
BBIIKKEE  ŠŠKKOOLLIIČČKKAA  22001199  
 

Kontakt:  
Markéta Skalická: 602 245 393 

Na místě hlavní instruktor Jan Skotálek: 728 828 528 

 

 

Přihlášku a prohlášení bezinfekčnosti jste již obdrželi. V případě, že máte formuláře pro 

pojišťovnu, prosím o zaslání v el.podobě nebo přineste v první den školičky. 

  
 

Příměstský cyklo tábor pro děti od 8 do 15 let letos s Janem Skotálkem. Na bike školičce se děti 

seznámí se základními pravidly silničního provozu, bezpečné jízdy na kole a užijí si několik 

cyklo výletů a dovednostních soutěží. 

 

 

Místo srazu:  asfaltová plocha vedle zimního stadionu 

 

 

 

RRáámmccoovvýý  pprrooggrraamm  ttýýddnnee:: 
PONDĚLÍ – PÁTEK: 
 

do 8.00 – příchod dětí na místo konání školičky 

8.00 – začátek školičky 

8.00 – 12.00 – rozcvička, odjezd na výlet, popř. jiný program, svačinka 

12.00 – 13.15 – oběd restauraci Radava, popř. jinde podle programu 

13.00 – 16.00 – výlet, výuka, hry a soutěže aj., svačinka 

16.00 – konec školičky, vyzvednutí dětí rodiči 

  

  

RRáámmccoovvýý  hhaarrmmoonnooggrraamm  ––  ddooppllnníímmee  ddllee  ppooččaassíí::    
Pondělí - dopravní hřiště – základy bezpečnosti na komunikacích, znalosti dopravních značek, 

jak se starat o údržbu kola, jak opravit kolo apod. 

Úterý - Malý okruh (15 km) – sjezdy v okolních lesích, aquapark 

Středa – Velký okruh (30km) – Lanšperk, Údolí Sejfů 

Čtvrtek – Dobrodružná cyklostezka a návštěva FFT bike parku (skoky do molitanu – foampit a 

oválná dráha, kde lze jezdit bez šlapání☺ - pumptrack) 

Pátek - jízda zručnosti, soutěže, závody 

 

Změna programu vyhrazena, může být upravován podle počasí a fyzické vyspělosti dětí ve 

skupině. Naším cílem je děti pro jízdu na kole nadchnout, ne jim ji zprotivit! Pro menší děti bude 

připravena zjednodušená verze programu. 

 

 

PÁTEK  

- rodiče přichází v 16.00 na společné zakončení školičky (cca do 16.30) 

 

 

 

http://mapy.cz/#mm=TTtTcP@dm=140705024+132989056+2688+1280+5376-4352+2048-4992+1152-2560+3584-256+5888+512+2816+4864+12800+5248+384+4480+11648+2688+2304+4480+2816+1920+4608+4224+4096+3840+3200+3712-640+3328-640+6528-1408+13696-4096+5376-2176+6272+384+4608-1536+2304+2304+8320+1792+9856-2176+9600+1280+4480+2432+5248+896+4096+1792+3456-5888-3200-12416-6656-9856-9216-10368+384-4608-2688-3328-9088-4736-4096-1792+2816-3712+1920-8960-4352-896+4736-1664+2560+2048+6784+1408+1024-3968+4352-3712+5248-2432+1920-4352-1664-6272-2432-2432+6400-896+1536-8704-3840-5376-13440+128-8576-1408-384+1280-12288+2176-896-512-14848-4608-11392-2944-6528-1408-768-4736-8192-6784-8448+6272-896+6784+128+7040-1408+7680-1152+4736-2048+7296+896+4480-2048+3840-2688-2176-2176+6912-3072+1152-640-384-2816+3200-1280@x=140668416@y=133022976@z=12


DALŠÍ INFORMACE: 
 

Nutné vybavení: 
• Kolo – trekové či horské – budeme jezdit hlavně po cyklostezkách, ale také lesem, takže 

silniční kolo je nevhodné 

• helma (stačí cyklistická) (lze u nás zakoupit) 

• průkaz pojištěnce – ideálně kopie 

• v případě potřeby - léky (na alergie apod.) 

• pevné boty na nohou – vhodné pro hry a běhání a jízdu na kole 

• plášťěnku 

 

Další vybavení: 
• v případě vysokých teplot pokrývka hlavy na hry a cestu na oběd 

 

❖ Pitný režim po dobu trvání školičky je zajištěn 

❖ V případě deštivého počasí bude zajištěn náhradní program ve Sporthotelu Vaše děti 

nemůžeme bez Vás samotné pustit v 16.00 hod domů, pokud o to sami nezažádáte! 

 

o Cena zahrnuje: návštěvu dopravního hřiště, 

o dobrodružné výlety po okolí, 

o návštěvu FFT bikeparku, možnost vyzkoušení jednodušších částí tratě 

o návštěva aquaparku, popř. bike parku v České Třebové 

o každý den oběd v restauraci 

o pitný režim a občerstvení během dne 

o úrazové pojištění 
 

 

Program, který Vám zasíláme je spíše orientační, čas příchodu a odchodu dětí je stanoven přesně 

– tedy v 8.00 hod ráno začátek školičky a v 16.00 hod odpoledne konec školičky. Ostatní 

program není striktně daný. Je třeba s ním manipulovat dle individuality každé skupiny. 

 

Těšíme se na Vás a především na Vaše malé (či větší) bruslaře. 

 

Hezký den Vám přeje Markéta Skalická 


