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merika je ve světě instruktor-
ského snowboardingu celkem 
uzavřená země a není lehké 
se tam dostat. Jak se Vám to 

povedlo?
A: USA je celkově dost uzavřenej pracovní 
trh. Základ jsou platná pracovní víza. 
P: Stěžejní pro nás byla licence Apul A, 
protože sponzorovaná víza je možný získat 
pouze s levelem čtyři, kterému odpovídá 
naše Áčko. No a pak přišel Adam, že tam 
dostal práci, ať to taky zkusím. Následovalo 
pár skype hovorů a už jsme se balili. Díky, 
Adame!

Jaký to je pocit, když českej snowboarďák 
přijede do South Lake Tahoe, nikoho 
nezná a ví, že tam teď bude půl roku 
pracovat?
P: Absolutní euforie, strach a velká výzva. Když 
jsem přijela v noci po třiceti hodinách s pade-
sátikilovym bagem do totálně zasněženýho 
města uprostřed lesů, do kterýho mě odvezl 
hispánec v zahulenym taxíku a tvrdil, že vůbec 
nekouří trávu, ubytovávala se u lidí, který jsem 
vůbec neznala, tak se mi chtělo trošku brečet. 
Ale člověk musí tenhle diskomfort přejít 
a vědět, že bude líp. A bylo! Dneska se tomu 
strašně směju.

A: Já tam ale znal Páju. Musím říct, že jsem 
moc rád, že tam byla, a dost jsme se podpo-
rovali. Byla takovej můj parťák. Jinak ale jezdit 
někam na sezónu a nikoho tam neznat už 
mám celkem dost vyzkoušený. Vždycky jsem 
měl štěstí a našel si super kámoše, a tak mě 
pak spíš mrzí z toho místa odjíždět.

V jaké ski škole jste pracovali a jaká byla 
vaše pozice?
P: Pracovali jsme v resortu Sierra at Tahoe, 
naprosto pohodovej menší resort. Já 
jsem byla napůl ve ski škole na privátních 
lekcích a o víkendech jsem trénovala děti 
v development teamu na lyžích. Mimo hlavní 
sezónu jsem dělala tréninky pro instruktory, 
jak na prkně, tak na lyžích. Bylo to hodně 
pestrý a to mě na tom moc bavilo.
A: Za mě asi nejpohodovější škola, kde jsem 
kdy učil. Navíc jsem měl skvělou práci u „Com-
petition“ teamu. Děti, který jsem trénoval, mě 
neskutečně nabíjely. Obrovsky mě bavilo, jak 
byly do snowboardingu nadšený. Cítíš tam 
takovou tu pravou snowboardovou kulturu, 
kterou v Evropě podle mě nemáme, jen to 
občas vidíme ve filmu. Třeba dvanáctiletej 
týpek přijde na trénink v šatech a kloubouku 
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A

I přes to, že minulá sezóna trvala kratší dobu, než jsme zvyklí, přinesla spoustu 
zážitků a nových zkušeností. Jinak tomu nebylo ani u snowboardových instruk-
torů a lektorů APUL, Páji Turkové a Adama Větříčka, kteří se na začátku prosin-
ce minulého roku vydali do Kalifornie, země zaslíbené a známé jako kolébka 
snowboardingu. Jak jejich americký sen probíhal, se dočtete v  následujícím 
rozhovoru. Ladies and gentlemen, pohodlně se usaďte, cesta do ráje snow-
boardingu právě začíná.

Californication
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ČLENSKÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY APUL: 
GARANCE KVALITY PRO KLIENTY, 

GARANCE DOBRÉ PRÁCE PRO 
INSTRUKTORY APUL

Kontakty na www.apul.cz

Většina středisek je proslavená skvělými 
snowparky. Jaká je podpora ve výstavbě 
parků ze strany resortu?
P: Parky jsou neodmyslitelnou součástí 
každýho resortu. Jenom u nás jich bylo pět 
plus halfpipe. Headshaper byl jeden z kluků, 
co stavěj Xgames, a náš nejvyšší šéf, John Rice, 
jeden z prvních shaperů v Kalifornii vůbec. Jak 
říkám, legendy, kam se podíváš. Je to skvělý 
prostředí jak pro výuku, tak trénink dětí.
A: Jak říká Pája, celý je to tam na nich posta-
vený. Skoro veškerý trénování je v parku. Jak 
snowboarding, tak lyžování. Kousek od nás je 
navíc třeba další skvělej park ve Squaw Valley, 
kde byla olympiáda nebo Boreal, což je resort, 
kterej je jenom park. 

