
5 DŮVODŮ, PROČ SI JETSURF ZAMILUJEŠ

WELCOME PACK



1NOVÝ VZRUŠUJÍCÍ SPORT



JETSURFING
Gratulujeme! Buď dobrovolně anebo zákeřným darem jsi se přihlásil/a na 

nejlepší zážitek svého života – jízdu na JetSurfu! Co to vlastně je?

JetSurf je surfové prkno se zabudovaným motorem. Nepotřebuješ žádné 

vlny, ale surfuješ – pod nohama máš board, který řídíš jen náklony svého těla 

a přidáváním plynu rukou!

JetSurf pochází z Česka, ale brzy se z něj stal světový fenomén! Mistrovsví 

světa v jízdě na tomto motorizovaném surfu hostí země jako USA, Korea, 

Čína nebo Mexiko. Tento nový vzrušující sport si oblíbili lidé jako Valentino 

Rossi, Sylvester Stallone, Justin Timberlake, Neymar da Silva Santos nebo 

Lewis Hamilton. Brzy mezi nimi budeš i ty!



2NEJRYCHLEJŠÍ MOTOSURF



JetSurf je nejrychlejším motorizovaným surfem na světě. Jezdit na něm můžeš rychlostí až 60 km/h.

S ochranným vybavením a pod vedením trenérů jsi v naprostém bezpečí.



3ZÁŽITEK PRO KAŽDÉHO



SNADNÉ ZAČÁTKY

Jízda na JetSurfu je vhodná pro každého!

Naši zkušení instruktoři se přizpůsobí tvým přáním 

a schopnostem. Učili jsme děti, teenagery, kandidátky na Miss

i profesionální sportovce - vše nás baví a je to znát! 

V případě praxe na snowboardu, wakeboardu, kitingu apod je 

velmi pravděpodobné, že na konci kurzu již zkusíš základní triky 

– vy ́skok z vody, slalom apod!



4PROFESIONÁLNÍ TRENÉŘI



IVO 
STROUHAL

#222

Ivo je zakladatelem JetSurf Academy

a je zároveň testovacím 

jezdcem vy ́robní továrny JetSurfů. 

Účastní se také závodů Motosurf

World Cup po celém světě.

Řeší technické a odborné dotazy. 

Vlastní licenci Professional JetSurf Coach.

CO-OWNER, 
TRENÉR,  TECHNIK



MARTINA 
LUKSCHEIDER

#55
CO-OWNER, 

TRENÉR, MARKETING

Martina se umístila na 4. místě 

v závodě Motosurf World Cup 2018.

Je hlavní trenérkou.

Jejím úkolem je organizace termínů

kurzů, firemních akcí, podrobné 

informace k průběhu eventů.

Vlastní licenci Professional JetSurf Coach.



5ZÁZEMÍ ČESKÉ HAVAJE



PÍSKOVNA VALTICE
Trenéři JetSurf Academy se na tebe těší v překrásné destinaci Jižní 

Moravy – vinařského města Valtice, které najdeš v turisticky 
proslulém Lednicko-Valtickém areálu. Soukromá Jetsurf pískovna 

je vzdálena 3 km od Valtic a nabízí kompletní zázemí včetně baru, 

restaurace, sprch a nádherného prostředí. Budeš se zde cítit jako 

na Havaji.

Dostaneš se sem autem směrem od Benziny ve Valticích. Po 

příjezdu v pravo uvidíš první jezero s bójkami. To je pro závodníky. 

Pokračuj ještě 100 m dál a zaboč vlevo na další jezero, které je 

určeno pro JetSurf Academy. 





info@jetsurf-academy.cz
www.jetsurf-academy.cz

Martina: 603 484 320, Ivo: 603 168 273
FB, IG: Jetsurf Academy

TĚŠÍME SE NA TEBE
V JETSURF ACADEMY


