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Úvodní slovo ředitele
Drazí přátelé, podporovatelé a příznivci, malé a mladé bajkerky, malí a mladí bajkeři, Vy
všichni, kteří rezonujete s naší myšlenkou Ride2sCool, minulý rok jsme končili se slovy „příští
rok se máme na co těšit, bude to rok obratu!“ a to také byl. Doprovázení dětí na jízdním kole
do školy univerzitními studenty prostřednictvím online rezervačního systému zaznamenalo
poněkud jinou sezónu. Jarní sezónu jsme byli nuceni z technických a provozních důvodů
zkrátit a podzim jsme využili tzv. k úklidu, organizaci a realizaci nových akcí, jejichž přínos
bude viditelný v budoucnu. Děti s doprovodu průvodci z řad univerzitních studentů i ve
zkrácené sezóně najely 81 jízd a 311 km.
Díky Magistrátu města Olomouce a soutěži MPSV Obec přátelská rodině jsme mohli uspořádat
akce, které rozvíjí klíčové dovednosti pro jízdu na kole.
Nadále platí, že Ride2sCool je partnerstvím spjato s univerzitou Palackého. V pokračování J.
Millera ve funkci rektora UP a v přístupu děkana Fakulty tělesné kultury Michala Šafáře
vidíme záruku zájmu naší instituce o podporu aktivní mobility a volnočasové cyklistiky dětí.
Naše domácí katedra rekreologie i do budoucna umožňuje svým studentům splnit si jednu
část odborné praxe doprovázením dětí do školy s Ride2sCool. Právě v oblasti praxí a obecně
zakomponování dobrovolnické práce do vysokoškolského studia na Univerzitě Palackého si
hodně slibujeme od spolupráce s projektem Dobrovolnického centra UP.
Rád bych přivítal nového člena Ride2sCool. Je jím milovník jízdy na kole a mnohaletý bajker
Roman Mojzyszek, který se společně s námi bude nastavovat standardy kvality výuky a
fungování bike škol v ČR.
Trail centra a bike parky po celé republice se v posledních letech začaly rozsáhlými
investicemi do udržitelných, bezpečných a hravých stezek pro terénní cyklistiku otevírat
dětem a rodinám. Mezi klíčové činnosti Ride2sCool se tak dostává snaha zvyšovat bezpečnost
jízdy dětí v terénu skrze zábavnou výuku klíčových dovedností MTB v rámci naší Bajkové
školky.
S podporou naší fakulty se nám podařilo absolvovat dva náročné kurzy a získat licence PMBI
u Professional Mountain Bike Instructor Association v Mecce horské cyklistiky, kanadském
Whistleru. Díky tomu jsme mohli výrazně posunout efektivitu,
bezpečnost i zábavnost našich dětských kurzů MTB na
Rychlebských stezkách a nastavit nový standard výuky techniky
MTB v ČR.
Tahounem tohoto roku je Anička Brožová, která po Alžbětce
Haluškové koordinuje a organizuje jízdy dětí a průvodců. Stejně tak
bych chtěl ocenit nadšení Terezky Janoštíkové, která investuje
hodně úsilí a času do jízd, přestože tvrdě trénuje a závodí na
špičce orientačním běhu. Zajímalo by měna, co se můžeme těšit
příští rok?!
Váš Luděk Šebek
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Historie a poslání
Idea založit spolek se zrodila v roce 2010. Inspirací nám byl žlutý americký autobus, který
sváží děti do školy a my jsme si říkali “co kdyby to nebyl autobus, ale průvodci, kteří by
bezpečně doprovodili děti do školy na kolech?”. Představovali jsme si, jak děti a
dospívající jezdí na kole, protože je to něco extra. Je to „cool“ a „in“. Je to moderní.
Když jsme vymýšleli název, napadla nás anglická hříčka Ride2sCool, který měl vyjádřit, že
jízda na kole do školy v mnoha ohledech opravdu stojí za to. Při následném hledání na
webu, zda podobný název někde existuje, jsme našli dva odkazy. Jeden byl zcela aktuální,
souvisel s Tour de France 2010 a představoval jednorázovou akci, ve které zapojené školy
soutěžily o nejvíc najetých kilometrů na kole do školy (http://www.ride2scool.nl/override2scool/). Druhý s názvem Ride2school pocházel z Austrálie a jednalo se o iniciativu
rodičů, kteří se střídali v doprovázení dětí na kole do školy. V současné době se jejich
