
Lyžařské středisko v Zásadě není sice nějak extra 
veLiké, aLe Zase má v rukávu jiné trumfy. je jenom 
pouhou hodinu cesty od prahy, po dáLnici dojedete 
do turnova a potom jenom kousek dáL krajinou k. h. 
máchy Za žeLeZný Brod.

S lunný, technicky zasněžovaný svah je velmi 
vhodný nejen pro dospělé, ale zejména pro 

rodiny s dětmi nebo i hendikepované lyžaře. nabízí 
příjemné a kvalitní zázemí, slušnou cenu skipasů 
a nebo třeba zajímavý program pro ty, kteří to 
myslí s lyžováním vážně. denní lyžování začíná v 
8,30 a končí v 16,30, noční (kromě neděle) trvá do 
20,30hod – parkování zdarma je samozřejmostí. 

V ZÁSADĚ

Potřebné informace
areál + LŠ. + půjčovna: 
 www.zasadaskicentrum.cz 
 Jarda (provoz) – 604 554 895 
 Tomáš (lyž. škola) – 728 543 828

Vylepšovací lyžování + tréninky + akce: 
 www.vl-snow.cz, HOnza – 608 968 234

Ubytování: www.lumka.cz, Petr – 734 581 214

SKVĚLÉ LYŽOVÁNÍ

PRO RODINY S DĚTMI
1   přehledný 500m příjemně skloněný, široký svah
2   regionální jízdenka s možností využití 

i sousedního areálu v plavech – doprava mezi 
areály zajištěna přepravní rolbou

3   kvalitní lyžařská škola na bezpečném, velmi 
širokém výukovém kopci

4   dětský provazový vlek
5   půjčovna lyžařského a snowboardového vyba-

vení, odborný servis
6   restaurace s dětským koutkem u dojezdu
7   ubytování pod svahem – penzion a apartmány

PRO POHODÁŘE I PRO LYŽAŘE, 
KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZLEPŠIT 
1   lyžování ve skupině podobně nadšených 

lyžařů
2   zkušení kvalitní lyžařští konzultanti 
3   možnost videozáznamu s rozborem jízdy 

a účinnými návody na zlepšení

PRO AMBICIÓZNÍ 
(nejen)AMATÉRSKÉ ZÁVODNÍKY 
1   možnost pravidelných tréninkú v brankách 

(čtvrtek+pátek+dle dohody) 
2   trénink v „týmu“ amatérských i „profi“ závodníků 
3   konzultace zkušeného trenéra + možnost 

videorozboru + účinné návody na  
zlepšení 

4   pořádání seriálu otevřených amatérských 
závodů pro všechny kategorie

5   společná účast „našeho týmu“ na amatér-
ských závodech v Čr i v zahraničí 

PRO HENDIKEPOVANÉ LYŽAŘE
1   bezbariérové přístupy od parkoviště k vleku 

i do restaurace
2   ochota pomoci při pobytu i při tréninku – 

talířový vlek
3   spolupráce při pořádání závodů

PRO SINGLES (20–35let) 
DOSPĚLÁKY I SENIORY (nad 55 let) 
1   akce vylepšovacího lyžování – workshopy pro 

začátečníky, pokročilé i znalce
2   příprava na společné lyžařské, cyklistické, 

golfové a turistické zájezdy
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