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PROGRAM
15.20
Univerzitní osmy – rozjížďky ženy
16.00
Závod o Pohár Leontinky
16.20
Párové osmy mladšího žactva „O cenu starostky MČ Praha 2“
17.25
Univerzitní osmy – finálové jízdy ženy
17.35
Univerzitní osmy – finálové jízdy muži

osmy.cz

ÚVODNÍ SLOVA
Filip Neusser

David Douša

předseda Národní sportovní agentury

předsednictvo Asociace sportu pro radost, z.s.

1. Co přinese 12. ročník Univerzitních
osem, na co se můžeme těšit?
Stejně jako v minulých ročnících se těším na
fair-play závod a správného soutěžního ducha.
Mám radost, že jdou univerzity příkladem a ukazují
veřejnosti, že sport může být zábava.
2. Každoročně se v rámci závodu mezi univerzitami setkávají
členové akademické obce s veslaři i širokou veřejností.
Jakého setkání/propojení si nejvíce vážíte a proč?
Líbí se mi propojení různých univerzit v rámci příjemné sportovní události
na vzduchu. Důležité je také setkání s veřejností, která vidí, že se tento již
tradiční sport dál rozvíjí.
3. Co pro vás osobně znamená tato událost?
Pro mě osobně je to příjemné zahájení letní vodácké sezóny a líbí se mi
oživení aktivit na Vltavě. Každoročně je akce příjemnou podívanou a atraktivní
událostí pro soutěžící i veřejnost.

1. Co přinese 12. ročník Univerzitních
osem, na co se můžeme těšit?
Napínavé souboje akademických posádek z celé
České republiky o trofej pro letošního vítěze.
Atmosféru přátelského soupeření mezi fanoušky na
náplavce Rašínova nábřeží v samém centru Prahy.
Po celý den doprovodný program pro všechny
příchozí. A konečně večer koncerty jednak na náplavce a jednak v blízkém
areálu pivovaru Staropramen.
2. Každoročně se v rámci závodu mezi univerzitami setkávají
členové akademické obce s veslaři i širokou veřejností.
Jakého setkání/propojení si nejvíce vážíte a proč?
Vážím si celého konceptu, kdy sport – veslování – propojuje akademickou
obec s tou sportovní. Kdy se díky výborné spolupráci s Českou televizí podařilo posunout Univerzitní osmy – akademické veslování – na pozici mediálně
nejsledovanější události v akademickém sportu v ČR.
3. Co pro vás osobně znamená tato událost?
Pro mě osobně znamená splněný sen a každoročně velkou radost. Od prvotního nápadu, který se zrodil v roce 2010, po historicky první účast posádky
Cambridge na pražských Primátorkách. Přes první ročník v roce 2011, za
účasti čtyř pražských vysokých škol. Přes každoroční růst během desátých
let, kdy se Univerzitních osem účastnily další a další vysoké školy z celé ČR,
ale i třeba z USA, Německa, Švýcarska a dalších zemí. Dalším milníkem byla
záštita ČAUS a titul Mezinárodního mistrovství ČR v akademickém veslování. Moc mě těší, že se nám letos daří navázat na předcovidová léta a tuto
mladou tradici rozvíjet dál.

PaeDr. Ivana Ertlová
předsedkyně ČAUS

1. Co přinese 12. ročník Univerzitních
osem, na co se můžeme těšit?
Těším se ze skutečnosti, že momentální situace
umožňuje organizaci sportovních soutěží a osobního potkávání, které jsme si za poslední období
příliš neužili! Veslování je jedním ze 49 sportů, které
jsou součástí sportovního programu pro studenty
VŠ. Nesporně patří k těm, které nám dělají opravdu radost a věnujeme mu
velkou pozornost. V univerzitním sportovním světě patří k typicky akademickým sportům. Za 12 let existence závodu Univerzitních osem (U8) došlo
k progresu prakticky ve všem. V prvním ročníku šlo o jednu jízdu pěti posádek
a dnes můžeme vidět samostatnou veslařskou regatu, která se stala AM ČR
s letošním počtem 12 lodí. Je také součástí univerzitní veslařské ligy, do které
je zapojeno 13 univerzit a doufáme, že jich výhledově bude ještě více, neboť
pořádání univerzitních lig patří k našim prioritám. Doufáme, že se v dalších
letech zapojí i zahraniční univerzity, jejichž účast přibrzdila špatná epidemiologická situace.
2. Každoročně se v rámci závodu mezi univerzitami setkávají
členové akademické obce s veslaři i širokou veřejností.
Jakého setkání/propojení si nejvíce vážíte a proč?
Velmi si vážíme účasti a zájmu rektorů pražských i mimopražských univerzit,
kteří pravidelně přijíždějí podpořit své týmy! Vzhledem k počtu závodníků-studentů, diváků a mediálnímu i společenskému významu akce, se soutěž
U8 stala jednou z nejhezčích sportovních akcí, které ČAUS nabízí v rámci
programu akademických mistrovství ČR.