projekt se těší takové popularitě a státní podpoře, o které se nám zatím sní
(https://www.bicyclenetwork.com.au/general/programs/179/). Díky těmto vzdáleným
vlaštovkám jsme věděli, že se ubíráme tím správným směrem a naše idea podpory
aktivního transportu je opodstatněnou živnou půdu.
Nicméně trvalo nám několik dalších let, než se nám podařilo uskutečnit první reálné kroky
v České republice. Bylo mnoho důvodů, proč to nešlo a jen málo těch podporujících. Nedali
jsme se a přes všechna studia, doktoráty, rodinné a pracovní povinnosti jsme v roce 2014
uspořádali pilotní studii, do které byla zapojena jedna ZŠ v Olomouci (Tř. Spojenců),
jezdily tři děti a pět průvodců. Získali jsme cenné zkušenosti, ze kterých jsme čerpali a
vycházeli v následujícím roce 2015. V roce 2016 se nám podařilo „prolomit ledy“ a
odjezdili jsme celou sezónu. Dnes už doprovázíme děti do celé řady škol v Olomouci. Nově
pro děti pořádáme kempy v rámci Bajkové školky, kde si děti rozvíjejí klíčové dovednosti
pro jízdu na kole.
Naše poslání:
Vytváření a rozvíjení lifestylové kultury podporující sounáležitost žáků, studentů a
pedagogických pracovníků s projektem, přičemž tato kultura musí být samostatně
dlouhodobě životaschopná a saturovaná zevnitř.
Naše cíle:
Chceme pro žáky a studenty ve větších městech zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklistickou
dostupnost základních, středních a vysokých škol, a to prostřednictvím uceleného
programu pro podporu cyklistiky.
Podporou aktivního transportu rozvíjíme osobnost člověka vytvářením pozitivních
dopravních návyků, jak tělesného, tak duševního charakteru.
Skrze dobrovolnickou práci přispíváme k rozvoji občanské společnosti, to vše při
sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti.
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Proč tu jsme?
Protože se hromadí alarmující zprávy o poklesu pohybové aktivity u dětí a mládeže. My
věříme, že děti disponují přirozenou potřebou k pohybu a je na nás dospělých jim vytvářet
prostor a možnosti, aby tuto potřebu mohly naplňovat.
Jsme tu proto, že jezdit na jízdním kole je moderní. Svědčí o tom jak dramatický nárůst
prodeje městských kol a doplňků, tak skutečnost, že v rozvojových strategiích světových
metropolí zaujímá podpora cyklodopravy klíčové postavení. Současně nelze přehlédnout
začínající boom terénní cyklistiky v horských i příměstských střediscích. Naše vzdělání,
dovednosti a zkušenosti nám umožňují přispívat k větší bezpečnosti, zábavě a
efektivnějšímu osvojování techniky jízdy na kole na silnici i v terénu.
Pro koho tu jsme?
Pro děti a mládež, kteří by se sami nebo bez pomoci druhých nemohli na kole vydat do
školy.
Pro všechny, kteří milují jízdu na kole a chtějí podporovat a rozvíjet cyklokulturu v České
republice a přispívat tím k navracení života do ulic našich měst.
Pro ty, jež si podmanilo kouzlo terénní cyklistiky a chtějí se jí věnovat dlouhodobě a co
nejbezpečněji.
Vize:
Naší vizí, již projektem Ride2sCool pomáháme naplnit, jsou města, jejichž součástí jsou
bezpečné příjezdové koridory do všech základních, středních a vysokých škol. Veřejný
zájem poskytuje zřizovatelům škol mandát k alokování dostatečných prostředků pro
vytváření optimálních podmínek pro ukládání kol a uživatelsky příjemného zázemí pro
cyklisty. Děti, mládež a studenti považují aktivní transport do školy za přirozenou a
smysluplnou součást každodenního života. Školy, rodiče, děti, mládež, studenti, státní
správa a městská policie táhnou v zajišťování bezpečnosti a atraktivnosti cyklodopravy
za jeden provaz a našich služeb už není potřeba, protože bezpečná doprava do školy na
kole se stala samozřejmostí. Děti mají možnost rozvíjet a posilovat klíčové dovednosti pro
jízdu na kole jak v městském prostředí, tak v prostředí přírodním.

