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AKTUALITY Z OBCE 

 

 

 Stěhování úřadu – stěhování obecního úřadu bylo odsouhlaseno na 
posledním veřejném zasedání zastupitelstva. Obecní úřad bude tak od září 
v nových prostorách „Kostky“, vedle obchodu. Tyto prostory byly dosud 
poloprázdné, jednu místnost zde využíval sportovní kroužek. Žádné 
stavební úpravy nebyly potřeba.  
Sportovní kroužek se během září přesune do místností současného 
obecního úřadu. Proběhnou tu drobné stavební úpravy a prostor bude 
přizpůsoben potřebám dětí.  
Do budoucna tak zůstává přestavba nevyužitých skladů v „Kostce“ na 
obecní knihovnu. Stavební povolení je připravené, zbývá se poohlédnout 
po vhodných dotacích. Vznikl by zde příjemný prostor s posezením u kávy 
a knížky. Knihovnu by mohl využívat i Senior klub ke svému setkávání, pro 
který by byl určitě přístupnější než současně využívaná zasedací místnost. 
Veřejné zasedání v září se bude konat na obvyklém místě – v zasedací 
místnosti současného úřadu. 
 

 Obnova těžby v lomu Slap – neustále komunikujeme se spolkem Mlok 
z lomu, který navrhl uspořádání místního referenda, a tím dát prostor všem 
občanům k vyjádření. Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva byla 
tato záležitost odsouhlasena a místní referendum se bude vyhlašovat na 
zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva s tím, že by se konalo spolu 
s říjnovými volbami. 
 

 Vodovod na Sídlišti – práce na této akci jsou ukončeny. Zbývá pár 
nedodělků, které budou dokončeny do konce srpna. Poté proběhne 
převzetí stavby a vyúčtování víceprací / méněprací.  

V průběhu této stavby vyvstala nutnost dalšího budoucího projektu: 

 Oprava opěrné zdi u koupaliště a sousedního domu – Košťálovi – 
poptáváme projektanta. 

 Hřbitov Chuchelna – výstavba cihlové zdi pokračuje. Provádí ji stavební 
společnost DKK Stav, s. r. o., Český Dub. Na stavbě se vystřídalo několik 
zednických part. Nynější parta odvádí svoji práci dobře, bude však muset 
předělat části, které nelze z naší strany převzít, a které se předchozím 
partám zcela nepodařily. Původní brána bude zrenovována a znovu 
osazena. Probíhá výběr zábradlí podél cesty ke hřbitovu a můžeme se 
začít zabývat úpravou cestiček a zeleně uvnitř areálu hřbitova. Na 
rekonstrukci cihlové zdi jsme obdrželi od Libereckého kraje dotaci ve výši 
300.000,- Kč.   
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 Hřbitov Lhota – výsadba živého plotu proběhne, co nejdříve – objednáno  
u Ing. Špidlena. Pokračují práce arboristy, který odborně ořeže přilehlé 
aleje. Etapově bude proveden bezpečnostní řez (tzn. ořez suchých větví)  
a průjezdný řez. Arborista si prohlédl také lipovou alej, která je v hodně 
špatném stavu. Na lípách byl kdysi proveden radikální řez, který již další 
léta nebyl udržován, a proto je stav některých lip katastrofální. Navrhl 
provést stabilizační řez a doporučil zamyslet se nad obnovou lipové aleje.  
I. etapa již proběhla za 46.000,- Kč. II. etapa – lipová alej proběhne na 
podzim. 
 

 Břízky u hřbitova v Chuchelně – stromky byly ukotveny a byly dosazeny 
okrasné keře. Dorazily i cedulky se jmény patronů a jejich motta. Cedulky 
pro nás vyrobil p. Fejfar – děkujeme, jsou vydařené. Budou přidělány 
k jednotlivým stromkům, co nejdříve a nám vznikne „myšlenkový les“. 
Prostor vhodný k pietnímu místu hřbitova a častým procházkám, dnes již 
bezpečným. 

 

 
 

 Úprava návsi – v plánu je vystavení nové zídky, která poslouží k udržení 
meze. Jedním z návrhů jsou gabiony porostlé zelení a doladění celé návsi 
zelení.  

 Tři stodoly – na projektu pracuje projekční kancelář PVK Projekt, s. r. o. 
Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace a získání 
stavebního povolení je jaro 2022. 
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 Chodník k zahradě MŠ – práce na projektu společností PVK Projekt 
pokračují.  

 Chodník Chuchelna  –  Semily – zahájené územní řízení bylo pozastaveno 
pro odstranění nedostatků, nesouhlasu vlastníka dotčených pozemků. 
Rada obce je přesvědčena, že chodník by měl být vystavěn i za cenu 
toho, že v tomto úseku bude kousek chodníku chybět. 

 Úprava křižovatky u Sůvů – bylo vypsáno již několik kol výběrového řízení, 
bohužel neúspěšně. Rada obce vypíše výběrové řízení znovu, avšak bez 
konkrétního termínu dokončení prací.   

 Projekt ČEZu v horní části Chuchelny – předpoklad prací je tento rok; na 
akci pracuje společnost Bimont.  

 Kanalizace Slap – práce na tomto projektu byly rozděleny. Zvlášť se 
zpracovává dokumentace pro odvod dešťových vod na křižovatce  
u Fejfarových/Ročárků/odbočce Na Samotu a na křižovatce  
u Machačných/Šimků/Sídliště. Další částí projektu je pak odkanalizování 
přilehlých nemovitostí od Machačných směrem ke Slapu, ukončení  
u Saláků/Preisslerových.  

 Komunikace „Na Kopeček“ – probíhá zpracování projektové 
dokumentace p. Balatkou – Maršíkem.  

 ZŠ a MŠ osvětlení – poslaná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj nebyla odsouhlasena. Rada obce spolu s p. ředitelem Mgr. Stínilem  
i přesto vypsala výběrové řízení. Přihlásily se dvě společnosti. Jedna ani 
přes výzvu nedodržela zadávací dokumentaci. Výměnu osvětlení provedla 
společnost FREMO, s. r. o., a to s maximálním nasazením. Světla se povedla 
vyměnit v šibeničním termínu – během prázdnin.  

 

Původní osvětlení:       Nové osvětlení: 
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Ve škole a školce nyní máme moderní LED osvětlení, které lze ovládat 
bezdrátovými, bezbateriovými tlačítky od katedry učitele. V učebnách lze 
navolit několik přednastavených scén, lze plynule regulovat světelný výkon 
1 – 100% a lze nastavit regulaci dle denního světla pro každou řadu. 
Přednostmi tohoto nového osvětlení je pětiletá záruka, okamžitý start  bez 
nepříjemného blikání. Z bezpečnostního hlediska byla součástí i montáž 
nouzového osvětlení. Všechna světla jsou české výroby s momentálně 
nejmodernějšími dostupnými komponenty od výrobců OSRAM, PHILLIPS  
a TCI. Odhadovaná úspora za 1 rok oproti stávajícímu osvětlení je 75%. 
Namontovaná svítidla jsou po revizi a splňují veškeré hygienické normy. 
Celý projekt vyšel na 796.000,- Kč. 

 Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami – práce na tomto 
projektu jsou objednány u společnosti PVK Projekt. 

 

 Odvodnění a oprava cesty u roubenek na Komárově – obnovili jsme 
jednání s projektovou kanceláří a našli nové řešení. Více budeme vědět po 
společném jednání, které proběhne v září. 
 

 Multifunkční hřiště – poslané žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj 
nevyhovělo. Chtěli jsme vyměnit stávající nevyhovující umělý povrch. Bez 
dotace to nepůjde, nevzdáváme se a budeme čekat na další příležitost  

 
 Koupaliště – musíme počítat s opravou akumulační nádrže filtrace (cca 

80.000.,- Kč), obnovou nátěrové vrstvy velkého bazénu (1.000.000,- Kč) – 
současná je nevyhovující hlavně pro udržení čistoty – a rekonstrukcí 
protékajícího malého bazénu.  
Se současným nájemcem jsme projednávali nové požadavky a nápady 
k provozu areálu a mimo jiné dohodli zvýšení vstupného na tuto sezónu – 
dospělí 60,- Kč, pro děti zůstává cena neměnná. 
 

 Územní plán obce – Změna č. 1 (to jsou návrhy odsouhlasené 
zastupitelstvem obce Chuchelna dne 13. 10. 2016). Proběhla společná 
jednání obce, Městského úřadu Semily – odboru územního plánování, 
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Liberec. Podařilo se najít 
kompromisní řešení. Nyní musí být tento výstup písemně zpracován  
a poslán projektantům na zapracování do návrhu změny.  

 
 Odpady – na toto téma je v tomto čísle zpracován samostatný článek. 

Prosím o jeho prostudování, čekají nás od nového roku změny, které se 
dotknou nás všech. 

 
 Rada obce schválila finanční příspěvek na provoz  - Domácí hospic 

14 pomocníků, Semily, a to ve výši 5.000,- Kč. 
 

Přeji vám krásné babí léto!  

Za Radu obce Chuchelna – Bc. Eva Peštová, starostka obce 
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NE těžbě čediče v dobývacím prostoru Chuchelna / 
obecní referendum 8. a 9. 10. 

V roce 2024 má být obnovena těžba čediče v dobývacím prostoru 

Chuchelna, jehož území spadá od roku 2015 do globálního geoparku 
UNESCO. Povolení těžby Obvodního báňského úřadu, udělené 
společnosti Eurovia, je z roku 1995, tedy téměř 30 let staré. Na území 
obcí Záhoří, Smrčí a Chuchelna jsou v současné době aktivní dva lomy, 
nedaleko leží ještě lom Košťálov. Obnovení těžby znamená devastaci 
zdejší krajiny, zničení posledního lesa na území obce, zvýšení 
prašnosti a hluku a narušení seismiky pravidelnými odstřely, které 
mohou ovlivnit i stav spodní vody. Obnova těžby bude znamenat to, 
co mnoho desetiletí zažívají občané Smrčí – hluk, prašnost, 
nejistotu ohledně vody, devastaci místních cest, zničení lesa. 

Pokud s obnovou těžby čediče nesouhlasíte a jste občany 
Chuchelny, neváhejte se vyjádřit v místním referendu 8. a 9. 10. 

přímo na Obecním úřadě Chuchelna.  

Nejste-li občany, a přesto chcete vyjádřit své stanovisko, podepište 
petici na našich webových stránkách: www.mlokzlomu.cz. 

Více informací k referendu, k petici a k celé problematice vám rádi 
poskytneme osobně na chystané akci „Mloci v lomu, babí léto  
a referendum“ v sobotu 18. 9. od 14 hodin, koupaliště Chuchelna. 
Zveme vás na pivo a drobné občerstvení zdarma, když s sebou vezmete 
děti, určitě se s Mlokem nudit nebudou! Přijďte se informovat a pobejt. 
Více informací najdete na www.mlokzlomu.cz. 
 
Spolek Mlok z lomu sdružuje nejen ty, kterých se obnova těžby přímo 
týká, ale i ty, kterým osud místa není lhostejný. Můžete se přidat! 
Napište: spolekmlok@gmail.com 

 

 

http://www.mlokzlomu.cz/
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Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 

se uskuteční ve čtvrtek 9. září 2021 od 18.30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 
Program: 1) zpráva o činnosti rady obce 

2) rozpočtové opatření č. 4/2021 
3) zpráva o hospodaření do 31. 8. 2021 
4) zprávy výborů – finančního a kontrolního  
5) zpráva komise sociální 
6) obecně závazná vyhláška č. 1/2021, 

        o místním poplatku za obecní systém odpadového  
   hospodářství        
5) obecně závazná vyhláška č. 2/2021,  

o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na území obce Chuchelna  

6) vyhlášení místního referenda na území obce 
Chuchelna o otázce souhlasu s obnovou těžby 
v dobývacím prostoru Chuchelna - Slap 

   7) různé 
8) diskuse 
9) usnesení, závěr 

 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
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POZVÁNKA K ŘÍJNOVÝM VOLBÁM 

Vážení obyvatelé obce Chuchelna, 

blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou pro nás – obyvatele 

Libereckého kraje – příležitostí ukázat, zda chceme pomoci sobě, své obci, svému 
kraji, i svému státu. Sami účastí ve volbách získáte pocit, že jste udělali vše, co jste 
mohli, a hlavně Libereckému kraji umožníte získat vyšší počet poslaneckých mandátů. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 totiž získal Liberecký kraj celkem jen 
8 poslaneckých mandátů, protože průměr volební účasti Libereckého kraje byl 
v těchto volbách velmi nízký – k volbám nepřišlo 140 tis. oprávněných voličů. Při vyšší 
volební účasti by náš kraj tehdy mohl dostat až 14 poslaneckých mandátů.  

Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami podařilo zvednout volební účast nad 
celostátní průměr, mohl by náš kraj získat výrazně více poslaneckých mandátů, ať už 
budou z kterékoli části spektra volebních stran. Jsme přesvědčeni, že tito poslanci se 
rozhodnou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Projektem PLNÁ URNA se my, spolek RADOSTI, pokoušíme nestranně navýšit volební 
účast při říjnových volbách. Neděláme tedy žádnou volební kampaň! I proto náš 
záměr získal osobní záštitu hejtmana. Chcete-li se o tom přesvědčit, podívejte se na 
www.plnaurna.cz. 

O součinnost se obracíme se i na obecní i městská zastupitelstva – víme, že mohou 
mít na volební účast svých obyvatel podstatný vliv, zejména pokud jim nejde  
o podporu konkrétní volební strany či jejího kandidáta. Pokud se podaří zvýšit volební 

účast ve vaší obci, zveřejníme váš výsledek všemi dostupnými prostředky. Zvláště si 
dáme záležet na publikování úspěchu dvou obcí/měst: 

1. Obec/město s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji; 
2. Obec/město s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS  

v r. 2017. 