3. Co pro vás osobně znamená tato událost?
S trochou nadsázky řečeno: že se blíží období prázdnin a tím i studijního
volna! Největší váhu samozřejmě přikládám nárůstu počtu startujících lodí
a také tomu, že výsledky soutěže U8 jsou jedním z kritérií, podle kterých
se studenti mají možnost nominovat na soutěže EUSA. V letošním roce
se jedná o mistrovství Evropy univerzit, které se bude konat v tureckém
Istanbulu v termínu 7.–9. 9. 2022. Významnou událostí pro rozvoj univerzitního veslování, zejména pak pro studenty pražských fakult, je určitě založení
Veslařského klubu Univerzity Karlovy, z. s., který sdružuje studenty jednotlivých fakult UK Praha.
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HISTORIE
V roce 2011 byl do programu 98. Primátorek zařazen i závod čtyř pražských
vysokých škol – Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického,
Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity. Tento závod je velice
zajímavý i tím, jaké osobnosti startují a reprezentují svoji univerzitu. V uplynulých

ročnících se představili Ondřej Synek, Mirka Topinková Knapková, Lenka
Antošová, Kristýna Fleissnerová, Milan Bruncvík, ale i další reprezentanti ve
veslování, kteří danou univerzitu studovali. Tím byl splněn i smysl tohoto závodu,
tedy propojit známé tváře a ukázat, že veslování je tradiční vysokoškolský sport.

2021

Ženy: 1. UK, 2. UK, 3. ČZU

Muži: 1. UK, 2. ČVUT, 3. ČZU

2020

Ženy: 1. UK, 2. ČVUT, 3. UJEP

Muži: 1. ČZU, 2. ČVUT, 3. ČVUT

2019

Ženy: 1. UK, 2. VUT, 3. ČVUT

Muži: 1. ČVUT, 2. UK, 3. ČZU

2018

Ženy: 1. UK, 2. ČZU, 3. UK

Muži: 1. ČVUT, 2. UK, 3. ČZU

2017

Ženy: 1. UK, 2. ČZU, 3. TU Drážďany

Muži: 1. ČVUT, 2. ČZU, 3. UK

2016

Ženy: 1. Univerzita Jižní Kalifornie, 2. MUNI

Muži: 1. ČVUT, 2. ČZU, 3. UK

2015

1. ČVUT, 2. ČZU, 3. UK

2014

1. ČVUT, 2. ČZU, 3. UK

2013

1. ČVUT, 2. Cambridge, 3. ČVUT

2012

1. ČZU, 2. ČVUT, 3. UK

2011

1. ČVUT, 2. UK, 3. VŠE

UNIVERZITY – INFORMACE
České vysoké učení technické v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Zkratka: ČVUT
Webová stránka: www.cvut.cz
Rektor: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Rok založení: 1707
Počet účastí: 11
Počet vítězství: 8

Zkratka: VUT
Webová stránka: www.vutbr.cz
Rektor: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
Rok založení: 1899
Počet účastí: 6

Univerzita Karlova
Zkratka: UK
Webová stránka: www.cuni.cz
Rektor: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rok založení: 1348
Počet účastí: 11
Počet vítězství: 6

Česká zemědělská univerzita v Praze
Zkratka: ČZU
Webová stránka: www.czu.cz
Rektor: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Rok založení: 1952
Počet účastí: 11
Počet vítězství: 2

Mendelova univerzita v Brně
Zkratka: MENDELU
Webová stránka: www.mendelu.cz
Rektor: prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Rok založení: 1919
Počet účastí: 3

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Zkratka: UJEP
Webová stránka: www.ujep.cz
Rektor: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Rok založení: 1991
Počet účastí: 2

