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Chalani z Board Academy sú fanatici do boardových 
športov, to sú také, čo majú niečo spoločné s „doskou“ ako 
windsurfing, kiteboarding či paddleboarding, aby sme 
zostali pri tých letných, ktoré súvisia s vodným živlom. A voda, 
to je more, pláž, slnko, prázdniny a športová akadémia 
k tomu. Kde? Na južných brehoch Sicílie v Stredozemnom 
mori. Tam už je všetko pripravené, aby ste s plachtou (wind), 
pádlom (paddle) či šarkanom (kite) vyrazili chytať tie správne 
vlny. A more nezabudnuteľných letných zážitkov.  

Štvorhviezdičkový hotelový rezort 
v blízkosti chránenej krajinnej oblasti 
Tenutella sa rozprestiera uprostred 
mäkkých stredomorských piesočných 
dún iba 200 metrov od pláže. Má wellness 
centrum a dva vonkajšie bazény, z ktorých 
jeden je určený pre deti. V hoteli počas 
leta funguje detský klub Planet Fun 
so slovenskými animátormi. 

Sikania  
ReSoRt & Spa

Juraj Bisaha a Matej Šmída, chalani z Board 
Academy, sú absolútni profíci, odborne 
zastrešujúci športovú akadémiu, ktorá sa 
pod hlavičkou cestovnej kancelárie Satur 
(po prvýkrát!) rozložila v hotelovom 
komplexe Sikania Resort & Spa na 
Sicílii. Aj keď pomenovanie športová 
akadémia znie trošku akademicky, 
ponúka predovšetkým „školu hrou“, 
kde drevené lavice nahradili ultra ľahké 
dosky a ťažký vzduch školskej triedy 

letný vánok s vôňou mora. Pozvaný je každý, kto sa udrží na 
dvoch nohách: decká predovšetkým (od siedmich rokov vyššie), 
ale aj ich rodičia či starí rodičia, športovci i domáci zaháľači, 
pohybové talenty aj tí, ktorí sa považujú za športové nemehlá, 

• Komplexný pohyb rozvíja koordinačné 
schopnosti tela najmä u detí.  
• Prináša mentálny relax mimo 
vizuálneho a zvukového smogu. 
• Pocit silného puta s prírodou 
a vodným živlom umocňuje pochopenie 
prírodných zákonitostí a toho, ako 
ich človek môže múdro využiť. 
• Vlhké prostredie pri mori a slaný 
vzduch má blahodarný účinok 
na respiračný aparát.
• Jedinečné momentky z tréningov sa 
budú krásne vynímať na vašom Facebooku 
či Instagrame (ale nezabudnite babičke 
poslať domov ozajstnú pohľadnicu!).

Výhody 
windSuRfingu  

   Viac info:  www.satur.sk  
ponuky@ba.satur.sk • 0850 333 333
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 windsurfingu   
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ale o to predsa nejde, 
na doske je to hlavne 
o družnej zábave, na 
večné pretekanie sa, 
kto je lepší, šikovnejší, 
mrštnejší, silnejší radšej 
zabudnite! Lebo Juraj 
s Matejom na to idú 
celkom inak, tuto hľa, 
potvrdzujú to čierne 
na bielom: „Nechceme 

na úkor väčšiny,“ hovoria svorne, „podporovať a uprednostňovať 
len úzku skupinku najnadanejších jednotlivcov. Práve naopak, 
namiesto porovnávania sa snažíme skôr o atmosféru spolupráce 
a vzájomnej podpory.“ Chalani z Board Academy v tom majú jasno: 