Nemůže být vaše obec jednou z nich? Už ve volbách r. 2017 byla vaše volební účast 
nadprůměrná. 

Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – pojďme k volbám – ať je ve vaší obci 

opět plná urna! 

Za spolek RADOSTI, z. s. S. Říman 

******************************************************************** 
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 Mnozí z vás jistě vědí, že naši zastupitelé na svém zasedání v červnu 
dali zelenou (usnesením č. Z/27/2021)  změně systému odpadového 
hospodářství – systém DOOR TO DOOR (barevné popelnice u každého 
domu).  
 K černé nádobě na komunální 
odpad, kam patří pouze nevytříděný 
odpad, dostanete jednu modrou 
popelnici na papír a jednu žlutou na 
plasty. S nastavením tohoto systému 
se zruší týdenní svoz a bude pro 
všechny domácnosti zaveden svoz 
čtrnáctidenní.  
Příklad: první týden svoz černé 
popelnice, druhý týden svoz žluté, 
jednou za měsíc svoz modrých 
popelnic.   
 Máme asi 279 domácností, které 
mají popelnice, a přibližně 193 objektů 
(včetně chalup), které používají jen 
pytle. Jsou totiž místa, kam popeláři 
nezajíždějí a občané, pokud nechtějí 
svážet popelnici k silnici, používají 
pytle. Pro tyto objekty a chalupáře 
bude platit nadále pytlový sběr. 
 Tato varianta se jeví jako  kompromis mezi pohodlím, efektivitou, 
ekologií, udržitelností a snadnou kontrolou, kdo třídí a kdo ne, a porušuje 
tím platnou vyhlášku. Již v roce 2002 vešla v platnost vyhláška  
o povinnosti třídit. I po dvaceti letech některé domácnosti třídění neřeší  
a do popelnice dají úplně všechno. Je to krok k tomu, aby se do třídění 
zapojily všechny domácnosti v obci.  
 Svoz zaštítí společnost  Severočeské komunální služby, s. r. o., se 
kterou vedení obce domlouvá podmínky změn. Včas vás budeme 
informovat. 
 Reforma je důsledkem nového odpadového zákona, který vešel  
v platnost k 1. 1. 2021. Novela má velmi omezit skládkování, a tak se 
poplatky za uložení na skládku budou odvádět státu, který následně bude 
tento poplatek částečně vracet dle úspěšnosti třídění. Vrátí několik 
procent zaplaceného poplatku, pokud v průměru občan uloží v letošním 
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roce 200 kg směsného odpadu na skládku. Výrazně se tím zdražuje 
hospodaření s odpady.  
 Za rok 2020 připadá na 1 občana 199,5 kg komunálního odpadu, 

který putoval na skládku! 
Obec je povinna zajistit, aby recyklovatelné složky komunálního dopadu 
tvořily minimálně: 

 od roku 2025 – 60% 

 od roku 2030 – 65% 

 od roku 2035 – 70% 

Za rok 2020 jsme vytřídili pouze 28,2 % odpadu! 
Sazby za ukládání odpadu na skládku, který se nevytřídí, budou stoupat.  
Sazba 2021 = 800,- Kč/1 tuna, sazba 2029 = 1850,- Kč/1 tuna 
Vedení obce se snaží občany donutit více třídit  tak, aby nenarůstaly ceny 
za komunální odpad, který skončí na skládce. V povědomí spousty z nás je 
samozřejmost a důležitost zachování životního prostředí pro další 
generace. Pro ty, které nechává životní prostředí chladnými, však může 
být motivující skutečnost, že i oni ovlivní výslednou cenu odpadů, neboli 
jak moc hluboko si všichni „sáhneme další rok do kapsy“.  
 Skutečná cena za odpady  byla za loňský rok vyčíslena na 884,- Kč. 
Obec tedy doplácela za každého občana 284,- Kč. Dovolte mi jen malou 
poznámku. Žije nás tu kolem 1010 občanů + 143 chalupářů, tj. 1153 
poplatníků….x 284,- Kč – doplatek obce za odpady je 327.452,- Kč. Za tyto 
peníze by se mohlo pořídit našim dětem třeba hřiště, kus asfaltové cesty, 
kterou by si mnozí z vás jistě zasloužili,…. a mnohé další a další věci, které 
jsou jistě důležitější než doplatky za odpady. 
Dále bych vás chtěla informovat, že se nám podařilo bezplatně získat nové 
kontejnery, a vytvořili jsme nová sběrná místa: 
 Komárov  u hasičské zbrojnice  
 Dolení Lhota u autobusové zastávky    
 Chuchelna Dolní konec naproti čp. 176 
 Sídliště u koupaliště 
 Slap křižovatka u čp. 253 
 u Obecního úřadu přibyl kontejner na sklo 

 
Velké díky patří manželům Blažkovým, kteří obci zapůjčili bezplatně část 
pozemku, a mohlo tak na Dolním konci Chuchelny vzniknout sběrné 
hnízdo. Přáli bychom si založit nové sběrné hnízdo v oblasti Palučin. Jestli 
někdo z vás v této lokalitě disponuje nevyužitou částí pozemku, která by 
se pro stanoviště hodila, budeme za nabídky rádi. Vše je otázkou domluvy.  
          Lada Koublová 
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NOVÁ SBĚRNÁ MÍSTA: 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2021:  
90 let Věnceslava Babková 
88 let Zdenka Bažantová 

87 let Jiří Skrbek 
86 let Jaroslav Picek 

  Zdeňka Bobková 
85 let Irena Koublová 

80 let Věra Picková 

75 let Vlasta Bažantová 

  Eva Andrejsková 

  Jana Menšíková 

  Miroslav Strnad 

70 let Tomáš Čermák 

65 let Jaroslava Maryšková 
60 let Jitka Šindelářová 

  Pavel Kobrle 

55 let Jaroslav Hejduk 

  Petr Kouble 

50 let Jan Plíva 

Do dalších let přejeme všem jubilantům  

pevné zdraví a mnoho štěstí! 
******************************************************************** 

 

NARODILI SE: 

      Jaromír Blažek 
      Ondřej Koucký  

 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 
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SŇATEK UZAVŘELI: 

 

Ondřej Koucký a Zuzana Havlíčková 

Novomanželům přejeme radostný,  
spokojený a dlouhý společný život! 

******************************************************************** 

 

DIAMANTOVOU SVATBU - 60 LET 

SPOLEČNÉHO ŽIVOTA OSLAVILI:  

 

Jaroslav a Věra Pickovi 

 

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky! 
******************************************************************** 

 

******************************************************************** 

OPUSTILI NÁS: 

Jiří Kořínek 
Olga Hejralová 

Milan Dufek 
 

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 

******************************************************************** 
Poznámka: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze jubilea, narození, sňatky  
a výročí sňatků našich občanů pouze na základě jejich písemného souhlasu. 
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Kulturní komise 

 Vážení čtenáři, coronavirová pandemie poznamenala mnoho oblastí našich životů, 
ale kulturu asi nejcitelněji. Nemělo význam zde vypisovat jednu zrušenou akci za druhou,  
a tak se ozýváme po hodně dlouhé době s malou rekapitulací. 