LENKA ANTOŠOVÁ
REPREZENTANTKA ČESKA I ČZU ANTOŠOVÁ: OSMY JSOU O NETRADIČNÍ PARTĚ
TAKÉ V ZÁVODĚ UNIVERZITNÍCH OSEM SE BUDOU MOCI FANOUŠCI
ZAMĚŘIT NA ZÁVODNÍKY SVĚTOVÉHO VÝZNAMU. ZA ČZU BUDE
VESLOVAT LENKA ANTOŠOVÁ, KTERÁ JINAK HÁJÍ BARVY SLAVIE
A HLAVNĚ REPREZENTUJE ČESKO NA VRCHOLNÝCH AKCÍCH.

Lenko, co studuješ na ČZU?
Studuju obor zahradní a krajinářská architektura. Vybrala jsem si
ho, protože má blízko přírodě.
Jsem z rodiny stavařů a archi
tektů, takže zahradní architektura
k tomu také patří.
Co se ti nejvíc líbí na závodě Univerzitních osem?
Na závodě Univerzitních osem se
mi líbí nejvíc to, že se sejdeme
trochu v jiné partě, než jsme
zvyklí. Nejde úplně o to vyhrát,
ale reprezentovat naši univerzitu
a náležitost k ní.
Chtěla bys letos na náplavce větší podporu od spolužáků z ČZU?
Jasně, podpora je důležitá, a tak
odpoledne 3. června přijďte všichni fandit na náplavku!
Foto © Ondřej Kroutil

TROJNÁSOBNÁ OLYMPIONIČKA SKONČILA NEJLÉPE V LONDÝNĚ,
KDE VYBOJOVALA NA DVOJSKIFU SEDMÉ MÍSTO. V PÁTEK
3. ČERVNA SI V NEPÁROVÉ OSMĚ ZKUSÍ ÚPLNĚ JINOU DISCIPLÍNU
A TĚŠÍ SE NA SVÉRÁZNOU ATMOSFÉRU.

TOMÁŠ ZOBAL
TAHOUN POSÁDKY SLÁVISTICKÉ OSMY:
JSEM JAKO ELEKTROKOLO
TOMÁŠ ZOBAL JE ČESKÝ JUNIORSKÝ
REPREZENTAČNÍ VESLAŘ, STUDENT A SLÁVISTA.
SEŠÍVANÝM FANDÍ NEJEN VE FOTBALE, ALE
HLAVNĚ ZA NĚ ZÁVODÍ. NAVÍC SI JAKO STUDENT
ČVUT MŮŽE STŘIHNOUT LUXUSNÍ ROZCVIČKU
V PODOBĚ UNIVERZITNÍCH OSEM. ÚSPĚCHY
ZATÍM MLADÝ ZÁVODNÍK SLAVIL V JUNIORSKÝCH
KATEGORIÍCH, KDYŽ TŘEBA V ROCE 2019 VYHRÁL
ME V PÁROVÉ ČTYŘCE. ŽIVOT BERE S NADHLEDEM
A S DOPLNĚNÍM KALORIÍ PO VÝKONU ROZHODNĚ
NEMÁ PROBLÉM.
Jaké jsou tvé aktuální cíle?
Ve veslování bych se chtěl kvalifikovat na MS do 23 let
v italském Varese. Pak bych si chtěl zazávodit na Univerzitních osmách, kde bych chtěl s posádkou ČVUT a poté
v rámci Primátorek se Slavií zajet nějaký úspěch.
Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Za svůj největší veslařský úspěch považuji výhru na ME
v párové čtyřce. Ale věcí, které si cením ještě víc, je to, že
v Can Bey (podnik vyhlášený velkými porcemi v Ječné ulici)
dokážu sníst dva kebaby naráz.
Jelikož Tomáš studuje fakultu dopravní, zeptali
jsme se ho, k jakému dopravnímu prostředku
by se přirovnal.
Přirovnal bych se k elektrokolu. Myslím si, že dokážu jezdit
rychle, ale s tou výdrží to není nic moc.
Foto © Ondřej Kroutil