Činnosti spolku v roce 2019

Aktualizace online rezervačního systému
Jako každý rok proběhla kontrola a update online rezervačního systému, který je
stěžejní pro organizaci jízd na kole do a ze školy.
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Modernizace webových stránek

Naše internetové stránky prodělaly významný upgrade. Díky iniciativě Alex Ženaté
dostaly moderní a atraktivní kabát. Na stránkách jsou aktuality o naší činnosti. Dále pak
informace o našem zapsaném spolku, kontakty, složení týmu, medailonky našich
průvodců, informace pro rodiče a průvodce, o našich partnerech a o tom, co kde bylo
v souvislosti s Ride2sCool napsáno či natočeno. Na našich internetových stránkách
uvádíme všechny naše partnery.

Propagace projektu
Ride2sCool na olomouckém plesu
Díky působivé prezentaci Kryštofa Novotného si projekt Ride2sCool odnesl stříbrnou
příčku a voucher na vizuální identitu v hodnotě třicet pět tisíc z olomouckého Bussines
plesu konaného 26. 1. 2019. Kryštof je studentem oboru Rekreologie na Fakultě tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho osobní zkušenost (v Ride2sCool začínal
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coby průvodce), optimismus, šarm a podpora přátel
mu dodaly odvahy a Kryštof přesvědčil porotu, že
doprovázení dětí na kole do školy má velký potenciál
a hlavně smysl.

Valná hromada
Dne 27. 1. 2019 proběhla v Olomouci valná hromada, na které jsme přijali nového člena
spolku Romana Mojzyszka. S Romanem se budeme věnovat rozvoji klíčových dovedností
u dětí pro jízdu v terénu v rámci Bajkové školky. Lepší ovládání jízdního kola = větší
bezpečnost v jakémkoliv prostředí.
Kolo a umění
Divadlo na cucky se pokusilo o spojení umění a cyklistiky. V rámci zahájení kampaně Do
práce na kole Olomouc pořádalo aukci obrazů na podporu našeho projektu Ride2scool.
Na tuto událost spojující všechny cyklomilovníky jsme byli pozváni a jsme rádi, že jsme se
mohli pokochat krásnými obrazy. Zase jsme o něco víc v povědomí Olomoučáků.
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Kampaň pro získání nových dětí a průvodců a škol
Propagaci projektu jsme zahájili v březnu informačními letáky pro studenty. Letáky se
základními informacemi pro studenty a kontaktem na Aničku Brožovou pro více
informací byly umístěny na informační tabule na Fakultě tělesné kultury, ve vchodových
místnostech na všech ostatních fakultách a do informačního centra UPointu. Propagační
materiál byl také sdílen na našich facebookových stránkách Ride2sCool.
Nově jsme vytvořili nástěnku na katedře rekreologie na Fakultě tělesné kultury UP
v Olomouci, kde studenti najdou informace a kontakty na nás.

