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Spolupráce snowboardové značky Burton a  Monínce trvá 
už mnoho let. Vznikla na základě výběru ideálního místa pro 
pořádání akce Burton Chill, kdy Burton vezme děti z vybraného 
dětského domova a uspořádá pro ně dvoudenní program, ve 
kterém je naučí snowboardovat, rozdá jim spousty oblečení 
a  dárků a  děti si na Monínci zajdou kromě dobrého jídla 
i do wellness. Letos děti dorazí v období 15.–16. března, a to 
z  dětského domova v  Přestavlcích. Ty sice leží hned pod 
Moníncem, ale děti ho nikdy neviděly.

No a  protože je Monínec skvělé místo s  úžasnými lidmi, 
kteří nám vždycky ve všem pomohli, Burton tu od nepaměti 
na podzim pořádal první závody sezóny. V  minulosti se 
jmenovaly Burton Season Opening a  jezdilo se již poslední 
víkend v říjnu, ještě na sjezdovce pod hotelem. Ale stejně jako 
se vyvíjí snowboarding a Burton, tak se vyvíjí i Monínec. Přišlo 
Snow Factory a  rozhodlo se, že i  naši akci musíme někam 

posunout. Více jezdců, více překážek na větší ploše, a hlavně 
byla potřeba větší kapacita vleku. Bylo jasné, že všechny tyto 
podmínky maximálně splňuje horní polovina hlavní sjezdovky. 
Burton tak „oželel“ ten neuvěřitelný termín konce října a raději 
si vždy počká na kvalitně zasněženou sjezdovku, kde se toho 
dá udělat mnohem více… A to je prostě bomba. 

Už byla řeč o  tom, že se snowboarding vyvíjí. Rádi bychom 
k  tomu snowboardingovému progresu přivedli co nejvíce 
lidí, jenomže jak to udělat? Rozhodně přes mladé ridery. Ti 
jsou budoucností, a právě pro ně se Burton rozhodl změnit 
svůj závod. Udělali jsme ho pouze pro děti do 14 let, a  to 
jako slavnostní otevření zimní sezony celého areálu. První 
ročník proběhl v  roce 2019. Druhý ročník musel mít kvůli 
coronavirové pandemii pauzu a uskutečnil se až na podzim 
2021. Na Monínec se sjelo 40 jezdců z celé České republiky, 

aby ukázali, že jsou to oni, kdo jezdí nejlépe, a že o nich ještě 

BURTON YOUNG PUNKS

BURTON YOUNG PUNKS  
NA MONÍNCI
ZIMNÍ SEZONU NA MONÍNCI ZAHÁJILI MALÍ SNOWBOARĎÁCI V RÁMCI ZÁVODU BURTON YOUNG PUNKS,  
KTERÝ SE USKUTEČNIL V PÁTEK 19. LISTOPADU 2021. HOLKY A KLUCI VE VĚKU DO 14 LET VŠEM PŘEDVEDLI,
ŽE UMÍ JEZDIT A SKÁKAT PŘEKÁŽKY STEJNĚ DOBŘE JAKO DOSPĚLÍ.

BURTON YOUNG PUNKS

hodně uslyšíme. Byla to opět neuvěřitelná podívaná vidět 

dětské nadšení, jejich chuť jezdit, vyhrát a ukázat co nejlepší 

triky. K dispozici bylo mladým jezdcům osm překážek na dvou 

platformách včetně závěrečného corneru. 

Dívky i chlapci jezdí zvlášť, rozdělení do tří věkových kategorií. 

