 

Bulletin č. 5 vychází z Bulletinu č. 4 a je doplněn o dodatečné informace. Co to znamená? 

Náš nový Bulletin obsahuje znovu všechny informace. To znamená, že předchozí verze 

můžete ignorovat. Už nemusíte něco hledat, není třeba nic porovnávatt, protože všechny 

informace jsou k dispozici v tomto posledním vydání. 

 

Co je nového v Bulletinu č. 5 

Aktualizace plánů sálů, aktualizace programu (Zahajovací ceremoniál, Světový tým, Dornbirn 

Special, Závěrečný ceremoniál atd.), aktualizace programu (čas zkoušek00 a vystoupení), 

aktualizace dopravního plánu včetně informace o organizaci příjezdu, aktualizace zemí, které 

potřebují vízum, které mají hotovou definitivní registraci, další výhody pro držitele 

účastnických karet, nejnovější zprávy o kolekci upomínkových předmětů, aktualizace 

informací pro držitele tiskové akreditace, některé užitečné »důvěrné informace« na naší zemi a 

- v neposlední řadě – náhled do naší aplikace Gymnaestrada App! 
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2.3. Národní vesnice  

 

Rozmístění účastnických zemí do národních vesnic 
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2.5. Stravování 
 

Ve společnosti Seidl Catering máme vysoce zkušeného partnera. Tato firma byla oficiálním 

dodavatelem stravování rakouského národního týmu během posledních tří olympijských her. 

Při výběru jídel byla hlavní pozornost věnována regionálním čerstvým produktům, zdravým, 

výživným jídlům, která byla speciálně vytvořena sportovci a integrace národních i 

mezinárodních specialit. 

 

Polední menu obsahuje: 

• denní menu (alternativně vegetariánské menu) 

• míchaný salát 

• variabilní nabídka ovoce a dezertů 

• nápoj (minerální voda, ovocná šťáva) 

 

Všechna jídla jsou nabízena na porcelánových talířích s vlastním příborem v hale 11, což je 

exkluzivní prostor pro podávání obědů po celou dobu trvání gymnaestrády, s kapacitou 3 400 

osob.  

Pro hladký průběh je připraven časový harmonogram a prosíme Vás, abyste ho dodržovali. 

Časy najdete v průvodci festivalu, v App a na našich webových stránkách www.wg2019.at. 

Datum Denní menu Vegetariánské menu 

7.červenec Kuřezí burger se zelným salátem a 

bramborovými placičkami 

Těstoviny v rakouském stylu 

»Schupfnudeln« s čerstvým 

kozím sýrem, brusinky, vlašské ořechy 

a petržel 

8. červenec Těstoviny se smaženým hovězím 

masem, bazalkovým pestem 

a granátové jablko 

Rizoto se špenátem, mangoldem a 

alpským sýrem 

9. červenec Telecí maso se šalvějí a 

limetkovou šťávou, smažené 

brambory a řeřicha  

Smažené bramborové knedlíky se 

zeleninou s rajčatovým ragú 

10. červenec Citronové kuře s karamelizovanou 

mrkví, cibule, olivový olej a 

polenta s lískovým oříškem 

Smažené nudle se zeleninou na asijský 

Způsob se sojovou omáčkou 

11. červenec Dušené hovězí maso, chilli, 

zelené fazole a sezamové 

»Spaetzle« - rakouské domácí 

těstoviny 

Sezamové »Spaetzle« - rakouské 

domácí těstoviny s houbami, pečená 

quinoa s divokým česnekem 

12. červenec Krůtí steaky na způsob BBQ, 

bazalkový jogurt, 

grilovaná zelenina a rýže s čočkou 

Grilované brambory plněné 

bylinkovým sýrem 

zelenina a bazalkovým pestem 

13. červenec Rajčatové těstoviny s chorizo 

karbanátky, rukola a cottage  

Rakouská nasekaná palačinka - 

»Kaiserschmarrn« - se švestkovým 

kompotem 

Vyhrazujeme si právo na drobné změny menu z důvodu krátkodobých změn v nabídce trhu, 

např. z důvodu nedostupnosti na trhu nebo podstatného navýšení ceny dodávek.  
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2.6. Veřejná doprava 
 

V regionu, kde se koná Světová gymnastestráda 2019, je vynikající systém veřejné dopravy. 

Autobusy a vlaky jezdí pravidelně každých 15 minut. Během Světové Gymnastrády bude tento 

systém rozšířen podle skutečných požadavků a potřeby zvýšené kapacity cestujících! Do 

provozu vstoupí nové moderní vlaky, také flotila regionálních autobusů, které se v posledních 

letech vyměnily za kloubové.  