FOTO VÍTĚZŮ A VÍTĚZEK 2021
VÍTĚZNÁ OSMA MUŽI – Univerzita Karlova
JECH Miroslav | CHLÁDEK Jan | FLEISSNER Jan | ZIMA Filip
PATOČKA Petr | NOSEK Daniel | PIVKO Petr | KYNCL Jakub
OLIVÍKOVÁ Eliška (C)

VÍTĚZNÁ OSMA ŽENY – Univerzita Karlova
VIČÍKOVÁ Nikola | NEUHORTOVÁ Kristýna | HOWE Olivia | PAŠKOVÁ Simona
SOLAŘOVÁ Valentýna | ŠANTRŮČKOVÁ Anna | ŽABOVÁ Anna | ŽABOVÁ Lucie
KLÍMOVÁ Eva (C)

VÝSTAVA ROW ROW ROW
UMĚLECKÁ DÍLA SOUČASNÝCH ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ
JAKO REAKCE NA TRADIČNÍ VESLAŘSKÉ PRIMÁTORKY

Petr Volf
kurátor výstavy

Primátorky jsou veslařským závodem, který získal
kultovní status. Jeho věhlas je srovnatelný snad jen
s překážkovým dostihem Velká pardubická nebo se
závodem v běhu na lyžích Jizerská padesátka. Primátorky jsou pokládány za takzvané rodinné stříbro:
překračují pouhý sportovní rámec a mají významný společenský a kulturní přesah.
Toto postavení chceme zdůraznit a posílit prostřednictvím výstavy souboru
obrazů, soch, grafik a fotografií od současných umělců, které Primátorky přímo
inspirovaly ke vzniku neobyčejných děl. Mezi vybranými autory jsou například
malíři Alena Anderlová, Milan Cais, Marek Číhal, Jiří Hauschka, Karel Jerie, Julius
Reichel a Karel Štědrý, grafik Michal Cihlář, sochařka Paulina Skavová, ilustrátorská dvojice Tomski&Polanski či designérka Zuzana Bahulová (videoart). Vyznačují
se osobitým rukopisem, přičemž jejich stylové rozpětí zahrnuje expresivní, realistický i abstraktní projev pojetí. Celek slibuje zajímavou dynamickou, nevšední podívanou, jež se vymyká z běžné galerijní výstavní rutiny. Vzniklá kolekce je jedinečná
i v mezinárodních souvislostech, dosud se totiž obdobná výtvarná přehlídka ještě
neuskutečnila. Bude prezentována jednak formou výstavy, která bude doprovázet
109. ročník Primátorek, jednak publikací, která zasadí jednotlivé umělce a jejich
veslováním ovlivněnou tvorbu do širšího kontextu sportovně zaměřeného malířství
či s ochařství. Kurátorem expozice i autorem knihy je renomovaný kritik a teoretik umění Petr Volf, který se tematice sportu v umění dlouhodobě věnuje (viz
monografie Sport je umění, vydaná v roce 2015 v nakladatelství KANT). Autorkou
instalace výstavy je architektka Mariana Hanková (Olgoj Chorchoj), jinak aktivní
veslařka, jež se osobně Primátorek v minulosti zúčastnila jako závodnice.

Alena Anderlová | Čtyřka

Paulina Skavová
Strange Objects / Wings

Karel Štědrý | Němka

Karel Jerie | Vyšehradská zatáčka

Výstava probíhá: od 27. 5. do 9. 6. 2022
Místo: Kobka č. 17, Smíchovská náplavka, pop-up galerie Sport in art
Otevírací doba: úterý až pátek 15.00–20.00, sobota a neděle 11.00–17.00
Vystavující: ALENA ANDERLOVÁ, ZUZANA BAHULOVÁ, MILAN CAIS,
MICHAL CIHLÁŘ, MAREK ČÍHAL, JIŘÍ HAUSCHKA, KAREL JERIE, JULIUS
REICHEL, PAULINA SKAVOVÁ, KAREL ŠTĚDRÝ, TOMSKI&POLANSKI

