Záhořanská klika MTB o. s. ve spolupráci s Cyklosport – Jesenice

shání jízdní kola pro děti
ze ZŠ Olešovice (Ringhofferova 436)
● Jak můžete pomoci?
Máte doma starší dětské kolo, které již nebudete potřebovat? Nemáte ho komu
dát a je vám líto ho vyhodit? Pomůžete vašemu kolu vrátit život a předat ho
novému majiteli, který nemá jinou možnost, jak se projet na kole. Stačí kolo
dopravit do Cyklosportu v Jesenici, kde jej prohlédnou technici a rozhodnou,
zda lze takové kolo repasovat.

● Jaká kola jsou vhodná?
Kola jsou pro děti ve věku od 7 do 15 let. Vhodnější jsou především kola určená
alespoň trochu do terénu. Prosíme, nenoste kola evidentně konstrukčně
poškozená nebo velmi stará, která již opravit nelze vůbec nebo jen za cenu
vysokých nákladů.

● Co se s kolem stane?
Předáním kola do Cyklosportu Jesenice souhlasíte s tím, že se kolo stane
majetkem ZŠ Olešovice. Cyklosport Jesenice kolo zrepasuje novými náhradními
díly a ihned po opravě bude kolo předáno do užívání škole Olešovice.
Náhradní díly na opravu kol uhradí Záhořanská klika MTB o. s.

● Krátce o ZŠ Olešovice, Ringoferova 436:
Škola se nachází v katastru obce Kamenice u Prahy (Praha-východ) a funguje
jako základní škola praktická s internátem a školní jídelnou. Předmětem
činnosti školy je zabezpečit vzdělání a výchovu dětem méně nadaným, na které
jsou kladeny požadavky odpovídající jejich možnostem po celou dobu školní
docházky. Sociálně-výchovná péče je věnována převážně dětem z problémového
prostředí.
Do zařízení jsou přijímány děti s kombinovanými vadami, mentálně
retardované a výchovně problémové. Umísťovány jsou na žádost rodičů,
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, sociálními
pracovníky, kurátory a základními školami.

Koupí samolepky

KOLO PRO ŠKOLU OLEŠOVICE
můžete přispět na opravy kol.
Cena samolepky činí 20 Kč a po odečtení nákladů na tisk bude celý příspěvek použit na
nákup náhradních dílů a vybavení dětských jízdních kol, která nám lidé přinesou do
Cyklosportu – Jesenice.

Prodejní místa:
Cyklosport–Jesenice (Jesenice)
Zahořanská hospoda (Zahořany-Okrouhlo)
Bikeshop Rideko (Zbraslav)
Restaurace U Zdenky (Nechánice)

Restaurace U Slovanské lípy (Praha 3)
Pohostinství U Hostů (Libeř)
Pohostinství Na Vyhlídce (Pohoří)
Restaurace Přibíkův Mlýn (Chotouň)

nebuďme lhostejní k ostatním!
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