A  jak asi tušíte, malé děti ještě nejezdí o peněžní ceny, ale 

o  skvělé věcné ceny. Letošní ročník pro ně byl ale ještě 

o  něco zajímavější. Nejenom proto, že šlo o  body do celé 

série, protože Burton Young Punks budou mít své finále na 

konci března ve Špindlerově Mlýně, ale závod je také nově 

zařazen do Českého poháru ve snowboardingu. Takže 

motivace jako hrom. Počasí se také povedlo a pro děti to byl 

super den. První část dne se jede klasický závod na dvě kola, 

z  čehož se počítá to lepší a  rozhodcují ho takové legendy, 

jako je Honza Zajíc nebo Matěj Novák. Děti si tak vyzkouší, jak 

to jezdí dospělí. Následně se pak rozdělí do tří teamů pod tři 

kapitány a jezdí společně parkem, aby ukázaly, že jsou nejvíc 

kreativní. Vítězný team pak vyhrává dort. A aby toho nebylo 

málo, po závodě na všechny děti vždy čeká grill party přímo na 

sněhu. Každý si tak dá něco z grilu a může se těšit zase za rok. 

Text: Tomáš Znamenáček/4elements.cz, Burton snowboards

1. KATEGORIE MINI YOUNG PUNKS (2015– 2022)
KLAUDIE POUCHOVÁ

2. KATEGORIE YOUNG PUNKS (2012– 2014)
GIRLS YOUNG PUNKS – NIKOL NOVOSADOVÁ

BOYS YOUNG PUNKS – JAN RASEL

3. KATEGORIE PUNKS (2007– 2011)
GIRLS PUNKS – ELIŠKA MAŘIČKOVÁ

BOYS PUNKS – DANIEL VOLOPICH 

NEJLEPŠÍ TEAM – KAPITÁN JAKUB HIKO

VÝSLEDKY BYP 2021
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Někdo si rád přivstane, aby byl na sjezdovce první a  měl 

manšestr jen pro sebe. Jiní si i  po celém dni na lyžích dají 

rádi přídavek a užijí si lyžovačku s večerním osvětlením, kdy 

je sjezdovka opět nádherně upravená. Ano, je dost možné, že 

patříte do obou skupin a málokdy vás na kopci nepotkáme.

Večerní lyžování je ideální variantou i pro ty z vás, kteří nemají 

dovolenou, ale po práci by si rádi užili pohyb a sníh.

Energii pak doporučujeme doplnit v  příjemně vytopené 

Restauraci M2, kde se můžete těšit na svíčkovou, guláš, ovocné 

knedlíky i grilovanou klobásu.

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ NA HLAVNÍ SJEZDOVCE - 1 200 m

18 – 21 HODINKAŽDÝ DEN

SPORTEN DARK SNOW MONÍNEC
4. března se bude na Monínci opět konat legendární noční 

závod pro veřejnost, který nemá v Česku obdoby. 

Více informací a registrace na dark.snow.cz.

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ 
MÁ SVÉ KOUZLO 
KAŽDÝ, KDO ZAŽIL VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ NA MONÍNCI, SI TUTO PARÁDNÍ LYŽOVAČKU PO PRÁCI DOPŘÁVÁ  
STÁLE ČASTĚJI. MONÍNEC TOTIŽ NABÍZÍ JEDNU Z NEJDELŠÍCH OSVĚTLENÝCH SJEZDOVEK V ČESKU. 

VÝHODNÉ POBYTY

POTĚŠTE TĚLO I DUŠI  
NA MONÍNCI, SE ZIMNÍ 

SLEVOU NA UBYTOVÁNÍ
ZIMA JE STÁLE TÉMĚŘ CELÁ PŘED NÁMI A NA PRVNÍ PAPRSKY JARNÍHO SLUNCE  

SI JEŠTĚ PÁR TÝDNŮ POČKÁME. ZIMNÍ RADOVÁNKY SI TAK SE VŠÍM VŠUDY  
MŮŽETE UŽÍT NA MONÍNCI, A NAVÍC S 15% SLEVOU NA UBYTOVÁNÍ.

Sleva platí pro ubytování v Hotelu Monínec, na Nové Javorce, 

v Apartmánech Monínec či v Penzionu Čertovka a její součástí 

je i 20% sleva na půjčovnu vybavení a  10% sleva na privátní 

výuku v lyžařské škole. 