Co splitboardingová kultura? Předpoklá-
dám, že je taky velmi rozšířená.
P: Splitboarding tam má tradici asi tak jako 
u nás běžkování. Všude jsou natažený stopy 
a nespočet freeridových možností. Na proflá-
klejch místech je po jedenáctý hodině skoro 
stejně aut jako v resortu. Přesto je pořád co 
jezdit, když je dobrej sníh. 
A: Rozšířená je. Já jako černá ovce chodím 
na skialpech, ale vidíš tam dost splitařů. Viz 
třeba Pája nebo náš kámoš Colby. Navíc tam 
i v resortu na lanovkách má každej druhej 
prašanový prkno. Alpine tam prostě nefrčí. 
Ani mezi lyžařema. Všichni jezdí buď park, 
nebo freeride, a chodí na túry. 

Jak to bylo u vás, trávili jste volnej čas 
spíš v parku, nebo v horách?
A: Vzhledem k tomu, že jsem v parku trávil 
skoro celou pracovní dobu, tak spíš na túrách. 
Měli jsme tam skvělou partičku. 
P: Jo jo, naše partička Gold fish crew (název 
podle americkejch krekrů, který jsme pořád 
jedli), se kterou jsme jednou týdně vyrazili 
na tůru. Dostali jsme se na neskutečný 
místa v celý Sierra Nevadě a jsem za to moc 
vděčná. 

Co Vám Kalifornie nejvíc dala?
A: Pro mě je to asi ta atmosféra a všeobecná 
uvolněnost.
P: Určitě nový profesní zkušenosti v oblasti 
trénování a to, jak jsou k sobě lidi vstřícný. 

A na závěr, co byste vzkázali naši čtená-
řům, kteří třeba uvažují o podobné cestě?
P: Není čas ztrácet čas!
A: Jděte do toho. Pokud je to Váš sen, tak 
je reálný si ho splnit. Když by kdokoliv chtěl 
s čímkoliv poradit, tak nám napište. 

Páji a Adama se ptal Martin Poppr,  
člen lektorského sboru APUL

Nejbližší chystané akce APUL 

Podzimní akademie APUL 
28. 10.–24. 11. 2020, Sölden, Rakousko
Podzimní akademie již běží, ale stále 
je možné přihlásit se na Race camp 
a kurz Race kouč a lyžovat s námi 
v branách.

Projekt Kaprun 2020 PODZIM 
13.–23. 11. 2020, Kaprun, Rakousko
Snowboardový lektorský sbor APUL 
opět připravil začátek sezóny na Kitz-
steinhornu.
Freestyle kemp, prolongace a kurzy C, 
B, A. 

Prosincové instruktorské kurzy v ČR
Během prosince budou po celé ČR pro-
bíhat základní i mírně pokročilé kurzy 
instruktora lyžování a snowboardingu 
pro všechny, kteří by chtěli díky práci 
instruktora trávit více času na horách.

Více na www.apul.cz

a v tom tam dává Cork 720 na obrovskym 
kikru. WTF? Navíc všichni chtěj sprejovat 
lyžaře, což maj teda zakázaný, ale co už 
uděláš, haha.

Můžete porovnat prostředí a organizaci 
škol se ski školama v Evropě?
A: Já byl teda nadšenej. Zorganizovaný je to 
dobře, všichni vědí, co mají dělat, ale zároveň 
je to uvolněný. Není tam taková ta strojenost 
a rivalita, co znám třeba ze Švýcarska. Naopak 
všichni jsou spíš kámoši. Učí se teda míň 
hodin, a když jsi někde dole na listě, nemáš 
moc šanci si vydělat. To ale naštěstí nebyl náš 
případ. Chovali se tam k nám jako k obrov-
skejm expertům a často chtěli něco poradit. 
Když to zase porovnám třeba s tím Švýcar-
skem, tak tam si musíš nejdřív vydobýt pozici 
a trochu na tebe nejdřív koukaj skrz prsty. 
Nebo taková je aspoň moje zkušenost.
P: Amen, bro.

Kalifornie je domovem nejslavnějších 
riderů a snowboardových pionýrů a její 
jedinečnou atmosféru známe ze snow-
boardových filmů a editů. Jak moc se to 
blíží realitě?
P: Mně přijde, že tam ten film žiješ. Jezdíš 
v parku společně s Jamie Anderson nebo spli-
tuješ na stejný hoře jako Jeremy Jones den 
před tebou. Je to atmosféra nikdy nekončící 
snowboardový svobody, která tě naprosto 
pohltí.
A: Za mě na 100 %.