To umožňuje přepravovat velký počet cestujících v pravidelných intervalech. 

Světová Gymnastráda 2007, která se zde konala, přinesla mnoho nových podnětů pro veřejnou 

dopravu. Například byly vybudovány modernější a efektivnější železniční stanice. 

 

Bude použita velmi úspěšná dopravní koncepce roku 2007 

Oblast bude rozdělena do čtyř barevných zón, které umožní účastníkům snadno cestovat bez 

bez jazykových bariér. Pro všechny účastníky, kteří jsou ubytováni ve školách nebo v hotelích 

bude k dispozici jednoduchý strukturovaný dopravní plán, který každému ukáže nejbližší 

stanici, stejně jako časy odjezdů a nejlepší spojení s hlavními místy (Stadion Birkenwiese 

Dornbirn, Výstaviště, Casino Stadium Bregenz).  

Přidáním »inteligentní infrastruktury«, tak tok účastníků může být sledován a autobusy mohou 

být efektivně nasazeny v případě potřeby. Všechny dopravní plány si můžete prohlédnout přes 

World Gymnaestrada-App nebo přes www.vmobil.at. 

 

 

Jízdní řády do / z 

Výstaviště 
 

 

Express autobusy 

7.30 – 23.30 

 

Autobusy do stanice vlaků 

Dornbirn Schoren 
7.30 – 23.30 

Každých 5 min  

 

Vlaky 

5.00 – 0.00 

Čtyři spoje každou hodinu 

v obou směrech (sever i jih)  

 

Jízdní řád pravidelných 

autobusových linek: 

www.vmobil.at 

(nnení označeno v plánu) 
 

http://www.vmobil.at/
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Plán přepravy z / do Výstaviště v Dornbirnu 
 
 

 
 
 
 

Autobusy do / z vlakového nádraží Dornbirn-Schoren (dopravní zóny modré a zelené) zastavují 

přímo do / z vchodu – Výstaviště Jih. 

Všechny autobusy do / z Dornbirnu (dopravní zóna červená) zastavují u vchodu - Výstaviště 

východ.  

Express autobusy (dopravní zóna žlutá) zastavují u Hlavního vchodu. 

Pravidelné linky autobusů zastavují na křižovatce Messepark.  

Je zde také velice dobře vyznačená stezka z vlakového nádraží Dornbirn Schoren do 

obchodního centra (cca 20 minut). 
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Plán dopravy na zahajovací ceremoniál, Dornbirn speciál a závěrečný 

ceremoniál 
 

Před a po výše uvedených akcích se účastníci a diváci buď vydávají na stadion Birkenwiese 

Dornbirn z výstaviště (cca 15 minut) nebo přímo na vlakové nádraží Dornbirn Schoren 

vlakem, podle toho, na které dopravní zóně se jednotlivé ubytování nachází. 

 

Návrat po akcích 

Dopravní zóny modré a zelené 

na vlakové nádraží Dornbirn Schoren (5 minut chůze) 

 

Dopravní zóna červená 

Ubytování v Dornbirnu je převážně v docházkové vzdálenosti. Ti, kteří se nacházejí na okraji 

města, mají velmi dobré spojení městskou autobusovou sítí Dornbirn, kde autobusová zastávka 

»Sägerbrücke« (20 minut chůze) slouží jako hlavní dopravní uzel. 

 

Dopravní zóna žlutá 

Pěší cesta zpět na výstaviště (cca 15 minut). 

Odtud jezdí expresní autobusy do národních vesnic. 
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2.9. Užitečné informace 
 

Cesta do zahraničí by měla být vždy obohacující, příjemná a pozitivní. Aby byl váš nadcházející 

výlet do světa Gymnaestrady tak pozitivní, jak je to jen možné, sestavili jsme několik 

užitečných informací, které, ačkoliv jste možná již četli některé články o regionu Vorarlberska 

- mohou obsahovat některé nové informace. Věděli jste například, že… 

 

Voda z vodovodu ve Vorarlbergu má kvalitu pitné vody 

Vzhledem k značnému rezervoáru podzemních vod v údolích a mnoha pramenům v horském 

prostředí, vody ve Vorarlbersku mají obecně kvalitu pitné vody. Proto není vůbec nutné 

nakupovat 

vodu v supermarketech! Stačí otočit kohoutek a naplnit sklenici nebo láhev, je to tak 

jednoduché - na zdraví! 