Promo akce pro studenty
Ve snaze oslovit a získat co nejvíce studentů – potenciálních průvodců opakovaně
nezůstáváme jen u umístěných letáků. Usilujeme o přímý kontakt se studenty.
Vymýšlíme způsoby jak propojit stávající jezdce s nováčky. Uspořádali jsme kolobojovku
k projektu v Klid v ruchu, proškolení průvodců a byli jsme na Majálesu.
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Proškolení průvodců

16. 4. 2019 od 17:00 do 21:00 proběhlo pozvání k rozježdění a zopakování
základů městské jízdy a bezpečnosti při doprovodu dětí na kole do a ze školy. Již tradiční
otvíračku nové sezóny jsme přichytali netradičním způsobem – kolobojovkou. Jednalo se
o příležitost k vzájemnému setkání prostřednictvím dobrodružné interaktivní formy
v prostředí letního kina KLID V RUCHU, a seznámení s projektem a lidmi kolem něj.
Majáles – 10. 5. 2019
Tradičně jsme se snažili získat
nové průvodce v rámci
studentských oslav jara – Majáles.
První květnový týden jste tak na
nás mohli narazit v areálu
Zbrojnice v Olomouci na Majálesu.
Někteří z vás nás byli podpořit,
nechat si zodpovědět dotazy a
svézt děti v našem speciálním kole
na aktovky. V rámci této
příležitosti poskytli naši průvodci
rozhovor do Českého rozhlasu Olomouc. Krátkou reportáž si můžete poslechnout zde.
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Propagace pro děti a rodiče
Vloni se nám osvědčilo napřímit úsilí v propagaci směrem k dětem a rodičům do
přímého kontaktu v rámci partnerských škol a do interaktivních aktivit na různých
akcích. Letos jsme se opět zviditelnili v rámci akcí V parku to žije pořádané ZŠ
Svatoplukova, Den rodiny pořádané ZŠ Sokolská a Den dětí pořádaný Bezpečnou
Olomoucí.
Osobní kontakt s potenciálními zájemci v řadách rodičů se stále ukázal jako
nepostradatelný a tak na jaře budeme s rodiči hovořit na rodičovských schůzkách ve
všech školách. Chystáme se aktivně setkávat a sdílet zkušenosti, informace a názory i s
kolegy pedagogy a školními psychology.
Děkujeme vedení škol za podporu a vstřícnost.
Informace pro rodiče v partnerských školách
Namísto poskytování informace o službě formou informačních stánků ve školách při
rodičovských schůzkách jsme se zaměřili na tvorbu a průběžné zveřejňování
propagačních a instruktážních videí. Ta tvořila páteřní materiál intenzivní zacílené
kampaně na sociálních sítích a byla spuštěna v březnu 2019.

V parku to žije – 30. 5. 2019
Nákladní kola Babboe, která ulevují našim rajderům od velkých
aktovek a umožňují jim zažívat svobodu jízdy do školy na kole
na 100%, již podruhé oživily sportovní workshopy v naší
partnerské škole ZŠ Svatoplukova Olomouc. Pan ředitel Mgr. Jiří
Vymětal opět vytrvale vozil děti parkem po dobu celé akce. Pan
ředitel jde sám příkladem a do školy pravidelně jezdí na kole.
V areálu školy rovněž instaloval několik stojanů na kola.
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Den rodiny - 20. 5. 2019
Děti na fotografii budou chodit od září do školy. Proto
při diseminaci naší myšlenky podpory dojíždění na
kole do a ze školy myslíme i na děti v mateřských
školách.
Součástí oslav významného svátku rodiny v jedné
z nejbáječnějších školek v Olomouci MŠ Sokolská jsme
potěšili jízdou v nákladním kole nejen děti, ale i jejich
rodiče a dokonce i jejich prarodiče. Jízda na kole umí
propojovat celé generace.
Rodiče se v průběhu akce zajímali, do kterých škol děti
doprovázíme. Někteří z nich se vyjadřovali, že možnost
jezdit na kole do školy je jedno z jejich kritérií při
výběru školy do budoucna.

