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Sportovní a rekreační jízdy na 
koloběžkách pro děti a mládež  

Současná moderní koloběžka je skvělý prostředek pro aktivní trávení volného času.  

Poznejte koloběžku jinak. Ne jako dětskou hračku, ale jako sportovní náčiní, na kterém se podávají plnohodnotné 
sportovní výkony. S koloběžkou můžete vyzkoušet pohodlné cestování městem, příjemné vyjížďky s nádechem 
turistiky, ale i fitness jízdu se sportovním výkonem. Koloběžka je skvělým doplňkem skupinových aktivit pro děti a 
mládež. 

Nabídka zážitkových programů je určena: 
pedagogům, vychovatelům, vedoucím kroužků a dalším zájemcům, kteří se pravidelně věnují volnočasovým 
aktivitám s dětmi a mládeží 

Nabízenou aktivitu můžete využít při organizaci školních výletů, zájmových kroužků či dětských táborů v 
Pardubicích a okolí.  

Námi nabízené programy zahrnují sportovně turistickou aktivitu pro 10 až 12 dětí či dospělých na českých 
koloběžkách značky MIBO, které v sobě spojují tradici a moderní konstrukci pro pohodlnou, rychlou a bezpečnou 
jízdu. 

Program jednorázové akce typu výlet: 

Program je koncipován jako vyjížďka do okolí Pardubic v 
rozsahu cca 5 hodin a lze ji doplnit i povídáním o mimořádných 
koloběžkových akcích jako je mistrovství světa, závod Paris-
Roubaix nebo Etapák (nejtěžší etapový závod na koloběžkách 
na světě). 
 

Cena:  
• půjčení koloběžek 4000Kč 

Cena zahrnuje půjčení 12 koloběžek na 20 a 16 palcových 
kolech i asistenci trenéra. 
 

 

 

Program dlouhodobého programu typu trénink 
nebo kroužek: 
Program je koncipován jako pravidelná aktivita postupně 
rozvíjející komplex zdravého pohybu na koloběžce se 
zaměřením na celkový fyzický rozvoj v pravidelné délce 
90minut týdně. 
Cílem je naučit správnou techniku jízdy v různých podmínkách 
(rovina, sjezd, jízda do kopce), ale i rozvíjet mezilidské vztahy 
uvnitř týmu. Dlouhodobým cílem může být i příprava na 
závody. 

Cena:  
• pololetní poplatek 700Kč / osoba (minimálně 8 osob) 

Cena zahrnuje asistenci trenéra, tréninkový plán, v případě 
potřeby půjčení koloběžky za poplatek 50Kč/koloběžka/lekce. 
Trénink v rozsahu jednoho školního pololetí. 

Oba programy začínají u půjčovny a prodejny koloběžek na Višňovce v Pardubicích a jsou vždy garantovány odbornou 
asistencí zkušeného instruktora, jež se sportovnímu koloběhu věnuje více než 15 let a je současně zkušeným 
masérem a fyzioterapeutem.  


