


  

Naže zázemí se nachází hned vedle budovy správce, kde máme k dispozici takovou „klubovnu”, kde se 
můžeme v případě potřeby ohřát a večer posedět u pivka. Zároveň manželka správce nám připravuje jídlo, a 
občerstvení za přijatelné ceny, takže ani s jídlem si hlavu nemusíme lámat a vše je na místě. 

střídat. Martin se bude zaměřovat více na motokrosové tréninky a Víťa na endurové tréninky a typy tratí.

Zima už se nezadržitelně blíží a bohužel u nás nebude možné moc jezdit. Již mnoho let jezdíme s naší 
endurovou školou na zimní soustředění do areálu Pánov u Hodonína, kde máme perfektní tratě a zázemí na 
naše zimní soustředění. 

základní techniku ovládání motocyklu v terénu. 

Každou zimní přestávku v závodění velice úspěšně probíhají soustředění endurové školy od listopadu do 

enduro areál v Hodonín - Pánov, kde jsou tratě převážně na pískovém povrchu, tudíž se dá jezdit téměř za 
každého počasí. V tomto areálu je mnoho motokrosových i endurových tratí od středně měkkého písku až po 
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cena za trenéry:

*poplatek za trať je z loňského roku, v letošním se bude možná mírně zvyšovat. Zatím to máme v 
jednání s majitelem.

Na webových stránkách www.endurovaskola.cz v menu kliknete na „přihláška soustředění Hodonín”, vyberete si 
termín. Po vyplnění a odeslání údajů vám přijde automatický email s potvrzením přihlášky a informacemi. Zhruba 
měsíc před termínem budete kontaktování s dalšími informacemi ohledně jídla a dalšími detaily o průběhu akce. 
Budeme vědět přesnější předpověď počasí a může se stát, že pokud by hlásili úplně špatné počasí (velké mrazy), 
tak budeme s každým individuálně řešit náhradní termín. Prosíme o včasné odhlášení ze soustředění (pokud by 
se něco u vás zkomplikovalo), abyste nezabírali místo případným jiným zájemcům. 
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Zapůjčení motocyklu KTM

Cena za půjčení: 4.000,- 

- doprava motocyklu

Pokud nevlastníte svůj motocykl, tak nabízíme možnost zapůjčením motocyklu na zimní soustředění 
endurové školy. Můžete si zvolit s kompletní škály nejnovějších KTM EXC motocyklů, které vám 
přivezeme a postaráme se o ně v rámci servisu v průběhu soustředění. 
Pokud budete chtít zapůjčit motocykl, zaškrtněte to v přihlášce.

Cena zahrnuje: 

- benzín

- zapůjčení motocyklu 

- servis motocyklu

Zapůjčení offroad vybavení

Cena za půjčení kompletního vybavení: 500,- /den

Pokud nevlastníte vybavení, tak nabízíme možnost zapůjčení offroad vybavení na zimní soustředění 
endurové školy. Vybavení vám přivezeme přímo na soustředění, takže se o nic nemusíte starat.
Pokud budete chtít zapůjčit vybavení, zaškrtněte to v přihlášce.



KTM

- zapůjčení motocyklu 

Bude se jezdit na jednodušších tratích, se zaměřením na techniku jízdy, správné ovládání motocyklu v 
terénu atd. Pokud budou účastníci schopni pustit se do náročnějších terénů, tak je budeme propojovat se 
skupinama pokročilých, kteří mají na startosti Víťa a Martin Kuklíkovi. 

- doprava motocyklu

- servis motocyklu

Tuto skupinu budou koučovat Jana Kuklíková a Lukáš Kuklík. 

Vzhledem k tomu, že v zimně se nedá na cestovních motorkách jezdit, tak jsme pro letošní připravili na 
našich soustředěních endurové školy v Hodoníně skupinu začátečníků a dětí. Zároveň i možnost 
zapůjčení motocyklů KTM, včetně případného vybavení. 

- benzín

V ceně není zahrnutý poplatek za trať 300 kč/osoba/den

vyberete si termín. Zaškrtněte políčko „Jsem začátečník a chci zapůjčit motocykl KTM”.

Zároveň se vám ozve Lukáš nebo Jana a domluvíte se s nimi jakou motorku pro vás připrávíme a další 
podrobnosti. 

Zapůjčení motocyklu KTM: 4.000,-

Zhruba měsíc před termínem budete kontaktování s dalšími informacemi. Budeme vědět přesnější předpověď 
počasí a může se stát, že pokud by hlásili úplně špatné počasí (velké mrazy), tak budeme s každým individuálně 
řešit náhradní termín. Prosíme o včasné odhlášení ze soustředění (pokud by se něco u vás zkomplikovalo), 
abyste nezabírali místo případným jiným zájemcům. 

Po vyplnění a odeslání údajů vám přijde automatický email s potvrzením přihlášky a informacemi. 

cena za trenéry: 3.000,- / osoba

*poplatek za trať je z loňského roku, v letošním se bude možná mírně zvyšovat. 
 Zatím to máme v jednání s majitelem.



Trať:

Lokalita Hodonín - Pánov:

GPS: 48.887555,17.141905

Trénink bude probíhat v MX a enduro areálu Hodonín - Pánov. Budeme mít k dispozici více rozdílných tratí 
především na pískovém podkladu.

Poplatek za trať: 300 Kč/osoba/den
*poplatek za trať je z loňského roku, v letošním se bude možná mírně zvyšovat. 
 Zatím to máme v jednání s majitelem.




