
 

 

 

Lyžařská škola je situována na modré sjezdovce ve Ski Areálu Řeka a disponuje uzavřeným dětským rájem (mírný svah s mini-vlekem, veselými překážkami atd. Pro pokročilé lyžaře  

pak širokou uměle zasněžovanou sjezdovku, ideální pro zdokonalování techniky a další rozvoj lyžařských dovedností. Výuku provádějí zásadně vyškolení a certifikovaní instruktoři. Výuka 

probíhá 5 dnů, od pondělí do pátku, vždy dopoledne, aby byly děti odpočaté a na oběd mohly být zpět v mateřské škole.  

CENA: 2 100 Kč na dítě a 5 dnů 

Obsahuje: minimálně 17 hodin výuky – vleky a instruktory, dopravu 5x tam a zpět, pitný režim, uschování lyží, závěrečný závod, malé odměny.  

Jako jediná škola jsme zřízena a vlastněna přímo Ski Areálem, proto můžeme garantovat pravidlo, že výcvik začíná hned, jakmile jsou děti připraveny, nečekáme  

na 9 hod a výcvik začínáme dříve. Instruktoři jsou k dispozici od první chvíle, a budou si děti přebírat přímo u autobusu pod sjezdovkou, poté půjdou na svah a pomáhají 

jim s obouváním bot, lyží apod. První den je třeba počítat s trochu delším přípravným časem (půjčení výstroje, děti se musí trochu rozkoukat, co kam patří apod). V pátek 

jsou pozváni rodiče, aby se podívali na své děti, co všechno se naučily. V pátek rovněž organizujeme pro děti závěrečné závody, používáme profesionalní kloubové 

slalomové tyče a časomíru s velkým displejem, kde děti mohou sledovat své časy a časy svých spolužáků. Pro děti jsou pak připraveny drobné ceny. 

 

JÍDLO, PITNÝ REŽIM: 

• celou dobu je k dispozici teplý čaj, zároveň si můžete objednat svačinky (obložený rohlík + omazánka/salám/šunka/sýr) a čaj. 

 

MOŽNOST PŮJČENÍ VÝSTROJE (k dispozici přímo na sjezdovce): 

• zapůjčení komplet výstroje (na jedno dítě a 5 dnů) 800 Kč, zapůjčení lyží (na jedno dítě a 5 dnů) 500 Kč, zapůjčení bot (na jedno dítě a 5 dnů) 300 Kč, zapůjčení  

i helmy (na jedno dítě a 5 dnů) 100 Kč 

 

PROČ SKI AREÁL ŘEKA: 

Minimálně 17 hodin aktivní výuky na svahu. Jako jediná lyžařská škola nevybíráme zálohy. Jako jediná lyžařská škola účtujeme pouze přesně tolik, kolik děti doopravdy 

odlyžovaly. Pokud tedy výcvik nedokončí (třeba z důvodu onemocnění), platí pouze dny, kdy se vycviku zúčastnilo. Totéž platí o půjčovném – platí pouze dny, kdy mělo 

výstroj vypůjčenou. Máme nejvyšší úspěšnost ve zdokonalování dovedností dětí: 97% dětí, které do začátku kurzu ješte nikdy nestály na lyžích pak na konci kurzu 

bezproblémů vyjedou na vleku a bezpečně sjedou modrou sjezdovku.  

 
 
Martin Malý, Ski Areál Řeka, 773486688, info@ski-reka.cz 


