
 

Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com 

 
 

 
Svaz lyžařů ČR – úsek alpských disciplín 

 
Kondiční a „skicrossové“ soustředění přesunuto na léto 2023 

z důvodu otevření ledovců a zahájení lyžařské sezóny. 
                              

POZVÁNKA na podzimní kondiční a „skicrossové“ soustředění 
pro mládež  

 
Termín: 7.10. – 9.10.2022.  

Prezentace a ubytování  7.10. 14:00 – 15:00.  

Místo:  Polevsko, https://www.polevsko.ski/ 

Ubytování: https://www.restaurace-polevsko.cz/ 

Rezervace ubytování a stravy prosím kontaktovat předem Filip Horáček +420 
777225022.  
Cena za ubytování 500,- za osobu na lůžku, kapacita 33 lidí.  
Cena za ubytování na karimatce se spacákem v sále pro více osob, 100 Kč za osobu. 

Strava: Zajištěna plná penze. Cena za plnou penzi 300,- za osobu. 

Platba a cena: Cena za soustředění 800,- za osobu (cena částečně pokrývá náklady spojené 

s pronájmem koberců a výstavbou trati, zbytek ceny hradí AD SLČR). 

Platba pouze hotově při prezentaci. Na základě platby bude vystaven příjmový 

doklad. 

Doprava: Vlastní (hradí si každý sám). 

Přihlášky: Mailem na jiri.mateju@czech-ski.com  

 Ukončení přihlášek v pátek 30.9.2022 

Soustředění je zaměřeno na nácvik skicrossových dovedností, jízdy přes vlny, skoky 

na umělém povrchu. Trénink skicrossu doplní jízda v bikeparku, protahování, 

kompenzační cvičení, cvičení na rovnováhu a jiné.  

Součástí soustředění bude i skicrossový koučink Tomáše Krause a večerní promítání 

a program ve velkém sále. 

Program: 7.10. 15:00 –  18:00 trénink skicross, trénink bikepark 

 8.10. 15:00 –  9:00 – 12:00 trénink skicross, trénink bikepark 

15:00 – 18:00 trénink skicross, trénink bikepark 

 9.10.    9:00 – 12:00 trénink skicross, trénink bikepark 

14:00 – 17:00 trénink skicross, trénink bikepark 
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Trenérské zajištění:   Petr Správka, Jiří Matějů, Tomáš Kraus a vlastní trenéři dětí. 

S sebou:  Věci a vybavení na kondiční trénink. Věci a vybavení na skicrossový trénink – starší 

lyže na obří slalom, chránič páteře, helma. Horké kolo, helma, chrániče. Věci a 

vybavení na kondiční trénink. Dále doporučujeme vzít s sebou švihadlo, karimatku, 

masážní válec, masážní míček (ježek), tenisák.  

Přesný program a časy tréninků se mohou měnit v závislosti na podmínkách. 

Program soustředění doplní večerní program, promítání, beseda.    

V případě dotazů kontaktujte Jiřího Matějů, 777801050, jiri.mateju@czech-ski.com 
 
1.9.2022 
Jiří Matějů 
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