JULIUS REICHEL
ZAJÍMALO BY MĚ, KDO JE VĚTŠÍ EGOMANIAK –
JESTLI SPORTOVEC, NEBO UMĚLEC

ZPOČÁTKU DĚLAL GRAFFITI, NEŽ VE SVÝCH SEDMADVACETI POPRVÉ
MALOVAL NA PLÁTNO, AŽ SE VYPRACOVAL NA JEDNOHO Z NEJZAJÍMA
VĚJŠÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ SOUČASNÉ MLADÉ GENERACE V ČESKU
A PRODAL TŘEBA JEDNU CELOU VÝSTAVU ZA BITCOINY. KDO JE JULIUS
REICHEL, KTERÝ SE TAK VLASTNĚ ANI NEJMENUJE, A CO SI PŘIPRAVIL
PRO VÝSTAVU ROW ROW ROW?
Pro výstavu ROW ROW ROW jsi tedy namaloval tři obrazy. Můžeš jejich vznik a záměr
nějak rozebrat?
Zadání. Úvahy. Loď. Vesmírná loď. Pádla jsou
antény. Vlny, mraky. Ale vážně... Jedná se o 2D
projekci mé úvahy na téma veslice. Veslování. Rytmus. Rychlost. Voda. Rychlý, jako střela. Radost.
Soupeření. Přátelství. Když jsem hledal, co mě
na tom nejvíc zajímá, tak mi došlo, že je to tvar té
lodě. A to, že je v ní namačkanej celej tým, kterej
je sjednocenej jedním rytmem. To mi přišlo nejvíc.
Měl jsem i jiný nápady, ale tři lodě – zlatá, stříbrná,
bronzová – přišlo mi, že to je ono.
Tvoje obrazy jsou většinou abstraktní
změtí barev a vlastních logik, zatímco
lodě pro ROW ROW ROW působí najednou
velmi konkrétně. Vidíme devět hlav, piraně,
vlny. Jak se ti pracovalo s veslováním jako

inspiračním zdrojem? Existují i další tvá
díla inspirovaná sportem?
Začnu od konce – spíš ne. Nicméně i v té změti
barev je rytmus. Pro mě je rytmus gesto, základní
stavební prvek kompozice. U tvorby často poskakuju, jak pošahanej, takže kus sportu je ve všech.
Pro ROW ROW ROW jsem měl i pár abstraktních
variant, ale pak mi došlo, že meditace nad vodní
hladinou je málo zábavná. Dospěl jsem k závěru,
že pokud mě to má bavit, tak to musí vypadat
takhle.
Co pro tebe znamená sport? Myslíš, že
jsou umění a sport dva neslučitelné světy?
Sport je pro mě hlavně pohyb. Je to taky pošuctví,
odevzdání se, popření, popírání, překonávání hranic,
posunování mantinelů, vytrvalost. Ale taky odvaha,
píle, přátelství, zodpovědnost, radost, boj a tak dál.
Myslím si, že je to v umění dost podobné. Nicméně

Julius Reichel | Silver

Julius Reichel

by mě zajímalo, kdo je větší egomaniak – jestli sportovec, nebo umělec.
V Karpuchina Gallery jsi jednou směnil celou
svou výstavu za bitcoiny. Co pro tebe kryptoměna znamená? Jaký je tvůj postoj k NFT?
Celý to byla taková náhoda, která se zvrhla do PR
pekla, takže jsem si ke konci připadal jako cvičená
opice. Ale mělo to super atmosféru. Krypto drží
galerie, jelikož podmínka byla, že to necháme
4 roky v galerijni peněžence a pak se uvidí. Tak jsem
zvědavej. NFT je zase další kapitola, šílenej boom.
Za mým postojem k tomu stojí spousta spekulací,
očekávání, spousta vyhozených peněz a bezesných
nocí a taky pár splněných snů. Sám jsem zvědavej,
co s toho bude za deset let. A přijde mi super, že to
nikdo neví.

NEJVĚTŠÍ VESLAŘSKÁ AKCE PO 29 LETECH ZPĚT V ČR!
Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

KAPELA I LOVE YOU HONEY BUNNY
PÁTEČNÍ KONCERT INDIE-POP-ROCKOVÉ KAPELY Z PRAHY NALADÍ
NÁVŠTĚVNÍKY UNIVERZITNÍCH OSEM SVOJÍ ENERGICKOU HUDBOU,
KTEROU KOMBINUJÍ S LEHKÝM NÁDECHEM ELEKTRONIKY. JEJICH
SKLADBY SE ČASTO ZABÝVAJÍ ZÁKONY VESMÍRU, POLITICKÝMI