Už na počátku roku 2020 jsme iniciovali jako komise setkání s vedením spolků, a na 
něm společně naplánovali kalendář kulturních akcí na celý rok tak, aby se akce nekryly, byly 
rovnoměrně rozloženy, a každý mohl přispět dle svých možností a plánů. Bohužel 
z jedenácti dohodnutých akcí, které si komise naplánovala, jsme stihli nakonec uskutečnit 
pouze dvě besedy, jeden zájezd do bazénu a Cestu pohádkovým lesem. A letošní rok byla 
situace obdobná. 

Přišli jsme tak díky vládním omezením již celkově o dva zájezdy do bazénu v Liberci, 
o jednu Kadlecovu rokli, o pět cestovatelských besed, dva velikonoční jarmarky, dvoje 
čarodějnice, dva jarní koncerty v kapli, jednu pouť, jedno divadlo a jedno rozsvěcení 
vánočního stromku s dílničkami.  
 Je to o to smutnější, že na všechny tyto akce jsme byli ve větší či menší míře již 
nachystáni. Nezbylo než v omezených podmínkách improvizovat a vymyslet takové akce, 
které nebudou v rozporu s hygienickými pravidly a nouzovým stavem. Skvěle se osvědčil 
nápad Pavly Wohlmuthové vyzvat občany k výzdobě vánočního stromu na návsi a děti 
k výrobě betléma. Zrovna tak nápad paní starostky na velikonoční soutěž dal vzniknout 
Cestě za velikonočním zajíčkem. Součástí akce bylo i vyzdobení plakátovacích ploch 
velikonočními výkresy dětí a ověšení návesní lípy kraslicemi. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného byl pak celý odevzdán nadaci pro onkologické děti Na kole dětem. Tato 
velikonoční akce měla velmi pozitivní ohlas a vysoká účast dětí a rodičů nás mile překvapila.  
 Uvolnění pandemické situace nám nakonec bohudík umožnilo ve spolupráci se 
spolky uskutečnit pouť, byť ve značně osekané verzi. Nebylo podium s programem  
a také sortiment ve stáncích byl skromnější. Do poslední chvíle byl osud poutě nejistý, 
jednalo se o kompromis a času na přípravu bylo velice málo. Ale byla to první vetší akce, 
kde jsme se mohli hromadně potkat, a tak i z tohoto důvodu si myslíme, že stála za to. 
Přesto doufáme, že to bylo takto už naposled a opět se budeme moci vrátit k poutím 
v plném rozsahu. 
 Poslední naší akcí byla Pohádková cesta. Smůla nás opět neopustila a stejně jako 
před dvěma lety nás ze všech stanovišť vyhnalo počasí v podobě velice silného slejváku. 
Rekvizity rozmokly a my promrzlí ždímali kostýmy a zachraňovali, co se dá. Celou hezky  
a pečlivě nachystanou cestu se všemi stanovišti prošlo snad jen jedno jediné dítě, ostatní 
museli uprchnout již v průběhu trasy. Byla to velká škoda a zmařeny všechny přípravy, ale 
už jsme si tak nějak zvykli. Rozhodně nás to za rok neodradí.  
 Snažili jsme se i v této nelehké době nějaké kulturní akce podnikat  
a jsme rádi, že na vše, co se uskutečnilo, byly ohlasy vesměs velmi kladné. Velice si ceníme 
všech dobrovolníků, kteří nám pomáhají, velké podpory ze strany obce a čím dál lepší 
spolupráce s chuchelskými spolky.  

Za kulturní komisi Vít Coufal 
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SOKOL  LÉTEM  SVĚTEM 

 S nastupujícím podzimem se s vámi rádi 

podělíme o pár akcí, které jsme mohli i přes 
určitá omezení podniknout. Doufejme, že se 
život pomalu a jistě vrátí do normálních kolejí, 
 a že se budeme setkávat opět naplno. 
 

MÁJOVÝ POCHOD 

 Ani letos jsme nevynechali příležitost zdolat Kozákov, opéct buřty na 
Rotštejně (a najít tradiční poklad), prohnat se Klokočskými skálami a zakotvit  
u Zrcadlové Kozy. Počasí bylo na jedničku, účast pochodníků rekordní a nálada 
veselá. Tato trasa se chodí již několik desítek let. Až by si někdo mohl říct, že už 
to musí být nuda, ale to by se mýlil – na tento parádní jarní pochod se vždycky 
těšíme a je nás takových hodně.A za to jsme moc rádi. Tak zase za rok! 
 

NA KOLE DĚTEM 

 Již podruhé se Chuchelnou prohnal peloton cyklistů podporující 
onkologicky nemocné děti. Tento fond vznikl v roce 2010 jako benefiční součást 
sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit 
možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti 
zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní 
aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům 
překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Zakladatelem nadace je Jozef 

Zimovčák, známý jezdec na vysokém kole, neboli velocipedu. Tato nadace 
každoročně pořádá mimo jiné i cyklotour přes celou ČR s přesně 
naplánovanými zastávkami – letošní desetidenní cesta republikou měřila 
celkem 1284 km a ve čtvrtek 10. června měla na programu i zastávku 

v Chuchelně v sokolovně. Ještě před příjezdem do Chuchelny se k pelotonu 

přidali i Sokolové s Martinou Musílkovou na znamení podpory projektu.  

A nebyly jediní – velkou část nebo dokonce i celou 132 km dlouhou čtvrteční 
etapu absolvovalo i několik Chucheláků z řad sokolů. Doprovodili tak početný 
peloton, ve kterém na svém velocipedu figuroval i chuchelský rodák Ivan 

Burkert. Zastávka v Chuchelně byla pojatá s velkou pompou – stoly plné 

občerstvení, proslov starostky obce i starosty sokola a předání finančních darů. 
Celá cyklotour byla velkolepá a nesla se v duchu hesla nadačního fondu: 

 

,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně." 
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CHUCHELSKÁ POUŤ 

 Po loňském výpadku se letos tato krásná obecně – spolková událost 

v sobotu 12. června konala. Bylo tedy napínavé do posledních dní, zda pouť 
vůbec bude či ne, vládní opatření nám totiž moc prostoru k rozletu nedávala. 

Museli jsme například oželet kulturní vystoupení, také nebylo moc míst 

k sezení, ale i přesto přišla spousta lidí, takže atrakce i hojně vybavené stánky 

od našich spolků byly stále v obležení. Přípravy na pouť nám Sokolům zaberou 
vždycky spoustu času, zejména motání růží je časově náročné, takže se 
scházíme již několik týdnů před poutí, abychom vše stihli. Letos jsme si ve 
stánku s občerstvením museli místo tradičních chuchelsko-čínských nudlí  
a jiných specialit vystačit pouze s párky v rohlíku, ale tato klasika snad nikdy 

nezklame. O barevné koktejly plné ovoce a různého želé (že by amarouny?) se 
pak postaraly holky Martinky a měly je výborné. Takže desátý ročník pouti se  
i přes určitá omezení moc povedl, i počasí nám přálo, takže jsme si mohli užít 
den s kamarády. 

SOKOLSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ...                                          …popíše Martina Musílková: 

 I letos se nám povedlo zorganizovat sokolské soustředění na Kozákově. 
Podařilo se mi přemluvit Martinu Buriánkovou a Honzu Schlesingera, aby mi 
pomohli.  Probíhalo od 19. 7. do 23. 7. a zúčastnilo se ho 14 dětí – 10 holek  

a 4 kluci.+ 2 asistenti (Martina Buriánková a Jan Schlesinger). Chlapi nám 

připravili venkovní sprchu a posekali trávu. 
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 První den, v pondělí, jsme se sešli v 8 hodin ráno před sokolovnou  
a vyrazili jsme na řeku. Vlakem na Malou Skálu, tam jsme si dali rozcvičku na 
hřišti na posilovacích strojích. Pak jsme si půjčili rafty, jeden pro holky, druhý 
pro kluky a třetí pro malé děti a vedoucí. První cíl byla Zrcadlová koza, 
kde jsme si udělali přestávku. Dali jsme si oběd a děti si hrály na hřišti. Pak jsme 

pokračovali do Dolánek, kde jsme rafty vrátili. Děti si plavbu užily a kluci se 
stihli po cestě dobrovolně vykoupat. Po šťastném ukončení plavby jsme se 
vydali do Turnova na další hřiště, kde jsme počkali na autobus zpět na Kozákov. 

Dojeli jsme do našeho tábořiště, děti si postavily stany a rozdaly služby 
v kuchyni (na snídaně a večeře, které dělaly samy) – zvládly párek v rohlíku, 

tortelíny se sýrem, bramboráky, palačinky či zeleninové saláty. Před večerní 
hygienou jsme si ještě zahráli ,,dekáč“ a dost jsme se u toho všichni nasmáli, 
pak jsme se šli podívat k chatě na západ slunce. Děti se mohly osprchovat, 
jelikož jsme měli venku skvěle zařízený sprchový koutek. Večer jsme si udělali 
oheň a následovalo vyprávění strašidelných historek. Potom se všichni uložili ke 
spánku do stanů, odvážní spali pod širákem. 
 Druhý den nás čekal celodenní výlet. Po snídani jsme vyšli a první 
zastávka byla na hřišti v Koberovech, odkud jsme pokračovali na žebříky do 
Suchých skal. Cíl jsme měli na Malé Skále, kde jsme si zacvičili na sportovním 
hřišti a odměnou nám byla zmrzlina. Autobusem jsme dojeli do Záhoří a pěšky 
došli do tábora. Služba vařila večeři a ostatní hráli hry nebo malovali prstovými 
barvami. Večer přijeli rodiče na táborák a při kytaře všichni zpívali až do 
pozdních večerních hodin. Pak ještě proběhla noční hra a hajdy do hajan.  
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 Třetí den byl sportovní. Po snídani jsme se jali sestupovat do Chuchelny. 
Střídavě jsme byli v sokolovně a na hřišti. O přestávce nás čekal tak výborný 

oběd, že se nám skoro ani nechtělo zpět na hřiště za sportem, ale nepoddali jsme 
se tomu. Skákalo se do písku, házelo se míčem, běhalo, přetahovali jsme se, 
hráli jsme florbal, lezli po tyči a zkoušeli svou sílu na kruhách. Každý dostával 
body za výkon v jednotlivých disciplínách a podle bodů se vyhodnotili nejlepší, 
kteří dostali dětské šampaňské, o které se se všemi rozdělili. V sokolovně jsme 
se ještě navečeřeli. osprchovali a vyrazili autobusem do Záhoří. Ze Záhoří jsme 
se unavení doplazili do tábora na vlek, kde jsme padli únavou. Ale ne na dlouho. 

Když jsme nabrali trochu sil, rozdělali jsme si táborák a při tanci a zpěvu se 
bavili do večera. Spát jsme šli skoro všichni (i malé holky!) pod širák a všem se 
to moc líbilo. Ráno se nám nechtělo ani ze spacáků. 
 Ve čtvrtek jsme si trochu přispali a po snídani jsme se pomalu vydali za 
zpěvu do Lestkova, kde na nás čekal oběd a v cukrárně zákusek a zmrzlina. 
Pokračovali jsme na Samotoč na klobásu a limču. Odtud jsme jeli na Komárov 

autobusem a unavení došli k vleku. Všichni jsme si trochu odpočinuli a kluci 
nám pak k večeři udělali výborné palačinky, na které jsme se těšili celý týden. 
Po večeři následovalo pár her a závěrečný táborák. 
 V pátek už měli energii jen ti 
nejmladší, kteří si vyšli ještě pohrát k chatě. 
Ostatní balili stany a uklízeli. K obědu 
holky udělaly bramboráky a výborný 
zeleninový salát. Odpoledne jsme při hrách 
čekali na Martina Pitla, který nám svezl 
zavazadla a my jsme šli pěšky do 
Chuchelny k sokolovně, kde si nás unavené 

převzali rodiče. 

 Tábor se povedl, děti i my jsme si ho 
opravdu užili. Počasí nám jako zázrakem 
vyšlo. Celý týden byli kluci a holky tak 

zapřaženi, že ani nestačili zlobit. A jestli 
situace dovolí, těšíme se příště! A děkuji 
Martinu Pitlovi, že se o nás staral a byl  
k dispozici kdykoli jsme potřebovali. 

Martina Musílková 



22 

 

CVIČENÍ 

Po prázdninách se, doufejme, rozjede pravidelné cvičení v sokolovně. Budeme 

rádi, když se k nám přidáte, cvičí ženy, dívky, muži, chlapci a malé děti. 
V následující tabulce můžete vidět přehled cvičení i s kontakty na cvičitele. 
Samozřejmě nejsou vyloučené drobné změny, proto v případě zájmu o cvičení 
raději předem zavolejte. 

 

 16:00 – 

17:00 

17:00 – 

18:00 

18:00 – 

19:00 

19:00 – 

20:00 

20:00 – 

21:00 

PONDĚLÍ žákyně ml.   ženy  

ÚTERÝ  mladší žáci starší žáci muži muži 

STŘEDA   muži M. Ráž & ost. ping-pong ping-pong 

ČTVRTEK děti 3 – 6 let   ženy  

PÁTEK žákyně st. žákyně st. žáci muži muži 

 