Bajková školka – 15. – 16. 5. 2019
Po loňském
úspěchu bike
kempu pro
nejvěrnější
rajderky a
rajdery jsme
se zaměřili
na bajkovou
školku na partnerských Rychlebských stezkách.
Děti se tak s námi učí jezdit po terénních nerovnostech, více si užívat na terénních
stezkách zábavy a přitom jezdit o hodně bezpečněji. Získaná jistota a stabilita v jízdě na
kole jsou nenahraditelnými společnicemi při jízdě v městském provozu.
Promo v rámci Dne dětí – 26. 5. 2019
Dne 1. 6. je jeden z nejdůležitějších
svátků na světě! My ho slavili ve
Smetanových sadech v rámci akce
pořádané Nadací Bezpečná Olomouc.
Děti během akce dostávaly kartičky,
které zaplňovaly razítky za splnění
nějaké disciplíny či úkolu u jednotlivých
stánků.
Rodiče se mohli s dětmi libovolně u
cyklonáklaďáku nejen fotit, ale také své
děti svést. Děkujeme všem zúčastněným!
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Spolupráce s Akademik sport centrem Univerzity Palackého (ASC UP)
Pro průvodce - dobrovolníky z jiných fakult pokračuje spolupráce s Akademik sport
centrem UP, kde mají studenti možnost uzavření dohody o pracovní činnosti u tohoto
střediska tak, aby nemuseli jezdit úplně „na své triko“. Naše spolupráce pokračovala i
v tomto roce.

Média
O Ride2sCool proběhla reportáž v Českém rozhlase.
Napsali o nás v souvislosti s aktivním transportem v Žurnálu Univerzity Palackého
v Olomouci.

Jarní sezóna (květen - červen)
Jarní sezóna odstartovala 6. 5. a jezdilo se do 7.6. Celkem trvala 25 dní. Letošní jarní
sezónu jsme z technických a provozních důvodů museli předčasně ukončit. V jarní sezóně
se do projektu zapojilo deset dětí z pěti základních škol v Olomouci. Jednalo se o ZŠ
Svatoplukova, ZŠ Sv. Voršily, Živá škola, ZŠ Stupkova a ZŠ Horka nad Moravou.
Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně zapojilo 12 studentů z katedry rekreologie
FTK UP a jedna studentka z pedagogické fakulty. Na pěti trasách bylo Ride2sCool
uskutečněno 81 jízd, což samo o
sobě představuje 311 km.
●Počet zapojených škol: 5
●Počet zapojených dětí: 10
●Počet zapojených instruktorů:
13
●Počet jízd celkem: 81
●Počet najetých km celkem:311

Podzimní sezóna – Podzimní úklid
Po šesti úspěšných sezónách jsme se rozhodli přibrzdit a podzim 2019 věnovat třem
důležitým věcem:
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1. Vzdělávání a osvětě v oblasti dětské cyklistiky. Ve spolupráci s Magistrátem města
Olomouce (soutěž Obec přátelská rodině) realizujeme v říjnu velké akce, na které jsme
srdečně pozvali především všechny naše stávající i budoucí ridery.
2. Protože nejslabším místem projektu je dlouhodobě zajištění dostatku schopných
dobrovolníků, investovali jsme velké úsilí do kampaně Academic Bicycle Challenge,
která má probouzet zájem o ježdění na kole do školy mezi studenty vysokých škol v
globálním měřítku.
3. Společně se všemi, kdo našemu nápadu fandí a dali svou důvěru, chceme věnovat
těchto pár vzácných týdnů také práci na dotažení některých manažerských,
legislativních a ekonomických detailů projektu tak, abychom do jarní sezóny mohli
vstoupit s jasnou perspektivou dlouhodobé udržitelnosti.
Věříme, že Ride2sCool poté, co podstatně změnilo krajinu aktivního transportu do školy
dětí v Olomouci, bude dál definovat nové trendy v této oblasti. S vaším přispěním
chceme svou energii věnovat zajištění toho, že za několik let tu Ride2sCool pořád bude a
komunita dětí s jeho otiskem se bude stále rozrůstat.
Apelovali jsme na naše příznivce.
Co můžete udělat:
1. Vydejte se s dětmi sami párkrát na kole do školy. Rádi vám po konzultaci vypíšeme jízdu
a přidáme instruktora či instruktorku do tandemu.
2. Budete-li potřebovat a pomůže-li vám to, jsme schopni vám i na více jízd zapůjčit
nákladní kolo.
3. Zúčastněte se některé z obou našich podzimních akcí, kde se řeší technika a bezpečnost
dětské jízdy ve variabilním prostředí.
4. Dejte nám signál, že nejste jen konzumenty naší služby, ale že jsme v této věci partnery.
Napište nám své nápady a návrhy pro jarní sezónu.