Kromě zimních sportovních výkonů můžete na Monínci dopřát 

odpočinek tělu i duši, a to v hotelovém wellness, kde najdete 

saunu, vířivku i  vnitřní bazén, můžete ochutnat prvotřídní 

gastronomii pod vedením šéfkuchaře Marka Volšanského, 

který ručí za kvalitní místní a  sezónní suroviny, a  děti se 

mohou vyřádit v  hlídané dětské herně, ve které je pro ně 

přichystáno několik herních zón zaměřených na kreativitu, 

pohyb a odpočinek. 

Rezervujte si svůj pobyt pomocí QR kódu na této stránce, který 

vás odkáže přímo na rezervační systém. Aktuální nabídku 

všech výhodných balíčků naleznete na našich webových 

stránkách www.moninec.cz. 
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ZIMNÍ MONÍNEC

_ HOTELOVÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA  
PŮJČOVNA

_ Výuka probíhá v malém skiparku pod  
Novou Javorkou nebo na Hotelové  
sjezdovce

_Pojízdný koberec

_Pouze pro výuku s instruktorem

_Moderní lyžařské pomůcky

_Půjčovna v Nové Javorce 

_ PO–NE 9–16 hodin (nutná rezervace předem)

1

1

_ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA MONÍNEC  
PŮJČOVNA

_Pohyblivý koberec 93 m

_ Vlek Poma 200 m  

_  Velký skipark je vyhrazen pouze  
pro výuku s instruktorem

_  Výuka od nejmenších až po mírně pokročilé

_  Ke škole patří budova s pohodlým zázemím 
(půjčovna, místo pro odpočinek dětí při výuce)

_ PO–NE 9–16 hodin (nutná rezervace předem)

2

_ HOTELOVÁ SJEZDOVKA

_170 m dlouhá

_Vlek Poma

_Vhodná pro začátečníky

_ Najdete zde skipark patřící  
k Lyžařské škole Monínec 

_Hotelová sjezdovka není osvětlena

_Denní lyžování od 9 do 16 hodin

P

P

P

P

_Nová Javorka

_Nástup 
  na lanovou dráhu

 

 

_Dětská herna Moniště

_Restaurace M2

Stánek s občerstvením_

 

_Hlavní sjezdovka
KOTVA 

_Hotelová sjezdovka
POMA 

_Chata Čertovka

_Hotel Monínec

 

_Pohyblivý koberec 

_Apartmány Monínec_Apartmány Monínec

_ Vlek
POMA

_  

_Poštovna

_Ounuz_Ounuz_Bizoni_Bizoni_ Golf 
Čertovo Břemeno

_ Golf  
Čertovo Břemeno

  

_Hlavní sjezdovka
LANOVKA

_ HLAVNÍ SJEZDOVKA

_Délka 1 200 m

_ Čtyřsedačková lanovka s kapacitou  
1 800–2 400 osob/hodinu 

_Horních 600 m obsluhuje vlek kotva

_Zasněžování a osvětlení po celé délce

_Druhá nejdelší osvětlená sjezdovka v Čechách

_ Večerní lyžování od 18 do 21 hodin 
HLAVNÍ SEZÓNA: PO–NE

_INTERSPORT RENT

_Servis na počkání

_Půjčovna bez objednání

_Testcentrum lyží Atomic a Salomon

_Pro veřejnost

_ ZIMNÍ SEZÓNA 
PO–NE 8.30–16.30 / 17.30–21.30 hodin

_MONIŠTĚ

_Dětská herna

_Hlídání dětí

_Do tří let pouze s doprovodem rodičů

_ Místo pro děti je rozděleno do několika zón 
zaměřených na kreativitu, pohyb a odpočinek

_ ZIMNÍ SEZÓNA 
PO–PÁ 13–17, SO–NE 10–17 hodin2
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ZÁVODY NA MONÍNCI

Monínec hostil nejprve mistrovství ČR a  FIS závody ve 

snowboardcrossu, poté mistrovství ČR ve skicrossu, 

o  víkendu 18. a  19. prosince prestižní Evropský pohár 

v  alpském snowboardingu a  během posledního před

vánočního víkendu se na Monínci konal ještě Český pohár 

v  alpském snowboardingu. Účast byla více než hojná  

Evropského poháru se zúčastnilo mnoho zahraničních 

návštěvníků i  závodníků. Startovní listinu mužů tvořila více 

než šedesátka závodníků z  patnácti zemí, žen startovalo 

46 z dvanácti zemí.

