
Pozvánka na kurz čtyřkolek 

Pořádá MotoKlub Vozíčkářů ČR, z. s. ve spolupráci s Centrem Paraple, o. p. s. 

Téma: Kurz pro zájemce o jízdu na čtyřkolce 

Kde: Sečská přehrada a okolí, Železné hory, ubytování ve Vršově 

Kdy: 

I. termín („začátečníci“)  3. – 7. září 2016 

II. termín („pokročilí“)  7. – 11. září 2016 

Oba termíny kurzu se budou pořádat pouze v případě, že se naplní jejich kapacita. 

Cena: 5500 Kč/kurz 

Využijte možnosti zjistit, jak Vám čtyřkolka může rozšířit obzory. Podívat se do krásné krajiny a 

vyzkoušet si radosti i strasti jízdy na čtyřkolce. 

Cíl:  

Kurz je určen především pro ty, kteří uvažují o koupi čtyřkolky. Účastníci mají možnost seznámit se 

s radostmi i strastmi, které jízda na čtyřkolce přináší. Vyzkouší si jízdu lehčím trénem i v běžném 

provozu, zjistí, jak zvládnou strávit celý den v sedle čtyřkolky. Dozví se zásady jízdy v terénu, přičemž 

důraz bude kladen především na bezpečnost naši i ostatních.  

Sraz: 

V hotelu ŠARZ Vršov (http://www.sarz.cz/). 

Účastníci kurzů dorazí v den začátku kurzu cca okolo poledne. Již první den proběhne seznámení a 

krátká vyjížďka. Možnost příjezdu již od 10 hodin. Bude upřesněno.  

Ubytování: 

Hotel ŠARZ Vršov. Bezbariérové pokoje, prostorné koupelny. Parkování aut i čtyřkolek přímo u 

hotelu. 

Strava: 

V hotelu je zajištěna polopenze. Obědy jsou řešeny operativně. Většinou v restauraci, kterou 

potkáme cestou. Obědy si účastníci hradí sami. 

Doprava: 

Vlastní 

Platba: 

Kurzovné – Kč 5 500,-/kurz 

Cena zahrnuje ubytování + polopenzi, zapůjčení čtyřkolky, benzín do čtyřkolek a samozřejmě 

individuální asistenci 

Platba na účet: 43 – 1374370297/0100, VS: 1111 

 

http://www.sarz.cz/


S sebou: 

Helma, vysoké boty (ideálně motorkářské, ale třeba i holínky, vysoké pohorky, „kanady“– je nutné 

chránit nohy před popáleninami od horkého motoru, se kterým jsou v kontaktu), rukavice, chránič 

páteře, případně další chrániče a podobné. Toto vybavení je nezbytné pro účast na kurzu. Pokud 

nebude možné zajistit z vlastních zdrojů, budeme řešit individuálně, dostatečně dlouho před 

termínem kurzu. 

Vhodné oblečení na čtyřkolku (i do deště). Dále pak veškeré vybavení, abyste zvládli strávit celý den 

mimo civilizaci se vším všudy.  

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme i po veřejných komunikacích, je pro účast nezbytné držení 

řidičského oprávnění sk. B (auto).  

 

Pokud o kurzu uvažujete, ozvěte se co nejdříve. Nejpozději do 20. července 2016.  

 

Těšíme se Vás v Železných horách 

 

Za tým MKV ČR 

 

Milič Solský 

solsky@fzp.czu.cz 

tel.: 777050029 

 

mailto:solsky@fzp.czu.cz

