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Příloha 2: Interview 

 Rozhovor byl proveden s Davidem Hufem, bývalým mistrem světa a Evropy 

ve sportovním aerobiku v kategorii páru. V oblasti fitness a zdravého životního stylu 

se pohybuje přes 20 let. Je zakladatelem programu 2befit. V posledních letech se věnuje nejen 

individuálním trenérským činnostem, ale především se zaměřuje na cvičení se seniory. Založil 

občanské sdružení Buď Fit Seniore, které pomáhá seniorům v jejich zdravém životním stylu. 

1. Dobrý den, již delší dobu spolupracujete s MČ Praha 6 na volnočasových 

aktivitách, především venkovních cvičení pro seniory. Jak tuto spolupráci hodnotíte, 

můžete ji porovnat s jinými MČ. Myslíte si, že se Praha 6 dostatečně věnuje seniorům? 

„S Prahou 6 máme jen pozitivní zkušenosti, tam jsme začali, odezva celého projektu 

byla jen pozitivní. Známe se navzájem, mantinely byly nastaveny, víme, co od sebe očekávat a 

dnešní spolupráce je již skoro rutinní. Obecní úřad dává velmi velký důraz na politiku 

aktivního stárnutí. Paní starostka je velmi pozitivně seniorům nakloněna a vytvořila si okolo 

sebe stejně smýšlející kolegy, mohli by jít příkladem. 

V současné době již spolupracuje s deseti městskými částmi, ale současná doba je 

turbulentní, tak se to všechno mění. Nejlepší zkušenost mám s Šestkou, tam, kde jsme začali. 

Snažím se, aby cvičení vypadaly jako celek, ale musím s každou radnicí komunikovat zvlášť, 

dohody jsou dílčí. Proto je to tak organizačně náročný. 

Společnost je na práci se seniory naladěna velmi pozitivně, odráží se to, že není 

problém se dostat do velkých médií, ale je problém sehnat zdroj financí. Stát totiž hodně 

věnuje pozornost na děti.  

2. Vytvořil jste program Cvičení pro seniory, senioři v něm cvičí na nově vzniklých 

senior hřištích, provozují nordic walking apod, jak cvičení hodnotíte? Jsou u seniorů 

oblíbené? Jaká je návštěvnost těchto cvičení? 

„Má to tradici, lidé si to sami vyžadují, vzájemně se kontaktují, volají na úřad, těší se 

na pokračování a posílají poděkování. Díky tomu tak není těžké pro ně sehnat v obecním 

rozpočtu nějaké prostředky. Základ je a stále bude, aby se za cvičení nic neplatilo. Obsahově 

se pak snažím, aby se cvičení rozvinulo do třetího sociálního místa, clubbingu. Návštěvnost je 

velká, ale ještě se nám nestalo, že bychom museli někoho odmítnout. Na cvičení do parku 

chodí kolem dvaceti z pětadvaceti seniorů, na nordic walkningu je to víc, kolem 30. Rekord 

jsme měli 57 účastníků.“ 



3. V současné době je velký trend stavění hřišť pro seniory a cvičení na nich. Co si o 

těchto hřištích myslíte? Vidíte to jako smysluplné využití nákladů a myslíte si, že tento 

trend bude nadále pokračovat? 

 „Většina hřišť, které se v Praze nachází, prošla pod mýma rukama. Architekti se mnou 

konzultovali, jaké stroje jsou dobré a jaké nevhodné. Velkým problémem je rozpočet 

investora, tedy městské části, protože kvalitní stroje, které splňují kritéria pro cvičení seniorů, 

většinou stojí o řád výš, než si radnice mohou a chtějí dovolit, a radši postaví stroje z Číny. 

Ale přístroje jsou pak nebezpečný. Jestli se budou hřiště dále stavět? Budou se stavět, to je 

bez diskuzí.“ 

4. Na závěr bych se Vás chtěl zeptat, co máte v plánu, na čem v současnosti 

pracujete? 

 „Plánuju připravit program, produkt senior fitnes, moderní platformu pro seniory 

zaměřenou na zlepšování kondice a mobility seniorů ve skupinách, který bych posléze rozšířil 

do celé republiky. Chtěl bych sehnat partnery a zaučovat nové cvičiteli.“ 

 