Kemp Společně k rovnováze
Ve dnech 4. – 5. 10. 2019 jsme uvítali na hřišti olomoucké Loděnice několik začínajících
jezdců a jezdkyň na kole. Okamžik naučení jezdit na kole je natolik významným
momentem, že být jeho součástí je privilegiem, o které je škoda se připravit. Po deseti
letech výzkumné i metodické práce jsme se rozhodli na této krátké, ale významné části
sdílené cesty podpořit rodiče s dětmi a být na chvíli průvodci a společníky. Akce byla
podpořena z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019.
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Dětská škola technické jízdy v Bike parku Olomouc
Ve dnech 19. – 20. 10. 2019 jsme pořádali ve spolupráci s Magistrátem města Olomouc
Bike parku kemp pro rozvoj klíčových dovedností pro každé dítě, které se vydá do lesa
na kamenité traily nebo se pustí do odvážné výzvy olomouckých obrubníků. Akce byla
podpořena z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019.
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Zapojené děti, najezděné jízdy, trasy
V sezóně 2019 jsme realizovali jarní jízdy. Podzimní jízdy jsme museli z technických a
provozních důvodů vynechat, ale zaměřili jsme se na aktivity rozvíjející klíčové
dovednosti pro jízdu na kole a bajkerskou komunitu. Do projektu zapojily čtyři základní
školy v Olomouci a jedna v Horce nad Moravou. Jednalo se o již stávající školy ZŠ
Svatoplukova, ZŠ Svaté Voršily, ZŠ Stupkova, Živá škola a ZŠ Horka nad Moravou. V rámci
těchto škol jezdilo deset dětí. Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně a dobrovolně
zapojilo 13 studentů z katedry Rekreologie Fakulty tělesné kultury a z Pedagogické
fakulty.
Děti a průvodci uskutečnili celkem 81 jízd a najezdili celkem úžasných 311 km.

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření v roce 2019
V roce 2019 se nám podařilo získat finanční podporu na akce pořádané ve spolupráci
s Magistrátem města Olomouce z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině
2019. Finanční činnost obohatila naše nová činnost - Bajková školka.
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Žádosti o finanční podporu
V roce 2019 se nám podařilo získat finanční podporu na akce pořádané ve spolupráci s
Magistrátem města Olomouce z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině
2019. Zaměřili jsme se na pořádání kempů pro děti k rozvoji klíčových dovedností pro
jízdu na kole (Bajková školka).

