
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 23. 4. 2020 
 
CESTA PO SVĚTĚ V DOBĚ UZAVŘENÝCH HRANIC?  
PRO SUPERMUŽE NIC NEMOŽNÉHO 
 
Cestu kolem světa za 7 týdnů mají i v době omezeného pohybu osob v plánu 
živé besedy s výjimečnými lidmi. Živé budou nejen proto, že proběhnou on-
line, ale také proto, že jejich aktéry budou lidé žijící skutečně na plný plyn.  
 
Distanční formy výuky jsou nyní trendy a učitelé i žáci jim postupně přicházejí na 
chuť. Jak je možné je činit stále zajímavějšími, ukazuje projekt Cesta kolem 
světa, který dal dohromady akademik z katedry tělesné výchovy a sportu PF 
UJEP David Cihlář. Kromě toho, že vyučuje na ústecké univerzitě, je také 
učitelem tělocviku na základní škole Pod Vodojemem. 
 
„Spíše než úkolovat, co mají žáci z tělesné výchovy plnit, bych je rád motivoval 
skutečnými sportovními příběhy,“ popisuje s úsměvem svůj záměr oblíbený 
učitel. 
 
Smyslem projektu je propojení tělesné výchovy a zeměpisu, proto také název 
„Cesta kolem světa“. Během sedmi setkání provede žáky sedmi světadíly, 
respektive určitými místy, která se v daných světadílech nachází.  
 
„Každým světadílem bude provázet jedna známá sportovní osobnost, která zde 
strávila určitý čas, případně zde dočasně žije. Hrdiny přednášek nebudou žádná 
párátka, ale skutečné vzory, které již mnoho dokázaly a mohou se stát dětem 
pozitivní inspirací,“ popisuje budoucí přednášející David Cihlář.  
 
Někteří reprezentují Českou republiku, někteří zdolali himálajské vrcholy, jiní 
překonávali kanál La Manche či jsou účastníky Olympijských her. Každá osobnost 
bude týden dopředu představena zveřejněným medailonkem, aby žáci věděli, 
jakému sportu se věnuje, jaká místa navštívila a kam je zavede. Žáci budou mít tedy 
také týden na zaslání případných dotazů, které budou potom on-line zodpovězeny. 
 
„Setkání povedu já, ale žáci i ostatní diváci budou mít možnost normálně 
besedovat a pokládat dotazy. Rád bych dodržel klasickou vyučovací 
45minutovku, ale myslím, že u některých témat budeme rádi, když se nám podaří 
skončit do hodiny,“ říká David, který je, mimochodem, také profesionálním 
moderátorem nejen sportovních akcí.  
 
Jako první světadíl projekt navštíví Austrálii, průvodcem zde bude profesionální 
triatlonista Jakub Langhammer. Dále jsou v plánu Afrika (Keňa) kterou 
proběhneme s profesionálním běžcem Jiřím Homoláčem, dále pak Jižní 
Amerika, kterou procestoval a natáčel fotbalista a student UJEP Denis Valenta. 
 
„Účast v projektu už potvrdil i Stanislav Bartůšek, sportovní komentátor České 
televize, který nás vezme do Antarktidy. Mimochodem, až na dva průvodce jsou 
všichni studenty, absolventy či zaměstnanci UJEP,“ pochvaluje si David.  
 
Setkání se známou osobností budou probíhat formou živé besedy na instagramu, 
popřípadě facebooku. Zpětně pak bude uveřejněn záznam.  
 
Cesta světem započne ve středu 29. 4. 2020 v Austrálii, návratem do Evropy se po 
sedmi týdnech ukončí dne 10. 6. 2020. On-line besedy budou probíhat vždy ve 
středu od 10:00 h. 
 
Kompletní program besed a „kin“, která je „promítají“: 
 
29. 4. Austrálie – Jakub Langhammer (profesionální triatlonista, absolvent UJEP) 
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https://www.instagram.com/langhammer_triathlete/… 
 
6. 5.  Afrika – Jiří Homoláč (profesionální běžec) 
 
https://www.instagram.com/jirihomolac/ 
  
13. 5.  Asie – Ota Louka (horolezec, Cho-Oyu (8 201 m), zaměstnanec UJEP) 
 
https://www.instagram.com/cihlardavid7/ 
  
20. 5.  Severní Amerika – Edita Vopatová (mistryně a vicemistryně ČR v lezení na 

obtížnost, studentka UJEP)  
 
https://www.instagram.com/editavopatova/ 
  
27. 5.  Jižní Amerika – Denis Valenta (fotbalista, student UJEP) 
 
 https://www.instagram.com/denisvalenta10/ 
  
3. 6.  Antarktida – Stanislav Bartůšek (sportovní komentátor ČT, absolvent UJEP) 
 
– bude upřesněno  
  
10. 6.  Evropa – Bára Závadová (sportovní plavkyně, držitelka 5 českých rekordů) 
 
https://www.instagram.com/bajazavadova/ 
  
 
Kontakt pro zasílání dotazů: david.cihlar@ujep.cz  
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Protagonisté Cesty kolem světa; osobní 
archivy 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=8749f855-9fb2-0302-
377a-fa092f00673d 
 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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