 

Nepropadejte panice v sobotu v poledne 

Každou sobotu ve 12:00 lze slyšet sirény po celém Vorarlbersku. Nejedná se o případ nouze, 

ale pouze o týdenní kontrolu našeho zabezpečovacího systému. Nebojte se a klidně pokračujte 

v obědu. 

 

Překračování hranic je naší každodenní činností  

Vorarlbersko sdílí hranice s Německem, Švýcarskem a Lichtenštejnským knížectvím. To je 

také důvod vysoké výměny jak lidí, tak zboží, které se děje každý den - ať už je to pro podnikání, 

volný čas nebo z turistických důvodů. Geografická poloha Vorarlberska nabízí spoustu 

příležitostí, ale také mějte na paměti "vedlejší účinky" takové lokality: 

• Při překračování hranice nezapomeňte mít u sebe pas. 

• Obecně platí, že euro je přijato i ve Švýcarsku a Lichtenštejnském knížectví jako měna. Pro 

výměnu je vždy dobré mít po ruce nějaké švýcarské franky. 

• Vyúčtování roamingových poplatků bylo zrušeno v rámci celé zóny EU. Prosím, dávejte pozor 

na vaše nastavení mobilního telefonu v blízkosti hranic do Švýcarska, jak je to u mobilních 

telefonů běžné omylem zaregistrovat do švýcarských mobilních sítí. 

 

Jste v bezpečí 

Během celé přípravy Světové gymnastiky 2019 jsme vždy byli v úzkém kontaktu s našimi 

regionálními záchrannými službami (policie, sanitka, hasiči). Po celou dobu trvání 

Gymnaestrády je na Výstavišti v provozu 24/7 pohotovostní kancelář.  

Důležitá telefonní čísla pro případ nouze (také budou na zadní straně karty účastníka): 

 

133 - policie   144 - tísňová linka  0043 810 810 600 - Světová linka Gymnaestrada 

 

Pozor: Prosím, na začátku vašeho hovoru se představte jako účastník Světové Gymnaestrády, 

abyste se ujistili, že jste se dovolali správně! 
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4.1. Časový program 
 
 

 
 
 
 

4.2. Zahajovací ceremoniál 
 

Umístění: Birkenwiese Stadium Dornbirn 

Datum: Neděle 7. července  

Čas:  16.00 (vchod pro diváky bude otevřen v 15.00 hodin) 

Délka trvání: 2 hodiny 

Kapacita: 25 000 osob 

Téma:   Ukažte své barvy! 

Rozmístění: Stojící diváci kolem celého stadionu  

Plocha: 7 000 m2 

 

Sraz:  Sraz všech účastníků pro nástup je ve 14:00 přímo před stadionem Birkenwiese. 

Konkrétní informace o konkrétním místě jednotlivých států bude upřesněn 

později. Na místě je k dispozici občerstvení a toalety. Pro zkrácení doby čekání 

jsou připraveny různé zábavné aktivity (maskot, flashmob, atd.) Bude zde také 

dostatek stínu, je zde hodně stromů  
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Nástup: V čele každé výpravy půjde osoba nesoucí státní vlajku a tabuli s názvem státu 

(podle anglického abecedního pořadí). Každý stát bude požádán o určení osoby, 

která ponese vlajku. Všichni účastníci na ploše musí být oblečeni do společného 

oblečení své výpravy a dodržovat pokyny pořadatelů. 

Po přehlídce se všichni účastníci přesunou na určené místo ke stání, odkud budou 

sledovat zahajovací ceremoniál. 

 

Program: Jeho oficiální část bude zahájena úvodními projevy a vztyčováním vlajek. Je 

připravená program gymnastické federace ve Vorarlbersku ve spolupráci se 

skupinami z Německa, Švýcarsko a Lichtenštejnska. V průběhu těchto 

vystoupení se představí více než 1 700 účastníků ze všech oblastí gymnastiky. 

Také se bude hrát i píseň Světové Gymnaestrády.  

 

 

Odchod: Na konci zahajovacího ceremoniálu se každý účastník přesune nejkratší cestou 

k příslušnému autobusu nebo vlakové stanici, aby se dostal na ubytovnu v co 

nejkratším termínu. 

V každé ze šestnácti národních vesnic budou v neděli večer připraveny uvítací 

recepce pro všechny účastníky. Jsou organizovány místními spolky (místní 

kluby ve spolupráci se zástupci vesnic a měst). Tak se sblíží účastníci a hostitelé 

hned od prvního dne! Jsme hrdí a poctěni za to, že máme účastníky z tolika zemí 

a přejeme si, aby se každý z nich u nás cítil jako doma. 

 


