MEZINÁRODNÍ SRAZ
ŠLAPACÍCH MOSKVIČŮ
A DALŠÍCH ŠLAPACÍCH AUTÍČEK

Dětské dopravní hřiště v Náchodě

23. 6. 2012

Záštitu převzal starosta města Náchod Jan Birke
a poslankyně PČR Mgr. Soňa Marková

www.moskvice.adamek.cz

spol. s r.o.

PROGRAM:
10.00 Spanilá jízda šlapacích autíček
od bývalého hotelu Itálie po pěší zoně (ul. Kamenice) na náměstí TGM

14.30 Výstava a hodnocení šlapacích Moskvičů a dalších šlapacích vozítek
– bude hodnoceno v několika kategoriích.

11.00 Přesun všech zúčastněných na Dětské dopravní hřiště v Bělovsi

15.15 Vyhodnocení (předání pohárů) za nejhezčí šlapací vozítka
– předání pamětních listů a drobných pozorností dětem
– předání řidičských průkazů na šlapací Moskviče a ostatní
		 šlapací vozítka všem zúčastněným dětem

12.30 Zahájení hlavního programu
Soutěže dětí v níže uvedených disciplínách
– jízda zručnosti
– rychlostní závody
– technická zručnost – výměna „píchlého kolečka“
– technické znalosti – kde je kolečko, volant, světlo...
– jízda na dopravním hřišti podle předpisů
– „školení“ z předpisů silničního provozu, přecházení apod.
Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků budou
všechny disciplíny probíhat na různých stanovištích současně.
14.00 Ukázka výcviku psů

Jiří Gerža
Nové Město nad Metují

16.00 Předpokládané ukončení akce
Souběžně s těmito akcemi mohou děti navštívit trampolínu,
motocyklový trenažér, výstavu velkých Moskvičů a ostatních
automobilových veteránů.
– drobné pozornosti budou zajištěny pro všechny děti (řidiče šla		 pacích vozítek), které budou přihlášeny do 15. 6. 2012
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

BENO
HRONOV.CZ

oskvič klub

České republiky

BARVY LAKY NÁCHOD
color

ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP
STAVBA · DÍLNA · ZAHRADA · DOMOV · ELEKTRO
HRONOV, Jirásková 66, tel.: 491 483 429
NÁCHOD, Běloveská 763, tel.: 491 427 145
POLICE n. M. , Komšnského nám. , tel.: 491 421 985

E-shop: www.zelezarstvi-soukup.cz

AUTOLAKY
Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874
(řemeslnické centrum)
547 01 NÁCHOD

FIRMA Zdeněk KOZÁK s.r.o.

Tomáš BERNARD
vedoucí prodeje

Běloveská 391
547 01 Náchod
tel./fax: 491 427 767
mobil: 602 158 369
e-mail: kozakova.knauf@iol.cz
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prodej systému
a další stavební materiály
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