
Snowboardista,
který staví pro
Pražany hřiště
Nadějný mladý
snowboardcrossař
Matyáš Kulich se na
svém sídlišti chystá
postavit největší
pumptrackovou dráhu
v republice.

VÁCLAVA BURDOVÁ

A čkoliv se ke snow-
boardcrossu (SBX)
dostal téměř náho-
dou, trenéři rychle

zjistili, že to s ním nebude
marné. Letos se během své
první sezóny vypracoval až
na třetí místo na žákovském
mistrovství světa v Itálii.
Zimu tráví na horách,

v létě pilně trénuje. Když
má chvíli volna, vytáhne

longboard a vyrazí na
pumptrackovou dráhu. „Je
to stejná dráha jako pro SBX
v zimě, akorát se na ní dá
jezdit na kole, longboardu,
koloběžce nebo in-line
bruslích,“ vysvětluje. „Jsou
to klopené zatáčky s boule-
mi, které se snaží jezdec
projet tak, aby vypiloval styl
jízdy a nemusel se odrážet.“

HŘIŠTĚ STEJNĚ DOBRÉ
PRO DĚTI I PROFESIONÁLY
Teprve patnáctiletý Matyáš
nemyslí jen na sebe. Zatím
chodí jezdit do Braníku, ale
proč nemít hřiště přímo na
sídlišti, kde by navíc mohlo
jezdit více lidí? S takovým
návrhem dorazil na radnici
Prahy 12, kde bydlí. Aby
hřiště za něco stálo, pozval
si na pomoc profesionály.
„Když už jsem to přestal

zvládat, přivedl jsem si tre-
néry Evy Samkové, aby po-
mohli připravovanou trať
pořádně navrhnout. Chtěli
jsme, aby byla dobrá jak pro
profesionální sportovce, tak
pro malé děti,“
vysvětluje.
Pokud vše
půjde podle
plánu, vy-
roste na Be-
ránku největší
pumptracková
dráha v republice.
Dřevěná konstrukce
s tribunou by měla
být hotová už le-
tos v září.

TRÉNUJE
ŠESTKRÁT
TÝDNĚ
Obrovský zápal pro
věc Matyášovi roz-

hodně nechybí. Jak nadšeně
pracoval na prosazení
dráhy, tak urputně trénuje.
Za dobrými sportovními
výkony se skrývá spousta
dřiny. Trénuje denně kromě
neděle. „Můj běžný den za-
číná kolem půl sedmé, kdy

mám ranní trénink.
Začínám během,

atletickou
abecedou,

protaho-
váním
a zpevňo-
váním
svalů,“ po-

pisuje. „Po
škole bych měl spl-

nit další část tréninko-
vého plánu, což je po-
silování, vytrvalostní
běh, nebo sprinty.
Večer mi začíná
gymnastika, která

už probíhá s trené-
ry.“

MÝM VZOREM JE
EVKA SAMKOVÁ
SBX se věnuje poslední rok
a půl. Před tím už sice na
prkně jezdil, závodně ale
žádný sport nedělal. „Zkou-
šel jsem tenis, fotbal, flor-
bal, nic z toho mě nechyt-
lo,“ vypráví. To se změnilo,
když se před kamarády své
maminky zmínil, že by chtěl
zkusit SBX. Dali mu kontakt
na trenéra Evy Samkové,
Matyáš se mu předvedl a od
té doby se vypracoval až do
české reprezentace.
Právě s týmem Evy Sam-

kové teď trénuje. „Evka je
určitě mým vzorem. Myslím
si, že je příkladem spousty
z nás, kteří děláme SBX,“ ří-
ká s tím, že společné tré-

ninky jsou pro něj obrov-
ským přínosem. Kromě toho
si chválí i trenéry. „V Itálii se
mnou byli dva z nich, právě
díky nim jsem zajel třetí
místo,“ oceňuje s vděkem.
Příští sezóna nebude snad-
ná. Jako patnáctiletý začne
jezdit v kategorii junioři (15
až 20 let) a také se chystá
na juniorskou olympiádu.

Vizitka
Pnarodil se 9. 6. 2001, chodí
do 8. třídy ZŠNaBeránku
P je juniorským reprezen-
tantem ČR ve SBX
P závodí za tým Czech SBX
teampod křídly firmy RedBull

PRAHA | Příběh
Matyáš
KULICH

snowboardcrossař

„Evka Samková je určitě
mým vzorem. Myslím si, že
je příkladem spousty z nás,

kteří děláme
snowboardcross.“

Helena H.

Nahřištíchmi chybí bazé-
ny, nejradši bych byla,
kdyby byly všude. Namém
oblíbenémhřišti jsou pro-
lézačky, skluzavka, hou-
pačky a tyče na věšení.