V jakém složení a na jaké nástroje se můžeme těšit?
Vystupujeme ve čtyřech v celkem klasickém složení bicí, basa, kytary, zpěvy
a synťáky.
Po pětileté existenci jste vydali album Cosmic Background
Radiation. Co na něm uslyšíme?
Cosmic Background Radiation pro nás orámovalo životní etapu dospívání.
Poslechnete si na něm průřez toho nejlepšího, co se nám podařilo za prvních
5let existence kapely vytvořit.
Váš top song, který se hraje?
Největší úspěch určitě zaznamenal průvodní single Lazer Queen. Tahle písnička
nám otevřela spoustu dveří a i po těch letech nás pořád baví.
Jaké bylo nejúspěšnější turné, na které jste hrdí?
Nejvýznamnější pro nás určitě bylo tour v Kanadě. Bylo to poprvé, kdy jsme
spolu strávili tři týdny na cestách a opravdu nás to stmelilo. Tamní mentalita je
úplně na jiné úrovni. Všichni Kanaďani, se kterým jsme se seznámili, byli neskutečně milí a vždycky se nám snažili se vším pomoct. Byla to pro ně koneckonců
asi celkem exotika. Kapela z Čech na turné po středních a malých městech
v Kanadě.
Zároveň s albem vyšel i apokalyptický klip k vašemu singlu
„Lazer Queen“, uvidíme ho na náplavce Rašínova nábřeží
v rámci konání Univerzitních osem?
Jasně! :-)

A SPOLEČENSKÝMI PROBLÉMY, KTERÉ ŘEŠÍ JEJICH GENERACE.
CO O SOBĚ PROZRADILA CHARISMATICKÁ ČTYŘKA Z PRAHY, PRO
KTEROU JE KAPELA PO LETECH EXISTENCE JIŽ DRUHOU RODINOU
A KTERÁ SI ŘÍKÁ I LOVE YOU HONEY BUNNY?

Vydali jste unikátní živé vystoupení s pomocí nejnovější technologie virtuální reality, co si pod tím může divák představit?
Ve spolupráci s Brainz Studios jsme s 360stupňovou kamerou natočili koncert
z naší zkušebny. Divák si nasadí VR set, který ho teleportuje doprostřed místnosti, kde vznikají všechny naše písničky. My tam stojíme rozestavení kolem něj.
Je to takový koncert pro jednoho.

Zavítejte na koncert v pátek od 20 hodin na náplavku
Rašínova nábřeží a nalaďte se na vlnu Univerzitních
osem. Vstupné je zdarma!

DOPROVODNÝ PROGRAM
ČEZ Energy zóna
Návštěvníci Primátorek mohou pomáhat pohybem p
 rostřednictvím mobilní
aplikace EPP – Pomáhej pohybem nebo na veslařském trenažéru. Přijďte si
vyzkoušet, co závodníci prožívají na vodě a zároveň podpořit Společnost E,
která se stará o to, aby se lidem s epilepsií žilo lépe. Veslařský trenažér, se
kterým se bude pomáhat pohybem, najdete vedle stánku ČEZ Energy zóny
přímo na náplavce Rašínova nábřeží.

Pojišťovna VoZP
Ve stánku Vojenské zdravotní pojišťovny bude připravena zóna zdraví, která
představí preventivní programy, v nichž štědře přispívá svým klientům. Kromě
tří základních oblastí – pohyb, zdraví a prevence – věnuje speciální pozornost
také nastávajícím maminkám, novorozencům, dětem a seniorům. Děti si
vyzkoušejí zábavné aktivity. Stánek bude zároveň registračním místem VoZP.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří v současnosti k nejdůle
žitějším zdravotnickým zařízením v ČR a k největším fakultním nemocnicím
v Česku. V rámci tradiční účasti VFN na pražských Primátorkách vám

naši odborníci poradí s řadou otázek týkajících se prevence a zdravého
životního stylu.

Lexus
Už pátým rokem je partnerem Primátorek automobilka Lexus, s níž nás pojí
láska k tradicím, které však Lexus dokáže propojit s moderním designem
a těmi nejvyspělejšími technologiemi. Na které modely se můžete na náplavce
v Lexus zóně těšit v rámci testovacích jízd? Hlavní hvězdou bude Lexus NX,
který startuje zcela novou éru díky přepracovanému designu a novému
hybridnímu i plug-in hybridnímu pohonu. Nebude chybět ani největší SUV
Lexus RX, který se vyznačuje nadstandardně prostorným a pohodlným
interiérem, dále stylový a praktický model městského vozu Lexus UX,
manažerský sedan Lexus ES i sportovní kupé LC. Přijďte se svézt na vlně
luxusu přímo na náplavku Rašínova nábřeží kdykoliv v průběhu konání
109. ročníku Primátorek.