Kontakty a zaměření cvičení:      

předškolní děti (všestrannost): Hana Hušková, tel.: 605 102 679;email: 

hanulkkaa@seznam.cz 

žákyně mladší + starší (všestrannost): Martina Musílková, tel.: 604 303 876, email: 

martinamusilkova@seznam.cz a Sára Bažantová 

ženy (posilování s vlastní vahou, balanční podložky, powerjóga, …): Adéla Machačná, 
tel.: 728 022 342, email: adelama@seznam.cz + Magdalena Ceé, tel.: 604 488 618, 

email: maggg@seznam.cz 

mladší žáci 1. – 4.třída + starší žáci 5. – 9.třída (všestrannost): Jan Picek, tel.: 776 304 
140, email: Picek.Jan@seznam.cz 

muži (úterý senior crossfit , pátek hry – fotbal + florbal): Jan Picek 

muži M. Ráž & ostatní (od 17:30 posilování, všestrannost): Martin Ráž, tel.: 603 867 
586, email: m.raz@heiko.cz      

ping-pong: Michal Ceé, tel. 604 344 913, email: majkl.cee@gmail.com 

mailto:hanulkkaa@seznam.cz
mailto:martinamusilkova@seznam.cz
mailto:adelama@seznam.cz
mailto:Picek.Jan@seznam.cz
mailto:m.raz@heiko.cz
mailto:majkl.cee@gmail.com
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Ve volných časech a o víkendu probíhají v sokolovně i nepravidelná cvičení 
(fotbal, florbal, volejbal,…), proto pokud máte zájem, sledujte v sokolovně 
„pohyb“…  a nebojte se zeptat . 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

Spolkové posvícení – koncem září se pravidelně koná spolková akce sokolů, 
myslivců a hasičů. Loni nám situace nedovolila posvícení uspořádat, tak 
doufejme, že letos to již půjde a že se všichni sejdeme nad dobrým jídlem 
v přátelské společnosti. 

Vejšlapník – na turistický víkend vyrazíme první říjnový víkend, bližší informace 
budou včas na vývěsce a v kabelovce. Vezměte kamarády a pojeďte s námi. 

8. říjen – památný den sokolstva – již několik let uctíváme památku našich 
tragicky zesnulých bratrů a sester. I letos se sejdeme před sokolovnou, 
abychom vyvěsili vlajku a rozsvítili svíčky – přidejte se k nám a připomeňme si 
tak hrůzné události roku 1941, o nichž píše Šárka Bažantová ve svém dalším 
poutavém článku: 

 

 

Sokol za doby nacistické okupace 

Památný den sokolstva 
 

 Od prvních dnů okupace a po vzniku Protektorátu Čechy  
a Morava považovali nacisté české tělovýchovné organizace  
v čele se Sokolem za nepřátele říše. Již krátce po 15. březnu 
navázalo vedení Sokola kontakt s odbojovou organizací Politické 

ústředí, jejímž čelným představitelem byl sokol Přemysl Šámal 
(krycím jménem Oráč), kancléř prezidenta T. G. Masaryka a Edvarda 
Beneše. Šámal byl na začátku 1. světové války jedním ze 
zakladatelů a organizátorů odbojové organizace Maffie. Po emigraci 
E. Beneše stál v jejím čele a měl velkou zásluhu na tom, že nebyla 
nikdy odhalena, byl dobrým koordinátorem konspiračních sítí. Něco 
jako Jiřina Šiklová v Československu za normalizace. 27. ledna 1940 
byl však Šámal ve svém bytě v pražské Karmelitské ulici 14 
gestapem zatčen. Čtyři měsíce byl vyslýchán a poté uvězněn  
v berlínské věznici Alt-Moabit. Odtud byl na vysokou kauci propuštěn 
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do soukromé nemocnice v Berlíně, v níž krátce nato zemřel.  
In memoriam mu byl v roce 1992 udělen Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka I. třídy. 
 Kromě toho, že se sokolové zapojili do různých odbojových 
skupin, vytvořili také vlastní odbojovou organizaci Obec sokolská  
v odboji. V čele odbojové sítě, která se od ústředí odvíjela přes župy 
až do místních jednot, stáli čelní představitelé sokolské obce, 

především její náčelník Augustin Pechlát. 12. dubna 1941 K. H. 
Frank v zastoupení říšského protektora nařídil předsedovi 
protektorátní vlády generálu Eliášovi, aby činnost Sokola zastavil. 
27. září 1941 jmenoval Adolf Hitler zastupujícím říšským 
protektorem Reinharda Heydricha, který ihned po své inauguraci 

vyhlásil stanné právo a rozpoutal krvavé represe proti českému 
odboji. Kromě Augustina Pechláta jim padl za oběť další významný 
člen Sokola, profesor starověkých dějin na Filosofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, Vladimír Groh, který působil  
v odbojové organizaci Obrana národa. Oba byli popraveni  

30. září 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 byla zahájena “Akce 

Sokol”, při které byli systematicky zatýkáni členové vedení sokolské 
obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Celkem bylo postiženo asi 
1 500 sokolů. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních 
táborů. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během 
této noci podepsal R. Heydrich úřední výměr o rozpuštění České 
obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější 
tuzemskou organizaci. Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje 
se stala spolupráce při atentátu na Reinharda Heydricha, který by se 
bez sebevražedné pomoci sokolů nikdy nemohl uskutečnit. Jako 
symbol Památného dne sokolstva, který připadá na 8. října, byl 
vybrán československý olympionik, sokolský činovník, autor 
legendární sletové skladby mužů z roku 1938 “Přísaha republice”, 
František Pecháček, o němž jsme psali v minulém čísle Chucheláčku. 
Jako jeden z čelních představitelů domácího odboje byl Pecháček  
v roce 1944 umučen nacisty. Jeho poslední slova pronesená ke 

spoluvězňům jistě stojí za zopakování: “Sbohem, bratři, vím,že jdu 
na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci 
umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly 
marné.” 

Šárka Bažantová 
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       Přemysl Šámal                             Augustin Pechlát                            Vladimír Groh 

 

******************************************************************** 

 

 

 

Přejeme vám krásné podzimní dny. 

 

            Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 
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Na slovíčko 

Milí čtenáři našeho obecního zpravodaje, jsem rád, že se s vámi opět potkávám na 
těchto stránkách. A těší mě to o to více, že vám mohu zprostředkovat zajímavý 
rozhovor, jehož natáčení jsem si opravdu užil. Doufám, že stejně jako já si i vy 
užijete následující čtení.  

V tomto čísle si budu povídat s Nikol Bímonovou o její životní cestě za oceán.  

 Na jaře letošního roku jsi se vrátila z velké, nebojím se použít slovo „životní“ 
cesty. Odkud? 

Po roce a půl jsem se vrátila ze Spojených států amerických, kde jsem vystřídala tři 
hlavní místa pobytu. První měsíc jsem byla v Connecticutu, což je malý stát vedle New 
Yorku. Následně jsem byla sedm měsíců ve středu Ameriky ve státě Missouri a dalších 
deset měsíců v Kalifornii, konkrétně v San Franciscu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikol před Golden Gate Bridge u San Francisca 

 Co tě vedlo k tomu, že jsi po maturitě odjela do zahraničí a proč zrovna USA? 

Ve čtvrťáku (pozn.: maturitní ročník) se mě všichni ptali, co budu dělat po ukončení 
střední školy. A já nevěděla. Nic mě nenadchlo natolik, abych si řekla, ano, to chci 

dělat. Pak jsem na internetu narazila na reklamu „Jestli chcete odjet do USA, tak vám 

to zařídíme...“. Nejdřív jsem koukala na studium, ale nakonec jsem se rozhodla pro 
program au-pair. Což znamená, že člověk žije s hostitelskou rodinou a stará se o jejich 

děti a domácnost. No a USA jsem si vybrala kvůli jazyku. Americká angličtina je 
úžasná! 

