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JARNÍ 
HAPPENING 
APUL
Tradiční Mezinárodní mistrovství 
České republiky učitelů lyžování, 
snowboardingu a telemarku bude 
mít letos zcela nový dvoudenní for-
mát. Po názvem Jarní happening 
APUL nabídne nejen závody v ob-
řím slalomu, freestylu a synchron-
ních demo jízdách, ale i workshopy 
pod vedením známých sportov-
ních osobností a lektorů Apul. 

Rejdice

K
aždý rok se mistrovství pořádá 
v jiném lyžařském areálu. Tento rok to 
bude ve ski areálu Rejdice a to pod zá-
štitou lyžařské školy Classic skischool 

Rejdice. Vůbec poprvé se závod koná ve dvou 
dnech, 16. a 17. 3. 2018. Na oba dva dny je připra-
ven bohatý program. Mimo podívané na různé 
lyžařské a snowboardové disciplíny se diváci 
mohou těšit na workshopy se známými sportovci, 
aprés-ski, hudbu na svahu či závěrečnou párty.

zivně pracuje. Sobota už bude plně ve znamení 
Rejdic. K vidění budou závody ve ski- a snow-
boardkrosu, slopestyle, týmový paralelní slalom 
a vše vyvrcholí večerním závodem demoteamů. 
Ten se letos vůbec poprvé v historii pojede za 
umělého osvětlení. 

Kdo bude prvním králem 
a královnou?
Účastníci závodu rovněž bojují o titul King of 
the Mountain a Queen of the Mountain. Nejlepší 
lyžař a lyžařka, kteří se v součtu disciplín nejlépe 
umístí v  obřím slalomu, skicrossu a freestylu, 
získávají putovní pohár z harrachovské sklárny, 
kde bude místními brusiči vyryto jejich jméno. 
Pohár je také připraven pro snowboardisty, kteří 
bojují o titul Lord of the board a Princess of the 
board ve stejných disciplínách.

Program
Závodů se mohou účastnit i lyžařské školy, které 
nejsou členy APUL, a učitelé lyžování budou 
moci porovnat síly hned v několika disciplí-
nách. Na pátek je připraven závod jednotlivců 
v obřím slalomu na lyžích a snowboardu, který 
se jako jediný ze všech disciplín uskuteční 
nedaleko Rejdic, v lyžařském areálu Paseky 
nad Jizerou. Odpolední program bude v pátek 
patřit workshopům, které budou pro všechny 
zúčastněné velmi atraktivní. Na nich se totiž 
objeví legendární sportovci, kteří to dotáhli 
v dané disciplíně nejdál. Namátkou jmenujme 
třeba reprezentanta ve SNB freestyle Jana Zajíce, 
nebo účastníka olympijského závodu ve freeski 
v Sochi 2014 Maria Skálu. Na účasti úspěšných 
sportovců, kteří povedou workshopy obřího 
slalomu nebo ski- a snowboardkrosu, se inten-
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MODRÁ JE DOBRÁ
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Je tomu přesně dva roky, co se na kurzech APUL objevila první 
pracovní verze nové učebnice pro instruktory lyžování. Byl tak 
odstartován projekt, který vstupem do nové sezony 2017–2018 dovršil 
jednu z etap nekončící evoluce vzdělávacího systému APUL. Je nám 
potěšením vám představit SNOWSPORT MANUAL – Modrá kniha 
lyžování, novou publikaci z dílny APUL. Seznamte se!

J
ak napovídá název naší nové knihy, jed-
ná se především o učebnici pro instruk-
tory lyžování, je tedy určena pro budou-
cí profesionály v oblasti výuky zimních 

sportů. Svou formou a inovativním obsahem je 
ovšem kniha vhodná také pro ty z vás, kteří se 
o lyžování zajímáte a máte zájem nahlédnout do 
tajů základních principů, na kterých je postavena 
moderní technika a výuka lyžování. 

Velkým krokem vpřed je zbrusu nová grafická 
podoba knihy. Aby se kniha čtenářům lépe 
používala, snažili jsme se ji od začátku do konce 
koncipovat maximálně interaktivně, k čemuž 
různé grafické prvky a celková grafická úprava 
hodně napomohla. Věříme, že současná reprezen-
tativní podoba knihy je na světové úrovni a svým 
majitelům bude sloužit jako pomocník a průvod-
ce na cestě k poznání a k novým dovednostem. 

Zkompletování a finalizace Modré knihy lyžo-
vání nám nyní otevírá prostor pro další publikační 
kroky a tvorbu. Jedním z nich bude překlad této 
knihy do anglického jazyka a také tvorba „čer-

Nejlepší lyžařská škola
Škola s nejlepším součtem z různých disciplín 
vyhrává legendární pohár lyžařských škol. 
Podmínkou je, že musí nasadit alespoň jeden 
tým do závodu v paralelním slalomu a závodu 
demoteamů (ve stejném složení v obou disciplí-
nách), jednu ženu a jednoho muže do disciplín 
skicross, snowboardcross, freestyle lyže, freestyle 
snowboard, a do závodu jednotlivců v obřím sla-
lomu na lyžích a snowboardu. Program závodu 
bude postaven tak, aby se členové týmů mohli 
zároveň zúčastnit i výše jmenovaných individu-
álních disciplín. Ideální reprezentace lyžařské 
školy se tedy skládá z 8 účastníků. Šestičlenný 
tým lyžařů, který pojede paralelní slalom a závod 
v demo jízdách, k tomu jeden snowboardista 
a jedna snowboardistka. Konec mistrovství pak 
bude patřit závěrečné párty ve Sklářské chalupě 
v Harrachově, kde bude připraven raut pro 
závodníky a vyhlášení výsledků všech disciplín. 

veno-černé“ knihy, která bude na Modrou knihu 
lyžování navazovat a bude se tematicky věnovat 
pokročilému a expertnímu lyžování a výuce. 

Pokud máte o novou Modrou knihu lyžování 
zájem již nyní, využijte vašeho členství v APUL 
a získejte ji za zvýhodněnou cenu na našem 
webu. 

Máte se na co těšit! Tak s chutí do toho.

Jarní kurzy APUL
Kromě Jarního happeningu APUL je před námi také nabitá termínová listina kurzů pro instruktory 
lyžování, snowboardingu a telemarku. Začínáme ve Špindlerově Mlýně a končíme tradičně 
v rakouském Söldenu.
Lyžování D .......................................... 9.–14. 3. 2018 ................................... Špindlerův Mlýn
Snowboarding D .............................. 9.–14. 3. 2018 ................................... Špindlerův Mlýn
Lyžování C ........................................19.–25. 3. 2018 ................................... Špindlerův Mlýn
Snowboarding C ............................19.–25. 3. 2018 ................................... Špindlerův Mlýn
Lyžování Race kouč 1 ..................20.–25. 3. 2018 ..................................Pec pod Sněžkou
Běžecké lyžování 1 ........................26.–30. 3. 2018 ................. Černá hora, Janské Lázně
Telemark 1........................................... 26.–1. 4. 2018 ......................................... Janské Lázně
Snowboardcross kouč 1 ......................... jaro 2018 ..................................Pec pod Sněžkou
Snowboarding B ....................................... jaro 2018 ................................Kaprun, Rakousko
Lyžování D ........................................16.–21. 4. 2018 .................................Sölden, Rakousko
Lyžování C ....................................... 22.–28. 4. 2018 .................................Sölden, Rakousko
Lyžování B ........................................19.–28. 4. 2018 .................................Sölden, Rakousko
Lyžování A2 ......................................19.–28. 4. 2018 .................................Sölden, Rakousko
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