
GENERÁLNÍ PARTNER:

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

Nabízíme výukové a sportovní kurzy pro tělesně
postižené, všech věkových kategorií.

„S námi lyžuje každý.“
více infromací na

www.monoski.info

UBYTOVÁNÍ
Klienta ubytujeme i s rodinou přímo v sídle Centra 
nebo přilehlém penzionu v Janských Lázních. Každý 
klient má k dispozici plně vybavený bezbariérový 

apartmán s vlastním sociálním zařízením.

STRAVOVÁNÍ
Strava je poskytována formou polopenze. Snídaně 
probíhají přímo v místě ubytování, pokud není 
domluveno jinak. Jednotné večeře zajištujeme v 

místních restauracích.

VÝUKOVÉ KURZY
Výukové kurzy jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie, bez rozdílu handicapu. Každý klient má 
svého instruktora, se kterým lyžuje na svahu

za pomoci kompenzačních pomůcek.

Kompenzační pomůcky
MONOSKI - skládá se z jedné běžné lyže se 
silným vázáním, na které je upevněna nosná 
konstrukce z lehkých hliníkových
slitin, vybavená tlumičem
s pružinou. Na konstrukci
je upevněna „skořepina“,
ve které je lyžař
posazen.

BISKI - skládá se ze dvou lyží,
hliníkové konstrukce s hydraulickým

zvedákem a umělohmotné
sedačky. Odpružení zajišťuje

vzduchový tlumič, který
je možné nastavit

dle hmotnosti          
lyžaře.

Stabilitu udržuje monolyžař pomocí tzv. stabilizátorů,
což jsou zkrácené, speciálně upravené francouzské hole 

zakončené krátkými lyžemi.
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PRŮBĚH KURZU
Po registraci na kurz, prostřednictvím on-line 
přihlášky na našem webu a potvrzení termínu ze 
strany Centra, přijedeš se svým doprovodem, do 
domluveného střediska. Po příjezdu budete ubyto-
váni v bezbariérovém penzionu. Následuje sezná-
mení s instruktorem, který pro tebe vybere vhodný 

typ kompenzační pomůcky na lyžování. 

Ráno po snídani nasedneš společně se svým 
doprovodem a instruktorem do automobilu 
Centra, který vás přepraví do lyžařského střediska. 
Pod sjezdovkou, celý v očekávání, usedáš do kom-
penzační pomůcky a nevěříš tomu, že sjezdovku, 

kterou vidíš před sebou, můžeš sjet i ty. 

Jistě že ano. Moderní lanovka tě i s instruktorem 
vyveze až na vrchol, a pak si jen užíváš lyžování, i s 

těmi nejbližšími, dokud ti síly stačí.

Po lyžování se všichni vracíte zpět do penzionu plni 
nových zážitků a zkušeností. Čeká vás zasloužený 
odpočinek, relaxace na pokoji, výborná večeře a už 

se můžete těšit na další den.

SPORTOVNÍ KURZY
V případě, že Vám lyžování přiroste k srdci, a 
budete mít předpoklady pro další růst, můžete se 
zapojit do sportovního programu Centra a zařadit 

se do MONOSKI TEAMU.

Zde se setkáte s našimi nejlepšími lyžaři a v rámci 
sportovních kempů zdokonalujete své lyžařské 
umění. Na soustředěních v rakouských Alpách a v 
Krkonošských střediscích se připravujete pod 
dohledem trenérů Centra na domácí závody, a 
pokud jde vše jak má, tak můžete následně očeká-

vat i účast na mezinárodních závodech.

KONTAKTY
Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

Lesní 321, 542 25 Janské Lázně

Marek Dušek
+420 777 333 818  /  marek.dusek@monoski.info

více informací na

www.monoski.info

MONOLYŽAŘ
„ Lyžování jsem se začal 

věnovat krátce po úrazu páteře. 

Po absolvování několika výuko-

vých kurzů jsem si lyžování 

zamiloval a začal se mu 

věnovat i výkonnostně. Nyní se 

v Centru připravuji na lednové 

MS 2017 v italském Tarvisiu. “

Pavel Bambousek
reprezentant ČR 
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