 Ty sis opravdu vybrala USA kvůli angličtině?  

Dá se to tak říct. Samozřejmě to bylo více faktorů. Jeden z nich byl třeba můj životní 
sen odcestovat do Ameriky. A tehdy prostě byla nejlepší doba. Neměla jsem žádné 
závazky, můj jediný cíl byl udělat maturitu, ale jinak mě tu nic nedrželo. Asi kdybych 
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šla po maturitě dál studovat vysokou školu, tak by to bylo jiné. Přece jen na vysoké 
škole už si někoho najdete a celkově se vám změní myšlení. Začnete plánovat 
budoucnost, atd. Tehdy mi nic nebránilo, i rodiče mě v odjezdu hodně podpořili,  
i když z počátku to pro ně bylo velké překvapení. Bez jejich podpory bych určitě 
neodjela.  

 Byla možnost zvolit si i jinou zemi? 

U toho mého programu „cultural care“ ta možnost nebyla. Ale existuje mnoho jiných 
programů, které umožňují vyjet po celém světě.  

 Pojďme si nyní projít takovou modelovou situaci: Jsem student po maturitě  
a chci odjet jako au-pair do zahraničí. Co proto musím udělat? 

Nejdřív jsem musela vyplnit přihlášku s tím, že každý, kdo se do programu au-pair 

hlásí, musí mít za sebou určitý počet hodin práce s dětmi. Takže jsem si tady v Česku 
dohodla hlídání dětí, abych vyžadovanou praxi získala. Následovalo několik rozhovorů 
v angličtině se zástupci agentury (pozn.: agentura, která zprostředkovává program 
au-pair), aby zjistili na jaké jazykové úrovni jsem. Nakonec jsem zaplatila letenku  

a samozřejmě také nějaké peníze té agentuře. A odletěla.  

 Ty tedy musíš vynaložit určité finanční prostředky na cestu tam, ale jak to 
pak vypadá na místě. Dostáváš nějaké finance od hostitelské rodiny? 

Ano, byla jsem placená tou rodinou, plus ta rodina platí ještě té agentuře. Já jsem 
například dostávala 200 dolarů týdně. Samozřejmě hostitelská rodina ti poskytuje 

zdarma ubytování a stravu. Ty se na druhou stranu staráš o jejich děti a domácnost.  

 Měla jsi na začátku nějaké obavy? Třeba z neznámého prostředí, nových lidí, 
nebo z toho, že rok a půl neuvidíš svoji vlastní rodinu? 

Upřímně jsem o nějakých obavách vůbec nepřemýšlela. Byla jsem strašně moc 
nadšená z toho, že se mi plní sen. Samozřejmě mě napadlo, že ta „nová“ rodina 

nemusí být úplně v pohodě, ale neřešila jsem to. Nakonec tahle situace i nastala. Svoji 
první rodinu jsem musela opustit, protože to nefungovalo. Celkově se ale můj pobyt 
za oceánem vydařil, a já si myslím, že všechny ty špatný zkušenosti mi hrozně moc 
daly, a jsem za ně vlastně ráda. Protože holčiny, které měly skvělou rodinu a byly u ní 
celé dva roky (pozn.: dva roky je maximální lhůta, po kterou člověk může pobývat 
v USA jako au-pair) si prostě nesáhly na dno. Což já jsem musela. 

 Jak se tedy řeší situace, když to mezi au-pairkou a hostitelskou rodinou 

přestane fungovat?  
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Přímo v místě, kde žiješ, je žena tzv. LCC (pozn.: Local Childcare Consultants), která je 

tam od toho, aby když nastane nějaký problém, do situace vkročila a pomohla ji 
vyřešit. Ona většinou přijde do hostitelské rodiny a má společně s ní a au-pairkou 

meeting (pozn.: schůzku), kde se snaží vyřešit vzniklou situaci tak, aby nedošlo 
k procesu výměny rodiny. Bohužel, někdy to není možné. Takže je nutné podstoupit 
výměnu. To znamená, že tě agentura zařadí zpět do výběrového systému, a ty máš 
dva týdny na to najít si novou rodinu.  

 Ty jsi měnila rodinu dvakrát? 

Ano, dvakrát. Nejdřív jsem přiletěla do New Yorku, kde jsem byla týden v tzv. 

trainingschool. Což je škola, v rámci které absolvuješ různé pohovory a školitelé tě učí 
jak se chovat v dané situaci, jak ji řešit, jak pracovat s malými dětmi, s teenagery,  

a tak dále. Odtud jsem odjela k první rodině do Connecticutu, kde to nefungovalo už 
od začátku. Navíc rodiče neměli moc dobré vztahy s dětmi. Což samozřejmě dopředu 
nezjistíš, protože když si s tou rodinou před příjezdem voláš, tak se snaží být co 

nejmilejší. Realita je pak trošku o něčem jiném. Tam se mi opravdu nelíbilo, takže 
výměna byla hodně rychlá.  

 

 

 

 

 

    

 

Nejznámější newyorská křižovatka Times Square 

Za druhou rodinou jsem odletěla do Saint Louis v Missouri, kde jsem žila se třemi 
dětmi a rozvedeným tatínkem. Rodiče měli střídavou péči, takže jsem měla i čas pro 
sebe, což bylo super. Tady jsem si s dětmi vytvořila moc hezký vztah a byla jsem tam 
hodně spokojená. Jenže pak přišel covid a ten táta začal mít velké osobní problémy, 

a bohužel to začal ventilovat na mě a na dětech. Navíc většina mých kamarádek 
odletěla zpět domů, protože se bály toho, co bude. Já jsem tam zůstala a rozhodla se, 
že na poslední půlrok opět změním rodinu. Takže jsem odletěla do San Francisca ke 
třetí, poslední rodině.  
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 Když jsme narazili na téma covid, tak by mě zajímalo, jak Američané 
reagovali a pandemii a s ní spojená opatření? 

Prvně začali lidé bláznit. Všechno bylo vykoupené. Šel jsi do obchodu a tam nebylo 
nic, jakože vůbec nic. To bylo jako totální kalamita. Nic, prostě nic. Pamatuju si, že ten 
táta z druhé rodiny projel celé město a nikde nemohl najít toaleťák. Takže ho nakonec 
objednával někde na internetu. Jinak to bylo podobné asi jako tady v Čechách. 
Všechno se zavřelo kromě supermarketů, a musely se nosit roušky. V USA teda stačily 
jen ty po domácku ušité. O respirátorech tam ani neslyšeli.  

 Ještě se vraťme k těm rodinám. Byly mezi nimi velké rozdíly například 
v sociálním postavení, nebo byly všechny podobné? 