Martin H.

Moje oblíbené hřiště je
kousek za domem. Všechno
tammají – prolézačky,
houpačky, pískoviště.Mož-
ná bych tam chtěl trampo-
línu, jakomámedoma.

Jana B.

S hřišti jsemvcelku spoko-
jená. U jednohomi chybí
úkryt před deštěm, na dru-
hémmě trápí stálá přítom-
nost dospívajících. Jinak by
seměl zvýšit počet laviček
pro rodiče, ty jsou buď věčně
obsazené, nebo je jichmálo.

Martina H.

Všechny jsou stavěné stej-
ně. Líbí semi, že se poslední
dobou vystavují dětské la-
novkynahřištích. Ocenila
bych lepší ochranu písko-
višť. Stále se stává, že tam
najdete injekční stříkačky.
Uvítala bych více laviček.

Co říkáte na dětská hřiště?

Sleva platí na nákup jakéhokoliv zájezdu z nabídky CK VTT. Slevu je možné 
uplatnit při nákupu zájezdu přímo v CK VTT nebo u kterehokoliv prodejce. 
Tato sleva je slučitelná s jinými slevami či akcemi.

Kupón 300 Kč
/dospělá osoba platí do 10. 6. 2016

VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, info@vtt.cz, Brno –  Josefská 8, tel.: 542 210 736, brno@vtt.cz
zelená linka: 800 100 130 • www.vtt.cz •  G www.facebook.com/ck.vtt

Kypr • Řecko
řecké ostrovy

Slevy až 
30 %

LAST MINUTE – Pobytové zájezdy u moře.  Děti od 6 990 Kč
Zajišťujeme svozy až z 88 míst ČR na/z letiště v Praze. Komplexní cestovní pojištění v ceně.

Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč)

Pierie – Olympská riviéra 06.06. – 16.06. 11 ST BS 5 990
Peloponés 06.06. – 16.06. 11 H2+* SN 6 990
Peloponés 06.06. – 16.06. 11 H2+* PP 8 990 
Chalkidiki 06.06. – 16.06. 11 H3* PP+ 8 990
Zakynthos z BRNA 07.06. – 17.06. 11 H3* PP 11 490
Kréta 08.06. – 18.06. 11 ST BS 9 990
Chania 08.06. – 18.06. 11 H3* PP 11 990
Chania 08.06. – 18.06. 11 H3* ALL 14 990
Zakynthos 08.06. – 18.06. 11 ST BS 8 990
Zakynthos 08.06. – 18.06. 11 H3* ALL 13 490
Rhodos 09.06. – 20.06. 12 H2+* PP+ 11 490
Kypr 09.06. – 20.06. 12 H3* PP 15 490 
Limnos 10.06. – 21.06. 12 H4* ALL 15 490 
Karpathos 10.06. – 21.06. 12 ST BS 10 990
H – hotel, ST – studio, BS – bez stravy, PP – polopenze, PP+ – s nápojem u večeře, ALL – all inclusive, VE – večeře

Peloponés 
od  8 990 Kč

s polopenzí

Korfu
od 8 990 Kč

s polopenzí

Chalkidiki
od 8 990 Kč 

s polopenzí plus

Limnos 
od 15 490 Kč

s all inclusive

Olympská riviéra 
od 5 990 Kč 

bez stravy

Rhodos
od 11 490 Kč 
s polopenzí plus

PRAŽSKÝ
Praha
Česko
Svět

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
Největší vydavatel regionálních novin v ČR   

JSTE KOMUNIKATIVNÍ?  
MÁTE OBCHODNÍ TALENT?
Pak Vás rádi uvítáme v týmu  

Pražského deníku.

HLEDÁME DOBRÉ OBCHODNÍKY  
PRO INZERCI  

(zaškolíme).

Vaším úkolem bude:
-  péče o stávající klienty a oslovování nových 
klientů

- zázemí velkého vydavatelství
- 5 týdnů dovolené
- zapracování, školení

Požadujeme:
- komunikativní osobnost
- obchodní talent
-  uživatelskou znalost práce  
na PC

- ŘP sk. B výhodou

Nástup: nejlépe ihned
Místo výkonu práce: Praha

Životopisy zasílejte na e-mail: v.borovickova@vlp.cz  
nebo na adresu: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.,  

personální odd., Přátelství 986, 104 00 Praha 10 
Uhříněves
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31. června 2016 Deník
www.denik.cz

 800 222 210

MALTA
letecky 11/12 dní

termíny 15.6. a 25.6.2016
letecky 8 dní

termín 11.6.2016

Studio Claire

SLEVA
dalších 

5%
uplatníte 

v CK  
AGL travel

CK AGL travel
Jungmannova 6, Praha 1, www.AGLtravel.cz