Občerstvení
Na místě najdete různé stánky s občerstvením. Mimo jiné budete mít také
příležitost ochutnat signature dish, který speciálně pro ČEZ Primátorky připravil

šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Jedná se o klasický plátek Pražské šunky s křenem
vmíchaným do vyšlehané smetany doplněný praženými mandlemi. Jedná se
skutečný kulinářský zážitek.

Staropramen
Staropramen podporuje české sportovce a jejich vášeň i vytrvalost jít si za svým
vytyčeným cílem. Vy si můžete užívat závody u klidné hladiny řeky Vltavy na
náplavce Rašínova nábřeží se svou dokonalou hladinkou Staropramen. Zastavte
se u výčepu, kde se o vás postarají ti nejlepší výčepní.

Český veslařský svaz
Stánek Českého veslařského svazu návštěvníkům letošních Primátorek představí
mistrovství světa 2022 v Račicích, které se koná v září. Pod dohledem elitních
veslařů si každý návštěvník vyzkouší jízdu na veslařském trenažéru se zaměřením na správné provedení techniky a za odměnu obdrží kartu Mistrovství světa
v Račičích s podpisem Ondřeje Synka! Zároveň v neděli v dopoledních hodinách
proběhne na stánku Českého veslařského svazu autogramiáda tohoto úspěšného českého veslaře a reprezentačního trenéra, kterým Ondra v současné
době je.

Český hydrometeorologický ústav
ČHMU zve všechny návštěvníky Primátorek na exkurzi ve vodoměrné stanici na
Výtoni, která nabídne jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku měření
vodního stavu a následného stanovení průtoku ve Vltavě. Návštěvníky provede
sám ředitel pražské pobočky, pan Ing. Daniel Kurka, a rád Vám odpoví na vaše
dotazy. Prohlídka bude probíhat od 9.30 a od 10.30 hodin a zájemci se sejdou
před budovou stanice na Výtoni v těsné blízkosti stanice tramvaje.

Výstava ROW ROW ROW na smíchovské straně náplavky
Poprvé v rámci doprovodného programu ČEZ Primátorek mohou návštěvníci
zavítat do pop-up galerie Sport in art v prostorách Kobky 17. Výstava otevírá své
dveře veřejnosti 27. května a potrvá až do 9. června. Závodní víkend je ideální
příležitostí, jak si zpestřit program na náplavce. Výstava představuje díla 11 předních českých výtvarníků, která vznikla jako reakce na samotný závod. Toto harmonické propojení sportu a umění veřejnosti představuje platforma Sport in art.

Koncert
V pátek po 20. hodině se můžete těšit na indie-pop-rockovou kapelu I Love You
Honey Bunny, která vystoupí přímo na náplavce Rašínova nábřeží.

JAN HÁJEK
Z ÚČASTNÍKA NOVĚ ŘEDITELEM ZÁVODU UNIVERZITNÍCH OSEM
HONZA SE V LOŇSKÉM ROCE PŘEDSTAVIL V POSÁDCE ČVUT A LETOS UŽ JE NOVĚ ŘEDITELEM CELÉHO ZÁVODU UNIVERZITNÍ
OSMY. PŘEČTĚTE SI, CO OBNÁŠÍ TATO NOVÁ ROLE I DALŠÍ INFORMACE ZE ZÁKULISÍ PŘÍPRAV 12. ROČNÍKU VESLAŘSKÉHO
ZÁVODU MEZI UNIVERZITAMI, KTERÉ NÁM PROZRADIL.