pristávaní na letisko v Katánii - pri dobrom počasí 
vidieť Etnu aj s jej krátermi takto zvrchu je zážitok, 
na ktorý len tak ľahko nezabudnete. Etna je stále 
aktívna, dokonca jedna z najaktívnejších sopiek na 
svete. Dnes sa však jej výbušné nálady dajú predvídať, 
dňom i nocou sopku stráži 120 seizmografických 
staníc a dokonca z vesmíru i jeden satelit. Na svahoch 
sopky (3.350 m) sa v zime lyžuje, v lete tam vedie 
niekoľko turistických chodníkov ku štyrom najväčším 
kráterom. Severné úbočia sopky lemujú vinohrady, na 
jej stráňach rastú hríby, jedlé gaštany i oku lahodiaca 
záplava bylín a kvetov, z ktorých farmári vyrábajú 
med. Miestne ľahké korenisté vína, známe ako 
Etna Rosso, sú príjemné na popíjanie, keď si po dni 
strávenom na pláži večer doprajete pohárik či dva. 
O meste Agrigento básnik Pindaros napísal, že 
je „najkrajšie zo všetkých smrteľných miest“. 
A vďaka blízkemu Údoliu chrámov, rozľahlému 
archeologickému parku, ktorému kraľuje Chrám 
svornosti (Tempio della Concordia), patrí 
k najnavštevovanejším na Sicílii. Samotný chrám je 
popri aténskom Partenóne najzachovanejším dórskym 
chrámom na svete. K nezabudnuteľným zážitkom 
patrí aj prehliadka starobylého mesta Syrakúzy, 
založeného v roku 730 p.n.l., v ktorom sa narodil 
slávny grécky matematik a filozof Archimedes, 
vynálezca Archimedovho zákona, ktorý si po 
„ponorení do kvapaliny a nadľahčovaní silou“ môžete 
overiť aj počas tréningov v letnej športovej akadémii.   

„V dnešnej zrýchlenej dobe, 
plnej moderných technológií, 
sa strácajú skutočné zážitky 
a skutočné priateľstvá sú 
nahrádzané virtuálnymi. Mnohé 
sa redukujú na to, že si niekto 
pozrie video, ako niekto iný 
jazdí po vlnách či snowboarduje 
v prašane. My sa snažíme, 
aby to boli naši zverenci, ktorí 
dokážu ‚live‘ zjazdiť metrovú 

vlnu... Nech sú to práve oni na videu, ktorí to skutočne dajú a ktorých ostatní 
doma sledujú na monitore. A aby to všetko prežívali spoločne s reálnymi 
kamarátmi. Len takto vznikajú kamarátstva na celý život, len takto sa 
zážitky stávajú nezabudnuteľnými.“ A ešte jedno dôležité posolstvo: „Práve 
v mládežníckom veku je dôležité mať aj iné vzory než rodičov, dávame si preto 
záležať, aby sme boli top aj z tejto stránky.“ Čo vás teda čaká, keď si vás alebo 
vaše deti zoberú chalani z Board Academy do parády? Naučíte sa základné 
techniky windsurfingu, ako jazdiť na doske a ako využívať silu vetra. Na 
širokých bezpečných doskách budete manévrovať so superľahkými plachtami, 
naučíte sa, ako vytiahnuť plachtu, nastaviť ju na vietor a vyraziť po hladine 
ako šíp, ale tiež ako sa otočiť a vrátiť na breh, a to pod bdelým a sústredeným 
dohľadom trénerov, ktorí vaše deti nespustia ani na sekundu z očí.    

Sicília na dosah
Sicília je najväčší ostrov v Stredozemnom mori, ktorý sa dá ťažko obsiahnuť 
za niekoľko dní, ak si však za cieľ dovolenky zvolíte jej južné pobrežie, máte 
šancu uvidieť niekoľko zaručene najväčších skvostov ostrova. Zo Sikanie sa 
dá vypraviť na celodenný výlet na Etnu, ale buďte v strehu už v lietadle pri 

• Vybrať si možno z kurzov štyroch úrovní, teda 6-, 
10- a 18-hodinový (level 1 a 2), viď webová stránka CK 
Satur. Pre zakúpenie kurzu sa môžete rozhodnúť zároveň 
s kúpou zájazdu, ale aj priamo na mieste (cenovo 
výhodnejšie je kurz uhradiť hneď aj s platbou za zájazd). 
• Termíny pobytov so športovou windsurfingovou 
akadémiou: od 16. júna do 15. septembra. 
• Pokiaľ chcú kurz doskových športov absolvovať rodičia, 
v hotelovom rezorte Sikania Resort & Spa funguje obľúbený 
rodinný klub Planet Fun CK Satur, ktorého animátori sa 
postarajú o deti, kým rodičia budú trénovať na doske.
• Obaja inštruktori sú profíci, absolventi fakulty 
telesnej výchovy a športu UK. Okrem odborných 
znalostí majú aj skvelý vzťah k deťom. 

Letný manuáL 
boaRdingu  
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