R2S

Organizační struktura
Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.
Ředitel – statutární osoba
Telefon 1420 608 859 876
lukir2s@gmail.com
Kolo ho provází již od dětství, kdy se věnoval krasojízdě. Je
zakladatelem Ride2sCool, jeden ze zakládajících členů
Rychlebských stezek a skoro dvě dekády člen Horské
služby ČR. Je lektor instruktorských kurzů podepsaný pod
licencemi výborných instruktorů z Rychleb i Beskyd,
Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně a obor anglický jazyk na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity. Dlouhodobě působí jako odborný
asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci s doktorátem věnovaným
zvláštnostem učení v bikerských komunitách. Jeho doménou je cykloturistika,
horolezectví, skialpinismus a bezpečnost. Vyučuje a vede kurzy ve Finsku a v USA.
Instruktor bike kempů pro děti. Je autorem originálních cykloher pro děti i pro
dospělé. Pokud má něco aspoň jedno kolo nebo dvě lyže, tak na tom zajede.
PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D.
Členka předsednictva
Telefon +420 775 089 095
janinka.r2s@gmail.com
Její velkou láskou je všechno, co se točí. Kolem dokola,
okolo lidí, kolem kol, hor a přírody. Je spoluzakladatelkou
Ride2sCool a byla u zrodu Rychlebských stezek. Podílela se
na realizaci dětských bajkových kempů v Bike aréna Vsetín
(BAV). Kolo a lyžování jí provází celým jejím dosavadním
životem (a nebrání se ani snowboardingu). Je
instruktorkou terénní a horské cyklistiky, členkou
Asociace profesionálních učitelů lyžování, Asociace
profesionálních lyžařských škol. Dlouhá léta působila jako instruktorka lyžování a
snowboardingu v Zell am See v Rakousku. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorátu dosáhla v oblasti kinatropologie, obor
psychologie sportu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde
v současné době působí jako odborná asistentka na katedře rekreologie. Zde mimo jiné
lektoruje MTB kurzy.
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Mgr. Otakar Klímek
Člen předsednictva
Telefon +420 774 835 813
klimekota@seznam.cz
Přírodu považuje za dokonalý organismus. Nejlépe se cítí na
horách a to na jakýchkoliv. Vystudoval rekreologii na Fakultě
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. A poté (jelikož
se mu to zdálo málo) učitelství tělesné výchovy pro základní a
střední školy na Fakultě sportovních studií Masarykova
univerzita v Brně. Jeden ze zakládajících členů Ride2sCool. Je
majitelem lyžařské školy GO-ski v Javorníkách na Kohútce.
Provozuje obchod, půjčovnu a servis Ski – snowboard
sport v Hulíně. V létě provozuje nafukovací atrakce, jako jsou skákací hrady, vodní fotbal
atd.
Mgr. Pavla Kelnarová Vostrejžová
Členka předsednictva
Je spoluzakladatelkou Ride2sCool. Vynález kola považuje za
nejradostnější okamžik lidské evoluce. Od ježdění pro rohlíky na
chalupě se prošlapala kilometry až k účasti na pár bajkových
závodech. Ochomýtala se kolem spuštění Bike Parku na Kyčerce a
Single trailu na Dolní Moravě. Je instruktorkou lyžování a
snowboardingu a též instruktorkou terénní a horské cyklistiky.
Vystudovala učitelství TV a Matematiky. Momentálně na plný
úvazek maminkou.
Vavřinec Bukovský
Člen předsednictva
Je spoluzakladatelem Ride2sCool, je počítačový mág, poskytuje IT
služby, programuje internetové a intranetové aplikace na zakázku,
oživuje www stránky, překládá z francouzského jazyka. Když
vystoupí ze světa jedniček a nul, tak se věnuje svým nejbližším,
tematicky značně širokému spektru zálib. Jedním z nich je cvičení
Falun Gong. Před sedlem kola dává přednost jízdě na hřbetě koně
nebo přímému kontaktu se zemí při bosé chůzi, a to kdekoliv a
kdykoliv, nebojí se ani kroku tanečního. Jeho příležitostnou prací je pomocný podavač
nálad na zážitkových kurzech. Obývá dům postavený z knih a trochy cihel v Kyškovicích
(kde je členem obecního zastupitelstva) u Roudnice nad Labem (kde je členem pěveckého
sboru).
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Roman Mojzyszek
Nový člen Ride2sCool. Spoluzakladatel a instruktor Bajkové
školky. Spoluzakladatel Black Forest Bikers. Pořádá dětské bike
kempy. Již přes 20 let je aktivní bajker.

