
  

Určeno pro rodiče dětí docházejících a mající zájem docházet do uskupení 
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Cyklo klub Znojmo - JUNIOR  

 

 

Vážení rodiče, 
předkládáme Vám informace k činnosti spolku Cyklo klub Znojmo - JUNIOR pro období školního roku 2019/2020. 

 
Pravidelné vyjížďky  
    Vstupujeme do sedmnáctého ročníku celoročního (školní rok) programu pro zájemce o společné vyjížďky. 
Pravidelné vyjížďky jsou určeny pro děti ve dvou věkových skupinách, a to cca od 6 do 9 let, tzv. skupina mladších 
dětí. Skupina starších dětí slučuje malé cyklisty ve věku cca od 10 do 15 let. Členský poplatek je 500,- Kč na období 
září 2019 až červen 2020. Rozhodujícím faktorem pro rozdělení dětí do jednotlivých skupin je všeobecná kondice, 
technická dovednost při ovládání kola, objem ujetých kilometrů a zájem dítěte. Sraz pro skupinu dětí je vždy ve 14.55 
hod. na cyklostezce u Nové lékárny. S tím, že mladší děti se schází v pondělí a skupina starších dětí ve středu. 
Další dělení v případě většího počtu dětí ve skupině bude řešeno rozdělením do dvou skupin na tzv. zdatnější 
cyklisty, kteří budou mít individuální program a méně zdatnou skupinu se zaměřením na cykloturistiku. Starší děti, 
které nemohou ve středu pochopitelně rádi uvítáme v pondělí. Tyto společné vyjížďky budeme organizovat přibližně 
do poloviny listopadu. Rozhodujícím faktorem pro případné zrušení vyjížďky je momentální meteorologická situace, 
tzn. v době těsně po dešti nebo při dešti a v případech, kdy není možné odhadnout počasí na další 3 hodiny, se 
vyjížďka ruší. Na tel. čísle 608 736 135 můžete v případě nejasného počasí získat informace, zdali se vyjížďka koná 
či nikoliv. Dětem nezapomeňte připravit základní výbavu – náhradní duši, lepení, hustilku, montpáky a pitný režim, 
nejméně 0,7l. Vyjížďky budou trvat přibližně 1,5 až 2,5 hodiny a o termínu návratu Vás budeme informovat při srazu.  
Upozorňujeme Vás na nutnost preventivní servisní prohlídky kol tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Stejně jako 
automobil i kolo potřebuje pravidelné prohlídky a seřízení. 
  
 
     Bezpečnostní opatření: Pro zajištění maximální bezpečnosti všech účastníků pravidelných vyjížděk budeme  
      zajišťovat, důsledně dodržovat a také po účastnících vyžadovat následující bezpečnostní opatření:  

1. S každou skupinou pojede minimálně jedna dospělá osoba, oblečená v reflexní vestě. 
Popřípadě praktikant v případě většího počtu dětí. Každé díte bude mít na sobě po dobu  
vyjížďky vestu výrazné barvy. Tyto vesty můžeme zapůjčit. 

 2. Vyjížďky budeme organizovat v největší možné míře mimo hlavní komunikace s cílem maximálně 
              využívat trasy po polních, lesních a spojovacích účelových komunikacích. 
 3. Jízdu po hlavních silnicích budeme organizovat v nejnutnějších případech pouze pro přejezd na méně 
               frekventovanou komunikaci a v momentu, kdy není možné využít jiné souběžné komunikace. 
 4. Děti seznámíme se základními pravidly bezpečného pohybu po komunikacích a z tohoto důvodu Vás 
              žádáme o důsledné prověřování znalostí dopravních předpisů a hlavně plnění v reálném životě.   
              Své dítě laskavě poučte o základních pravidle bezpečného pohybu na komunikacích a jízdním kole 
              všeobecně. 
          5. Smyslem společných vyjížděk není v maximálním  počtu ujetých kilometrů ani v rychlém  tempu jízdy. 
               Celá skupina jede vždy v celku. Cílem našich vyjížděk je děti zajímavou a poutavou formou seznámit s 
              cyklistikou a prostřednictvím vyjížděk s nejbližším okolím Znojma. Dále děti seznámíme s problematikou 
             bezpečné jízdy na kole nejen v silničním provozu. Mohou si vyzkoušet jednoduché opravy na kole,  
             připomenout si základy první pomoci, orientaci v terénu a mnoho dalšího zajímavého. Dětem tyto aktivity  
            na kole pomohou zvládat řadící systém, techniku jízdy v terénu a v cyklistické koloně. Postupem času je  
           možné následně zjistit, které z dětí má vlohy a předpoklady pro případnou závodní aktivitu. 
   
 

Tělocvična 
    Pravidelné návštěvy tělocvičny připravujeme od poloviny měsíce listopadu dle aktuální meteorologické situace. 
Budeme opět využívat sál sportovního studia MEDIFITNES v objektu na ulici Husitská 3422/1 Znojmo. 
Předpokládaný čas bude shodný s pravidelnými vyjížďkami. Podrobnější info v průběhu října. Ukončení využití 
tělocvičny na přelomu března a dubna dle počasí. 
Cílem je u dětí udržet kladný přístup pro sportovní aktivity přes zimní období. Důraz bude kladen na základní cvičení 
a prohloubit koordinaci pohybů, udržení rovnováhy a všeobecné obratnosti. Cvičení není určeno k aktivitám ve 
směru posilování prostřednictvím technických pomůcek. Dětí cvičí maximálně s váhou svého těla. 
 
S pozdravem 
 
za Cyklo klub Znojmo 
Čestmír Vala 
manažer 
608 736 135 
 