Atmosféra závodů byla přátelsky přívětivá a  sněhové 

podmínky díky technologii Snow Factory takřka ideální, 

pochvalovali si jezdci. Snow Factory totiž dokáže vyrobit sníh 

i při teplotách nad nulou, a to bez jakékoliv chemie, pouze 

ze vzduchu a vody. 

Velké závody nejsou pro celoroční areál Monínec žádnou 

novinkou. Na Monínci se pravidelně koná snowboardový 

závod Burton Young Punks, závod ve sjezdu na lyžích 

pro veřejnost Sporten Dark SNOW Monínec nebo série 

snowboardových a  freeski předváděcích akcí a  závodů 

Just Ride! Závody se ale na Monínci zdaleka nekonají 

pouze v  zimě. V  jarních měsících Monínec hostí prestižní 

mezinárodní běžecké závody Predator Race, cyklozávody 

Czech Downhill Tour nebo Extraliga Master či MTB závody 

Chainless Race. 

Z MONÍNCE SE V PROSINCI 
STAL „DRUHÝ ASPEN“ 
CELOROČNÍ AREÁL MONÍNEC SE KAŽDOU ZIMU MĚNÍ BEZMÁLA V ALPSKÉ LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO.  
LETOS BYLA ALE JEHO PROMĚNA V POLOVINĚ PROSINCE KORUNOVÁNA NĚKOLIKA VELKÝMI  
MEZINÁRODNÍMI LYŽAŘSKÝMI A SNOWBOARDOVÝMI ZÁVODY. 

DĚTI NA LYŽÍCH

JAK NAUČIT DĚTI LYŽOVAT
ZIMA SE PRO VÁS POJÍ S LYŽOVÁNÍM A RÁDI BYSTE PRO TENTO SPORT NADCHLI I VAŠE DĚTI?  

ZPŮSOBŮ, JAK ZE SVÝCH RATOLESTÍ UDĚLAT MILOVNÍKY TOHOTO ZIMNÍHO SPORTU, JE VÍCERO.  
MĚJTE ALE NA PAMĚTI, ŽE DĚTI MÁ LYŽOVÁNÍ BAVIT, TAKŽE NA NĚ RADĚJI NETLAČTE.

Nemáte pocit, že jste skvělí lyžaři s pedagogickými vlohami? 

Máme pro vás dvě možnosti: objednejte si individuální lekci 

s instruktorem, který se bude dítěti intenzivně věnovat, nebo 

děti přihlaste do lyžařské školy, kde kromě lyžování poznají 

i nové kamarády.

Pokud jste se ale rozhodli, že to zvládnete hravě sami, možná 

oceníte pár tipů:

ROZCVIČKA
Začněte úplně obyčejnou rozcvičkou, ať si děti zvyknou na 

pohyb v lyžácích a sžijí se s lyžemi. Dělejte otočky, zkoušejte 

jízdu za hůlku a postupně přejděte do jízdy v pluhu na mírném 

kopečku a do brzdění v pluhu. Stabilitu můžete trénovat tak, 

že děti při jízdě drží ruce na kolenou.

JÍZDA V PLUHU 
Klidně dětem na začátku pomáhejte, couvejte před nimi 

a přidržujte jim špičky lyží u sebe. A protože „plužení“ je pro 

děti novinka, popište jim to jako „pizzu“, řekněte jim ať dají lyže 

do tvaru kousku oblíbené pochoutky.  

