
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Zimní sezona v Čenkovicích 

   Skiareál Čenkovice přináší spoustu zajímavých zážitků pro každého. Díky široké nabídce přepravních 
zařízení a sjezdovek různých obtížností si zde na své přijdou pokročilí lyžaři a snowboardisté, ale i rodiny s 
dětmi nebo vyznavači klidnější jízdy na pravidelně upravovaných svazích. 

Čenkovice patří k největším lyžařským střediskům Orlických hor. Sjezdové tratě v celkové délce 4 450 metrů 
vybavené systémem technického zasněžování spolu s dvousedačkovou lanovkou a šesti vleky jsou zárukou 
plynulého provozu střediska a lyžování bez dlouhého čekání. Několikrát do týdne se rozjíždí i za tmy: od 
pondělí do soboty od 17:30 do 21:00 hodin se tu koná večerní lyžování. 

V okolí Skiareálu Čenkovice je  moderní technikou pravidelně upravováno 70 km běžeckých tratí. 

Více informací a speciální akce na tuto sezonu najdete na: www.skiarealcenkovice.cz . Na nových a 
přehlednějších stránkách lze shlédnout například i aktuální počasí prostřednictvím webových kamer. Aktuální 
informace z Čenkovic je možné vidět také v Panoramě České televize. 
 
Akce, které jsou pro letošní sezonu připraveny:  
 
První  veřejné závody o Čenkovický pohár se budou konat za příznivých sněhových podmínek v sobotu  
22. prosince 2012. 
 
Druhé veřejné závody o Čenkovický pohár se uskuteční v neděli 10. února 2013. Tento termín je zajímavý 
z důvodu začínajících jarních prázdnin města Brna a končících svitavských prázdnin.  
 
Třetí závody o Čenkovický pohár 
Velmi oblíbenou akcí v Čenkovicích a okolí na konci zimní sezony je karneval lyžování s rejem masek, 
který se letos bude konat v sobotu 9. března. V tomto termínu jsou naplánované třetí otevřené veřejné  
závody.  
 
Testování lyží: 
Sporten – testovací akce v Čenkovicích  - neděle - 6.1. 2013 
Rossignol – půjčování lyží Rossignol zdarma návštěvníkům 12. – 13. ledna 2013 
 
13. ledna - DNY NA MONOSKI 
Akce je určena pro rodiny s dětmi s tělesným postižením, organizace pracující s osobami s  
tělesným postižením i široké veřejnosti. Osoby s tělesným postižením budou mít možnost lyžování na 
monoski vyzkoušet, v případě zájmu získat pod dohledem instruktora základní lyžařské dovednosti. Zájemci 
z řad veřejnosti si mohou lyžování v kůži tělesně postižených také zkusit. To vše zcela zdarma. Organizátor: 
Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA) 
 
Lancia vs. Sjezdovka II.  – akce se koná 19. ledna 2013 (nebo v náhradním termínu 16. 2. 2013). 
Domluvena firma BRETTON Vamberk -  předváděcí akce firem Dynastar a Rossignol. 
 
2. března Vystoupení svitavské kapely Kowalski.   
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