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Nejnovějšího člena MAS RKH
charakterizuje láska k vodě a sportu
Na rozhovor do tohoto vydání jsme pozvali nejnovějšího člena MAS Region Kunětické hory, kterým je Sport Motion s.r.o. Téměř celý život zakladatele společnosti Lukáše Uncajtika se točí kolem
vodního živlu. Že je vám to jméno povědomé?
Pan Uncajtik je dvojnásobný mistr světa i Evropy ve sjezdu na divoké vodě a držitel ocenění
Sportovec roku Pardubického kraje. V současné
době však pádlo a vrcholový sport vyměnil za
notebook, stohy papírů a podnikatelské aktivity
zacílené na zkušené vodomilce i malé děti. Ale
u vody zůstává pořád. Jak sám říká: “Máčel jsem
pádlo asi na čtyřech světadílech – v Austrálii, Evropě, Americe a Asii. Největší význam pro mě ale
pořád má Labe v Pardubicích, kde jsem strávil
nejvíce času.“
Pane Uncajtiku celým Vaším životem se prolíná
téma vody. Kdy jste objevil a podlehl kouzlu tohoto
živlu?
Od malička jsem plaval, byl tam pokus i o závodní plavání, ale to nebylo ono. Nakonec jsem pochopil, že lepší je na vodě jezdit, než v ní plavat. Jako malého kluka
mě mamka jednou dovedla do vodáckého oddílu a od
té doby jsem tam zůstal.
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Máte za sebou úspěšnou sportovní kariéru. Jaké to
je stát se z vrcholového sportovce podnikatelem? Využijete některé vlastnosti a zkušenosti získané ve sportu
i ve Vašem podnikání nebo jsou to dva
rozdílné světy?
Podle mě je to jediná cesta pro většinu
vrcholových sportovců. Celý život se něčemu věnujete a chcete v tom být jeden
z nejlepších na světě. To v klasické práci
nebo v životě nikdy nezažijete. Druhá věc
je, a ta je podle mě důležitější, že během
let, co se věnujete sportu, nerozvíjíte tolik pracovní dovednosti. Studujete školu
a pak jdete na trénink, jedete na soustředění a času na brigády a rozvoj dalších
mimosportovních aktivit a dovedností je
pomálu. To byl i můj příklad. Proto když se
rozhodnete přestat vrcholově sportovat,
jste oproti vašim vrstevníkům v nevýhodě

a pozadu. Samozřejmě, že sport vás vybavil vlastnostmi, které vás na žádné škole nikdo nenaučí. Sportovec
moc dobře ví, co je to prohra a také ví, jak moc to bolí
a už to několikrát zažil. To běžný člověk úplně nezná.
Sportovec to zná, tak se mu s tím lépe pracuje. Má zaměření na svůj cíl a taky schopnost dlouho se na tom
dně nezdržovat - není to tam moc hezké. J Během vašich aktivit na vás čeká spoustu nástrah a vy je prostě
musíte nějak vyřešit, překonat a najít řešení.
Záběr Vašich aktivit je poměrně široký, můžete
nám stručně představit, čím vším se Vaše společnost
Sport Motion s.r.o. zabývá a jaké služby poskytujete?
Našim hlavním záběrem je vodácká půjčovna. V současné době máme pevnou půjčovnu v Pardubicích
a v Hradci Králové. Součástí tohoto konceptu je i zábavný park na vodní hladině, půjčovna paddleboardů,
kánoí, šlapadel a pořádáme také turnusy příměstských
táborů. Zaměření táborů je hlavně na vodáctví.
Nabízíte i příměstské letní tábory, pro obyvatele
MAS Region Kunětické hory dokonce díky získané dotaci za zvýhodněnou cenu. S blížícími se letními prázdninami bude jistě naše čtenáře zajímat, pro koho jsou
tábory určeny, jaká je jejich náplň, zaměření a jaké
jsou podmínky pro účast?
Součástí našeho letního programu jsou i tábory v Kuněticích, na které jsme získali podporu z EU. Táborů
se můžou zúčastnit děti rodičů, kteří bydlí, studují nebo
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pracují na území MAS Region Kunětické hory. Našim
cílem je, aby si děti osvojily základní vodácké dovednosti
a sjely si kus Labe. Vše je založeno na principech zážitkové pedagogiky - tak abychom všechny děti zábavnou
a poutavou formou vtáhli do děje. Tady patří dík všem
instruktorům, to oni dělají kouzlo tohoto tábora.
Kromě výletů pro fajnšmekry jako např. noční
paddleboarding na Labi nabízíte i kurzy pro úplné začátečníky. Je něco, co by měl člověk znát nebo umět,
než na paddleboard poprvé naskočí?
U nás na půjčovně máme takovou zásadu: Kdo umí
jezdit na kole, zvládne to i na paddleboardu. Kurzy
pořádáme, ale podle mě stačí vzít kamarády a vše si
společně za pár minut osvojíte.
Čím Vás okouzlily právě paddleboardy?
S paddleboardy jsem se poprvé potkal na Novém Zélandu. A napadlo mě, že je to to správné plavidlo pro
naši lokalitu. Máme tu hlubokou a mírně tekoucí řeku.
Nejkrásnější výlet v našem okolí je úsek Vysoká nad Labem - Kunětice.
Nyní obligátní, ale aktuální otázka – jak Vaše podnikání zasáhl covid?
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Pozorujeme, že se lidé začali méně hýbat. Bude chvilku
trvat, než si osvojí zase pravidelnou sportovně rekreační
aktivitu.

Ve své kategorii jste byl velmi úspěšným sportovcem, reprezentantem, procestoval jste mnoho zemí.
Je ještě nějaká země, kam byste se toužil podívat
nebo řeka, kterou byste chtěl sjet?
Celý svět jsem procestoval a pochopil jsem, že u nás je
to stejně nejkrásnější. Všude dobře, doma je nejlépe.
Vyloženě nějakou vysněnou destinaci nemám.
Na závěr mi ještě dovolte se zeptat, jaké podnikatelské plány a sny máte do budoucna?
Co se týče vodáctví, tak jsme na začátku příprav Východočeské vodácké stezky. Cílem je nabídnout a připravit
vodáckou infrastrukturu na trase Kostelec nad Orlicí
-Pardubice. Vodáci by měli mít možnost putovat po Orlici a Labi několik dní, přenocovat v tábořišti a poznat
krásu našeho regionu.
Máte nějaké motto nebo heslo, kterým se řídíte?
Moto nemám, ale dovolím si závěrem poděkovat všem
lidem z našeho týmu.