VÝUKA OBLOUČKŮ
Když děti zvládnou pluh (nespěchejte na ně, není třeba po pár 

hodinách sjíždět červenou sjezdovku), můžete pomalu začít 

s obloučky. Dělejte orla či letadélko, které se vyklání ze strany 

do strany. Ruce při jízdě mějte rozpažené, ruka uvnitř oblouku 

míří nahoru a druhá ruka dolů. Ruce a ramena jsou v jedné linii. 

Děti sledují očima směr jízdy.

PRÁCE S TĚŽIŠTĚM 
Když už si je malý lyžař jistější, můžete začít pracovat s  jeho 

těžištěm. Střídáte chvíli jízdu před ním a chvíli za ním, aby se dítě 

naučilo jezdit ve stopě.

Základem je učit hrou a zábavně, nespěchat a opravdu hodně 

chválit. Zpočátku nejsou potřeba hůlky, spíš by při učení 

překážely a odváděly pozornost.  
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POSÍLENÍ IMUNITY

SAUNA 
VERSUS 
OTUŽOVÁNÍ
BUDOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ IMUNITY BY MĚLO BÝT CELOŽIVOTNÍM PROCESEM. NĚKDO 
ZAŘADÍ DO STRAVY VITAMÍNY, JINÍ VSADÍ TŘEBA NA OTUŽOVÁNÍ. NIC TO NESTOJÍ  
A ROZHODNĚ NEMUSÍTE HNED DO LEDOVÉ ŘEKY, STAČÍ STUDENÁ SPRCHA.

OTUŽOVÁNÍ
Vystavení chladu chrání před dýchacími problémy, působí 

jako prevence proti vysokému tlaku, zrychluje metabolismus, 

působí na namožené a bolavé svaly a urychluje regeneraci po 

náročném výkonu. Otužilci si pochvalují lepší spánek i  lepší 

koncentraci.  A pozor, během studených koupelí se vyplavují 

endorfiny a zlepšuje se tak nálada. Kdo by to nechtěl?!

Jak tedy začít? Určitě pozvolna! V zimě stačí 1–3 minuty, ale 

pozor  nezapomeňte se ve vodě hýbat.

Možná jste slyšeli o Ledovém muži z Holandska, Wim Hofovi. 

Kromě toho, že má na svém kontě nejrůznější kuriózní 

rekordy a  na Kilimandžáro vystoupal jen v  kraťasech, si 

mnoho nadšenců osvojilo jeho unikátní metodu. Ta sestává 

z dechového cvičení, otužování nebo vystavování se chladu 

a meditování. Wim Hof razí teorii, že chlad přináší klid a  ten 

nyní potřebujeme co nejvíc. A  protože věří, že lidské tělo 

zvládne vše, co mu mysl dovolí, posunuje neustále hranice 

a motá hlavu vědě i medicíně.

SAUNOVÁNÍ
S  ochlazováním úzce souvisí i  saunování. To je pro mnohé 

součástí wellness a způsobem relaxace, ale na naše tělo má 

opravdu blahodárné účinky. Pomáhá tělu detoxikovat a díky 

pocení se zbavovat těžkých kovů. Pravidelné vystavování 

vyšším teplotám je skvělé pro regeneraci, zklidnění mysli, ale 

i zmírnění bolesti a zlepšení činnosti srdce.

Saunu najdete v rámci prostor wellness v Hotelu Monínec

a také ve spodní chatě Čertovka.

Jak u otužování, tak u saunování je vhodné nejdřív navštívit 

lékaře, abyste měli jistotu, že je to aktivita pro vás vhodná.

ZÍMNÍ SPORTY

SKIALPINISMUS,  
TURISTIKA NA LYŽÍCH  

PROPADLI JSTE SKIALPINISMU NEBO BYSTE TENTO SPORT CHTĚLI VYZKOUŠET?  
MONÍNEC JE IDEÁLNÍ VOLBA! NAJDETE TU TOTIŽ PERFEKTNÍ SKIALPOVÝ A LAVINOVÝ OKRUH.