Poděkování
Poděkování patří všem dětem, které s námi v letošním roce jezdily!
Poděkování uhání ke všem rajderům, kteří se v tomto roce podíleli na doprovázení dětí
do školy. Jmenovitě se jedná o naši koordinátorku jízd a zároveň instruktorku Aničku
Brožovou (naše klíčová osoba, bez ní bychom nevydrželi ani ten měsíc), Tomáše
Svobodu (který aspiruje na trumfnutí Petr Pavliš v počtu jízd...min. v počtu najezděných
kilometrů:-)), Lucku Hlaváčkovou (naše hvězda z PdF), Alexandru Ženatou (která
mimo jiné oživila naše web. stránky), Lukáše Joukala (který momentálně vede v tabulce
v počtu najezděných jízd...Peťo, to si určitě nenecháš líbit:-)), Anežku Řičářovou (naše
úžasná stálice, která nás nikdy nenechá ve štychu), Terezku Janošíkovou (naše
nadšenkyně), Kryštofa Novotnýho (který nás reprezentoval a propagoval na všech
možných i nemožných fórech...a také jezdil), Šimona Šupinu, Viktora Křapu, Veroniku
Galuškovou, Adama Koláře. Dost jízd si zajel také Luděk Šebek, ale tam se s tím počítá,
páč je to doktor přes kola:-) V neposlední řadě díky moc Andrejce Duškové za spravování
R2S na Instagramu.
Na závěr vzkaz od jedné z maminek: "Moc děkuji, díky R2S jsem začala jezdit na
kole se svými dětmi, to, co děláte, má opravdu velký smysl." V návaznosti na tato
krásná slova děkujeme rodičům dětí, které s námi v letošním roce jezdily, že jim tuto
formu aktivního transportu do školy umožnili.
Naše poděkování rozhodně směřuje ke Studentské právní poradně PF UP, kteří pro náš
spolek pod taktovkou profesionálů v oboru JUDr. Veroniky Tomoszkové, Ph.D. a JUDr.
Oldřicha Beneše představují významnou oporu.
Poděkování za technickou podporu patří našim členům Otakarovi Klímkovi, který se
stará o běh a sídlo naší organizace.
Velké díky směřujeme do kyberprostoru našemu komornímu ajťákovi Petrovi
Novosadovi, který v tandemu s Luďkem Šebkem vymýšlí a vytváří náš online rezervační
systém.
Poděkování patří Janince Hoffmannové, která pumpuje duši Ride2sCool.
Za partnerství a spolupráci děkujeme
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ŽIVÁ

ŠKOLA

Děkujeme všem partnerům, Univerzitě Palackého, školám a paní Ing. Dagmar
Prachniarové manažerce projektu Obec přátelská rodině z Magistrátu města Olomouce.
Decathlonu děkujeme za kvalitní reflexní vesty pro naše průvodce a dlouhodobou
podporu
Tým R2S
Na konec jedno z nejdůležitějších poděkování. To patří Luďkovi Šebkovi a jeho Élan
vital - nápady - inspiraci, bajkerovi, bez kterého by Ride2sCool nikdy nevzniklo a
nefungovalo.
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Záměry organizace na příští rok
Zaměřit se na kempy Bajkové školky zvyšující bezpečnost jízdy v terénu skrze rozvíjení
klíčových dovedností MTB.
Aktualizace online registračního systému
Kultivování spolupráce se školami
Kampaň pro získání nových dětí a průvodců
Promo akce pro studenty
Účast v celorepublikové kampani Na kole do školy
Cílené zaměření na děti se speciálními potřebami
Proškolení průvodců
Získání dalšího sponzora či donátora
Organizace a realizace jarní sezóny a podzimní sezóny
Žádost o finanční podporu – dotace, granty
Vyhodnocení a evaluace sezóny, volba strategie pro příští rok
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