Letos poprvé se představíš v roli ředitele závodu Univerzitních
osem. Co všechno tato role obnáší?
V tomto roce mám jako ředitel závodu mnohem více zodpovědnosti. V roli
závodníka jsem si závod užíval, teď jakožto ředitel dohlížím na to, aby si závod
mohli co nejvíce užívat jiní. Dohlížím tedy na hladký průběh závodu a na to, aby
vše vycházelo podle plánu. To zahrnuje komunikaci s pořadatelem, rozhodčími,
závodníky a dalšími účastníky závodu. Je to nová zkušenost a jsem rád, že jsem
tuto příležitost dostal.
Jak dlouho trvá samotná příprava závodu?
První koordinační přípravy začínají již v zimě, kdy se ladí všechna pravidla závodu
a začíná se řešit harmonogram příprav, aby závody v červnu probíhaly hladce
bez větších komplikací. Vše pak vrcholí v posledním měsíci, kdy se prakticky
denně řeší věci ohledně přípravy závodu.
K jakému jinému světovému závodu bys Univerzitní osmy
přirovnal?
Ve světě je mnoho závodů univerzitních osmiveslic, ale těžko nějaký srovnávat
přímo se závodem Univerzitních osem. Předností závodu U8 je, že do osem
usedají ti nejlepší veslaři studující na vysokých školách v ČR. I díky tomu se
v závodě univerzitních osem často objeví hned několik reprezentantů ČR ve
veslování, kteří mají za sebou účasti na mistrovstvích světa nebo dokonce
i olympijských hrách.

Jaká jsou pravidla pro udělení titulu AMČR a vítěze U8?
Závod Univerzitních osem vznikl s myšlenkou, aby se v jedné lodi potkali jak
aktuální studenti, tak absolventi dané školy. V posádkách startujících v závodě
U8 tak mohli startovat až 3 absolventi dané vysoké školy a právě to je specifikum tohoto závodu. V rámci závodu AMČR je třeba respektovat pravidla České
asociace univerzitního sportu. Podle těchto pravidel mohou v lodi startovat
pouze studenti nebo absolventi z letošního kalendářního roku.
V čem se liší závod U8 od Primátorek?
Začněme tím, v čem je stejný – je to souboj těch nejlepších osem v ČR.
V závodě Primátorek se porovnávají osmy veslařských klubů a v závodě U8
to jsou osmy vysokých škol. Následně cíl závodu je na stejném místě. V čem
se závody liší, je start. Závod U8 se startuje pod vyšehradskou skálou a osmy
neprojíždějí památnou primátorskou zatáčkou. Navíc závod na 1 000 metrů
nabízí nestandardní taktiku závodu a posádky se tak často předhánějí během
závodu.
Univerzitní osma, která získá titul Akademických mistrů, získává
prestižní nominaci. Prozraď nám, kam se tato posádka podívá?
Vítězná posádka bude nominována na evropský univerzitní šampionát konaný
v září v tureckém Istanbulu. Je to závod, kde startují nejlepší vysoké školy z celé
Evropy. Všichni jsme zvědaví, jak se bude dařit té nejlepší české vysoké škole
v porovnání s evropskou konkurencí.

Foto © Ondřej Kroutil

OCHUTNEJTE
STAROPRAMEN 12
VYLEPŠENÁ RECEPTURA
S PLNĚJŠÍ CHUTÍ

Určeno osobám starším 18 let.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.
www.staropramen.cz

TIPY NA SLEDOVÁNÍ – UNIVERZITNÍ OSMY
Závody je možné sledovat z obou břehů Vltavy i z některých mostů.
Tady jsou naše tipy, odkud na trať uvidíte nejlépe.
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1. Vyšehradské hradby
Unikátní „ptačí“ pohled na celou trať, kombinovaný s úžasnými výhledy na Vltavu a Pražský hrad.

2. Železniční most
Jedinečné místo, kde vám doslova pod nohama projíždějí
závodníci Univerzitních osem.

3.	Hořejší nábřeží – náplavka
na smíchovské straně
I tady se nabízí zajímavý pohled na cílovou rovinku, můžete
sledovat i těsné souboje na cílové čáře.
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4. Rašínovo nábřeží – náplavka
Zde se nachází prostor cíle, kde můžete závody sledovat na
velkoplošné obrazovce, z tribuny anebo z příjemné kavárny
u břehu náplavky. Po celý den tu máte možnost zažít jedinečnou závodní atmosféru a setkat se s vítěznými posádkami.

5. Palackého most
Odtud je krásný pohled na celou cílovou rovinku závodu,
atmosféru na náplavce i bujaré oslavy v cíli.

Oblečte se
ve stylu
Univerzitních
osem

Produkty lze
zakoupit na místě
nebo na e-shopu.