Tento sport nabízí propojení běžkování a  sjezdového 

lyžování, někteří mu říkají turistika na lyžích. Nejdřív si dáte 

do těla při výšlapu kopce, abyste si jej následně zaslouženě 

sjeli. Nemusíte čekat ve frontě na lanovku či vlek, podíváte se 

na místa, kam se obvykle nedostanete ani pěšky, výrazně si 

zlepšíte formu a kondici.

Mnozí skialpinisté vyhledávají cesty vzhůru mimo sjezdovku. 

I  když nemusí vždy hrozit přímo nebezpečí utržení laviny, 

může se velký kus sněhu utrhnout a je dobré to mít na paměti 

při balení se na cestu a  případně konzultovat s  odborníky. 

Protože se během výšlapu často zapotíte, doporučuje se mít 

v batohu i věci na převlečení.

SKIALPOVÝ OKRUH PŘÍMO V AREÁLU 
OBTÍŽNOST: 1 - LEHKÁ 
DÉLKA TRASY: 3,56 Km
ČAS VÝSTUPU: DO 40 MINUT
VRCHOL/ORIENTAČNÍ BOD: HORNÍ STANICE LANOVKY
NÁROČNOST SJEZDU: ČERVENO-MODRÁ SJEZDOVKA
STUPEŇ OHROŽENÍ LAVINAMI: 1 - NÍZKÉ

Přes Jetřichovice dále do Areálu Monínec. Odtud podle mapy 

pod elektrickým vedením doleva přes dva kopečky v  lese. 

Sjezd na lesní cestu zhruba na kótu 525 m n. m. u potoka. 

Odtud podél potoka po lesní cestě začínáme stoupat až ke 

křižovatce tvaru Y.

Na křižovatce doprava a  vzhůru do lesa v  azimutu na horní 

stanici lanovky. Od horní stanice sjezd zpět k parkovišti, a  to 

buď po sjezdovce, nebo podle stavu sněhu i po variantě v okolí.

Trasa má ráz lesní krajiny a potká vás strmý terén v závěrečné 

pasáži, který přímo vybízí k tréninku skialpinistických otoček. 

Okruh nespadá pod naši správu. Nezasněžujeme jej, ani 

technicky neudržujeme. 

Více informací na www.cestydoprirody.cz.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
SKIALPOVÉ LYŽE SE STOUPACÍMI PÁSY
SKIALPOVÉ BOTY SE SPECIÁLNÍM VÁZÁNÍM
HŮLKY
LAVINOVÝ VYHLEDÁVAČ (PÍPÁK)
LOPATA
LAVINOVÁ SONDA
PŘILBA 
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Tato tiskovina má pouze informativní charakter.  
Vyšlo v lednu 2022. Tiskové chyby vyhrazeny.

VYBARVUJ
MONYHO

DÁMSKÉ AKCE NA MONÍNCI

POTŘEBUJETE SI ODPOČINOUT A NAČERPAT SÍLY PO ZIMĚ? 
MÁLOCO FUNGUJE JAKO LEPŠÍ ENERGETICKÝ ELIXÍR NEŽ 
DÁMSKÁ JÍZDA V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ.

Dát si do těla při prima skupinových lekcích, odpočinout si ve 

wellness a kreativně se realizovat při večerním tvoření? Navíc 

se pobavit s dámami na podobné vlně a pochutnat si v místní 

restauraci.

SPORTOVNĚ TVOŘIVÝ VÍKEND / 1.–3. 4. 2022
První dubnový víkend se na vás bude těšit zkušená lektorka 

Lenka Vondráčková, se kterou si zacvičíte třeba pilates, 

kruhový trénink a aqua aerobik. A večer si vytvoříte originální 

diář či album.

DÁMSKÁ JÍZDA / 8.–10. 4. 2022 
O  víkend později se na vás těší trenérka Bára Kopřivová, 

se kterou si nejen pořádně zasportujete, ale vyrobíte si 

i  velikonoční věnec z  přírodních materiálů. Domů si tak 

odvezete nejen spoustu zážitků a  skvělou náladu, ale 

i nádhernou dekoraci.