Ty první dvě rodiny byly hodně podobné. Až ta třetí, v San Franciscu, byla velmi 

bohatá. Asi nejbohatší, ve které jsem kdy byla. Nesmím zapomenout, děda v druhé 

rodině byl bývalý profesionální hráč NHL. Díky tomu jsme hodně chodili na hokejová 
utkání a dokonce jsem měla možnost napít se z Stanley Cupu. Jinak jsem cítila rozdíly 

spíš jazykové, než sociální. Třeba v Connecticutu mluvili lidé hrozně rychle a hodně 
zkracovali. Když jsem tam přijela, tak jsem vůbec nechápala, co po mně chtějí, co 
říkají. To byl velký šok, protože jsem si byla svojí angličtinou jistá a najednou jsem 
nerozuměla.  

 Pociťovala jsi během pobytu velkou změnu z hlediska své úrovně angličtiny? 

Určitě, ta proměna byla velká a zaznamenala jsem ji zhruba po prvním týdnu. Nejdřív 
jsem si musela spoustu věcí hledat a překládat. Potom už člověk začne v angličtině 
myslet a jde to samo. Jinak to ani nejde. My máme někdy o angličtině hodně 
zkreslenou představu, protože když si pustíme nějaký americký seriál, tak tam mluví 
hezky, učesaně. Ale realita je úplně někde jinde. Američané hodně zkracují, mluví 

velmi rychle a ty najednou vidíš úplně jinou stránku toho jazyka.  

 Dělalo ti po návratu domů problém vzpomenout si na nějaká slova, jak se 
řeknou v češtině? 

Jo, rozhodně. Po příletu jsem i na rodiče občas mluvila anglicky. Oni mi vždycky říkali 

„Musíš česky!“ a já jsem musela dost přemýšlet, abych si vzpomněla.  

 Vybaví se ti konkrétní příklad? 

Teď se mi vybavuje, že jsem si nemohla vzpomenout na to, jak se řekne prkénko na 
krájení. Hodně se mi tohle stává u běžných slov, které jsem v Americe používala každý 
den.  
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 Jací jsou Američané? 

Jsou hodně přátelští. Vždycky se zeptají „Hey, how are you?“ což znamená „Ahoj, jak 

se máš?“. Ona je to spíš taková fráze. Oni upřímně nepotřebují odpověď. Pro ně je to 
něco, jako pro nás „Dobrý den“. Ale je to hrozně přátelský. Ty přijedeš do 
supermarketu, prodavačka ti řekne tuhle frázi, a ty s ní můžeš nebo nemusíš začít 
konverzovat. Mně se například stalo, že jsem byla v nákupním centru a nějaká úplně 
neznámá holčina za mnou přišla a řekla: „Ty máš hrozně hezkou kabelku,“ a odešla. Já 
jsem hned začala přemýšlet, jestli mi náhodou něco neukradla, protože tohle se mi 

nikdy v Česku nestalo. Češi mi přijdou oproti Američanům hodně pesimističtí, což 
jsem si předtím neuvědomovala. V Americe jsou lidé hodně otevření a věří v ostatní 

lidi. Ta mentalita je určitě úplně jiná.  

 Na tvém Instagramu jsem viděl, že jsi i hodně cestovala. Co všechno jsi 
navštívila?  

Prošla jsem si New York, který na mě udělal super dojmem. Je pravda, že hodně 
záleží, na jaké lidi narazíš. Spousta lidí ti řekne, že je New York ošklivý, špinavý. 
Newyorčané jsou nepříjemní, pořád pracují a někam spěchají. Já mám zkušenost 
úplně opačnou. Šli jsme do metra a tam nás potkal nějaký pán, který se z ničeho nic 
zastavil a zeptal se, kam potřebujeme a dovedl nás tam. Popravdě, byla to trošku  
i naše záchrana, protože metro v New Yorku je jeden velký zmatek. Pražské metro je 
oproti tomu úžasně přehledné. Celkově mám z New Yorku dobrý pocit a ráda bych se 

tam podívala znovu. Pak jsem taky hodně cestovala se svými kamarádkami. Byly jsme 
třeba v Alabamě. No a s mojí poslední rodinou jsem navštívila Los Angeles, Grand 

Canyon, nebo Death Valley. To byla nádhera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikol s kamarádkami u Grand Canyon         Vyhlídka na Grand Canyon 
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 Předpokládám, že sis tam našla hodně nových přátel z celého světa. 

Ano, byly jsme tam holky opravdu ze všech koutů světa – Německo, Austrálie, 
Británie, Skandinávie atd. Scházely jsme se minimálně jednou týdně, kdy jsme 
společně vyrážely na suši do restaurace. Je super, že spolu udržujeme kontakty i teď. 
Třeba s  jednou Němkou se uvidíme v létě. Pořád si mezi sebou píšeme a plánujeme 

společnou cestu po Skandinávii. 

 Z tvého hlasu cítím, že USA zajisté nebyla tvoje poslední cesta… 

Rozhodně ne! Spíš naopak. Jenom jsem si potvrdila, že miluju potkávat nové lidi. 
Navíc mi přijde, že lidé, kteří cestují jsou více otevřenější a takový uvolněnější, 
volnější. Teď nemohu úplně najít to správné slovo, ale doufám, že chápeš, co tím 
myslím.  

 Ještě by mě zajímala jedna věc. Měla jsi od pobytu ve Státech nějaké 
očekávání, které se ti naopak nesplnilo?  

Přítele! (smích) Asi jsem čekala, že si někoho najdu. Dokonce jsme si s holkami 
plánovaly založit profil na seznamce, ale nedošlo na to. Takže mě trošku štve, že jsem 
nepotkala žádného chlapce ze seznamky. (smích) 

 Doporučila bys takovou cestu i ostatním?  

Bez váhání! Já si myslím, že je to skvělé, zvlášť když po střední škole nevíš, co chceš 
v životě dělat. Odjet je nejlepší možnost. Do teď mi píše na sociálních sítích mnoho 
lidí a ptají se mě na otázky ohledně au-pair programu. A mě moc baví je motivovat 
k tomu, aby letěli. Protože i když budeš třeba u špatný rodiny, tak ti to dá strašně moc 
zkušeností. Já to vidím na sobě, kolik jsem se toho naučila. Neskutečně mě to 
posunulo dopředu, hlavně po psychické stránce. Před odletem jsem si nikdy 
nemyslela, že zvládnu věci, které jsem tam denně podstupovala.  

 Možná je moje poslední otázka trošku zcestná, ale přesto se na ni zeptám. 
Platí i u tebe „všude dobře, doma nejlíp“?  

No to je těžké. Já miluju svoje rodiče i svého bráchu. Všichni tři jsou pro mě v životě 
hodně důležití, ale v USA to bylo úplně jiné žití. Já se tady prostě v budoucnu nevidím. 

Chci mluvit anglicky, angličtinu zbožňuju a zbožňuju i cestování. A když to dáš všechno 
dohromady, tak v Česku nezůstaneš. To je zkrátka fakt.  

Niki, děkuju moc za čas, který jsi mi věnovala a hlavně otevřenost se kterou jsi do 
rozhovoru šla. Velmi si toho vážím!  

Štěpán Strnad 



32 

 

Placená inzerce 

 


