
I Snowboardový team aPUL 
září a těší Se z úSPěchů Po ceLý rok!

a konci dubna letošního roku 
proběhla již tradičně snowboar-
dová tečka za povedenou sezonou. 
Celý lektorský sbor se přesunul na 

Kaprun do partnerského resortu Adler, kde se 
mimo jiné uskutečnilo několik vzdělávacích 
kurzů. Avšak letos byl projekt Kaprun opravdu 
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nepostradatelnou součástí aPUL 
je vedle lyžařské sekce snowboar-
dový lektorský sbor. tahle parta je 
po krátkých letních prázdninách 
plně odpočata a jak jinak, než 
připravena rozjet nadcházející 
sezonu na plno a přinést vám tak 
další vzdělávací kurzy a veřejné 
jezdecké a freestyle campy. Pojď-
te se s námi poohlédnout za jejich 
aktivitami a seznámit se s plány 
na letošní zimu!

n

jedinečný, a dokonce došlo na přepisování 
historie v oblasti výuky snowboardingu 
v Čechách.

Vedle každoročního Kurzu B se lektorské 
partě povedlo shromáždit veškeré potřebné 
metodické materiály a podklady k otevření 
Kurzu A, a díky tomu proběhl první ročník 
snowboardového vzdělání na té nejvyšší 
úrovni. Doladily se organizační detaily a vše 
je tak do puntíku připravené na následující 
ročníky. na ten se tedy můžete těšit v rámci 
projektu Kaprun na jaře 2019.

 na přípravě kurzu A, skládající se z jez-
decké a freestylové části, se podíleli opravdu 
ti nejpovolanější z povolaných. Jezdecké 
části, která se skládá z expertní techniky 
snowboardingu a jízdy mimo sjezdové tratě, 
se ujal Šimon Svoboda, šéf metodické komise 
snowboardové sekce a jeden z nejlep-
ších českých instruktorů snowboardingu 
s mnohaletými zkušenostmi po celém světě. 
Freestylovou část měl na starosti bývalý 
juniorský reprezentant Martin Kaňůrek, jehož 

koučing dosahuje těch nejvyšších kvalit 
a jeho odborný a motivující přístup je velkou 
inspirací mnohých z nás. Freestylu se zúčast-
nil Martin Černík, jehož poznámky a nápady 
z pozice šéftrenéra české reprezentace byly 
velkým přínosem. přijeli se také podívat naši 
olympionici Šárka pančochová a petr „Horis“ 
Horák, od kterých jsme dostali pozitivní feed-
back, což je pro nás velká čest. 

poslední částí komplexního vzdělání na 
kurzu A je snowboardcross coach 2, který 
vede absolutní špička ve svém povolání petr 
Knapp, šéftrenér juniorské SBX reprezentace 
a jeden z trenérů evy Samkové. pilotní ročník 
je naplánovaný na březen 2019. 

A tímto se kruh uzavře. několikaletá 
práce ApUL SnB teamu tedy opravdu slaví 
velké úspěchy a těší se z velkého pokroku. 
Vedle uceleného a kompletního nabízeného 
vzdělání, kterým by každá silná asociace měla 
bezpochyby disponovat, je pro nás důležitá 
ale i druhá strana. A tou je naplnění vize, kte-
rou sebou nese projekt Česká snowboardová 
škola. Je to především propojení organizací, 
teamů a vytváření odborného prostředí 
s kamarádskou atmosférou tak, jako je celá 
podstata snowboardingu samotného. A to 
se společnými silami daří. tímto bych ráda 
poděkovala všem jmenovaným i nejmeno-
vaným, bez kterých by kurz A, ale i ostatní 
důležité segmenty nikdy nedosáhly takových 
kvalit. Děkujeme!

Public Freestyle camp
Vedle kurzů odpovídajících heslu „vzdělání od 
profesionálů pro profesionály“ se znovu usku-
tečnil třetí ročník oblíbeného public Freestyle 
campu pořádaného Českou snowboardovou 
školou ve spolupráci s Freestyle Area a Horse-
feathers Clothing. Hlavním koučem byl vedle 
Martina Kaňůrka, nový člen teamu, současný 
reprezentant Honza „Lohy“ Lohynský, který 
svými zkušenostmi a velkým srdečným úsmě-
vem přinesl na camp ještě více přátelskou 
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a pohodovou atmosféru. Campu se letos 
zúčastnili výherci dětské kategorie Českého 
poháru a Horsefeathers kids tour, kterým 
Česká snowboardová škola věnovala voucher 
na camp v podobě ubytování a koučingu, 
v rámci podpory a rozvoje mládeže v českém 
snowboardingu. Sečteno podtrženo, Kaprun 
se posunul o velký krok vzhůru a my jsme 
připraveni dotáhnout to až na vrchol.

Co bude letos
Zbývá už jen otázka, co že se to chystá letos? 
primárně je na programu malý bratr jarního 
projektu, a tak již brzy můžete potkat celou 
snowboardovou partu opět na Kaprunu. 

v současné době velmi hojná a talentovaná.
Více informací o podzimní akci a kompletní 

termínovou listinu na zimu 2018/19 najdete 
na webových stránkách ApUL nebo na face-
bookových stránkách Česká snowboardová 
škola. 

těšíme se na Vás ať už na podzim, či na 
jiných snowboardových akcích. A pamatujte, 
že snowboarding jde lépe s úsměvem!

přeji všem úspěšnou sezonu, spousty 
nových odjetých triků, hodně radosti a málo 
zlámaných klíčních kostí.
Za snowboardový lektorský sbor.

Text: Pája Turková
Foto: APUL

Nejbližší termíny akcí:
Kaprun freestyle camp/prolongace/
opravné zkoušky  
21.–25. 11. 2018 | Kaprun
Snowboarding D 
26.11.–01. 12. 2018 | Monínec
Snowboarding D 
5.–10. 12. 2018 | Špindlerův Mlýn

Lektorský sbor APUL SNB 2018/19
Šimon Svoboda, Tomáš Korbáš, Pája 
Turková, Adam Větříček, Pavel Dohnal, 
Martin Poppr, Tomáš Horák, Jana 
Hermanová, Filip Miškovský, Jiří Bláha, 
Ivo Šimurda, Martin Kaňůrek, František 
Knotek

V termínu 21.–25. listopadu se všichni 
sejdeme na místě činu a program bude jako 
obyčejně velmi pestrý. nabízíme doplnění 
znalostí a prodloužení licencí v rámci prolon-
gace, opravné zkoušky kurzů C a B, našlapaný 
Freestyle camp pro začátečníky a pokročilé, či 
se jen tak rozjezdit, užít spousty legrace, nasát 
atmosféru malebných hor a popovídat si 
o novinkách ve snowboardové scéně. pokud 
stále ještě váháte, je důležité zmínit, že každý 
účastník campu automaticky přispívá na 
rozvoj vzdělávání a podporu mladých atletů 
v Čr. považujeme za důležité se podílet, ač 
malou částkou, na vytváření co nejlepšího 
prostředí pro nastupující generaci, která je 
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