Přes 90 žen z celé republiky i ze Slovenska vzalo kolem
13 hodiny halu útokem .
Tentokrát se v programu, dárcích i službách skloňovalo
slovo krása a příroda ve všech pádech. Patronství a funkce
generálního sponzora akce se ujal již tradiční a mezi ženami
oblíbený Yves Rocher. Každá žena dostala mimo jiné od
tohoto sponzora krásný lesk na rty.

Kromě pozorností od partnerů akce Dr. Oetker, Racio, Farmax,
Corny Linea, Loreal , Čokobonbon , poradenství v oblasti on
line zdravotnictví Moje ambulance, kadeřnické služby TX
salonu Brno a vytváření dětských účesů, nově ochutnávka
a prodej luxusní kávy značky CARRARO, občerstvení jogurty
Hollandia a pitného režimu INKOSPOR, byl k dispozici
i mobilní zumba shop, partner FEEL JOY s oblečením na
Zumbu, český výrobce značky DRAPS, ponožky z Moravského
krasu značky Mipon , spodní prádlo LUFI a design šperky
Pierre Lang.

Velký ohlas měla i prestižní soutěž o nejatraktivnější zumba
oblek, zumba účes, zumba líčení a zumba doplněk.

I Beto Perez by nadšeně tleskal . Odborná porota ve složení
Martin Hybš, Tereza Tesařová, Zita Svobodová a Tomáš
Urbanec měla úlohu velmi nelehkou, takřka neřešitelnou.
Přehlídka nápaditých účesů, rozmanitých náramků a
překvapivých kreací zumba oblečení, nedávala moc prostoru
k výběru. Originalita totiž nemá žebříčky.

Proto za velkého potlesku a souhlasu účastníků byl zvolen
král akce a to jediný muž, který s velkým nasazením „
zumboval“ skoro celé 4 hodiny. Byl oceněn poukazem pro
volný vstup na všechny Zumba akce v roce 2012. Nadšení a
radost byla veliká a za nadšeného jásotu doprovázela celá
hala „ pana Zumbistu“ pro vítěznou odměnu.

A jak se vlnilo na podium v rytmu
latinsko – amerických tanců?
Ivana Sotolářová vtrhla na pódium jako
pravá karibská vichřice a dostala halu
do varu. Energie sršela z každého jejího
pohybu a přes handicap noční bolesti zubů
jí neubrala na výkonu ani na tempu.

Blonďatá Barbora Lelková pak proměnila halu ve vlnící
a tančící dav. Uhlazeně ladné pohyby a odlišný styl hudby
i choreografie byl pro mnohé novinkou a nakouknutí do
světa pravého nefalšovaného latinsko amerického tance.
Složitější pasáže pro pokročilé zvládali jen ti trénovaní, ale
i ostatní se statečně snažili držet krok.

Chvíle pauzy patřila dětem . Malí, střední i velcí
napodobovali s vážnou tváří lektorku Barču. A cítili se tak
dokonale jako jejich maminky, které je nadšeně povzbuzovaly.

A pak už šlo opravdu do tuhého.
Double Martina Hybše a Terezy Tess Tesařové vnesl do
haly to pravé latinsko americké taneční dusno.
Tato nenápadná dvojice předvedla na závěr skutečnou
taneční show. Drive, energii a nadšení z tance přenesla na
všechny přítomné. Jejich souhra na podiu byla dokonalá.
Přídavek si vytleskaly ženy ještě opakovaně a několikrát za
sebou.

Yves Rocher Zumba
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Protože tento zajímavý taneční pár opravdu zaujal . Po
skončení akce jsme jej trochu vyzpovídali otázkami cíleně
mířenými na „ tělo „, abychom umožnili všem jejich
příznivcům poznat je blíž a nakouknout do jejich života
a soukromí..

Rozhovor
Martin Hybš
1. Martine, řekl jsi „Zumba je mou
totální závislostí“ jak tomu mám
rozumět?
Martin : Totální závislost…. Je to moje
práce, zábava, společenský život – prostě
bez Zumby bych nebyl já. Dokonce jsem
nezůstal u první licence, ale absolvoval
jsem školení na rozšiřující licenci B2
a také specializaci na ZumbAtomic –
Zumba program vytvořený na míru pro
děti.
Navíc mě velice dobíjí pohled na rozzářené, když upocené
tváře cvičících a to mi dodává sílu do další práce. Navíc
díky endorfinum, které se při Zumbě vyplavují se držím v
psychické pohodě J.
2. Říkáš: „Zumba změnila můj život“
Martin : Ano, změna života je spojena s mojí závislostí – jak
jinak. Bohužel tato změna nebyla nikterak příjemná – to
rozpad rodiny není nikdy, ale jak se říká, všechno zlé je
k něčemu dobré a nebýt opravdových kamarádů (které
mám skutečně díky Zumbě) bych toto období tak snadno
nepřekonal .
3. Vím, že jsi byl členem taneční skupiny ve filmu
Rebelové a Van Helsing, je to tak?

Martin : Ježiš, to už je dávno. Ano, bylo to tak. Před asi 11 lety
jsem zahlédl inzerát, že Filip Renč hledá tanečníky do nově
připravovaného filmu, prošel sem několika levely castingů a
podařilo se mi stát před kamerou ve 2 písničkách, jako člen
taneční company.
S Van Helsingem to bylo podobné, když je fakt že byla daleko
větší možnost se do filmu „probojovat“, jelikož se jednalo o
velkou taneční scénu na upírském plese.
4. Přečetla jsem si, že máš rád Michaela Jacksona, je to
Tvůj taneční vzor?
Martin : M.J. byl fantastický tanečník a zpěvák… Jelikož byl
v kurzu v dobách mého diskotékového mládí, tak sem se
samozřejmě snažil okoukat jak on to vlastně dělá,
takže ano, částečně je mým tanečním vzorem .

Tereza Tesařová
1. Tess, máš licenci jako instruktorka
dětského aerobiku, vedeš kurzy pro
děti?
Tess: 1. Od svých 17.let jsem
instruktorkou aerobiku, v Teplicích
jsem vedla několik let i děti, ale s
odchodem do Prahy jsem na ně již
neměla čas. Momentálně se věnuju
jen Zumbě a to pro dospělou klientelu.
(říká s úsměvem)

2. Cvičíš i aqua zumbu. Čím se kromě vody liší od zumby
tančené v sále?
Tess: Aqua Zumba je účinné fitness cvičení ve vodě, využívá
neustálého odporu vody, je méně náročná na klouby
a kardiovaskulární systém . Ve vodě tančíme, posilujeme,
blbneme....je to skvělé odreagování jak pro klientky, tak pro
mě.
3. Studuješ F TVS University Karlovy obor fyzioterapie, co tě
vedlo právě k tomuto rozhodnutí a volbě?
Tess: V době kdy jsme se museli rozhodnout, kam dál po
střední škole, padla první volba na fyzioterapii vzhledem
k tomu, že jsem se už věnovala aerobiku a sportu celkově.
Přišlo mi to jako dobré propojení.
4. Tessy, je podle tebe pravda, že sport a tanec vede k „trvalé
invaliditě“, jak se s nadsázkou říká?
Tess: Co se týká přísloví, že sport vede k trvalé invaliditě myslím si, že to je tak trochu pravda. Vzhledem ke způsobu
života dnešního člověka není divu, že nezvyklý pohyb může
způsobit zranění..

Vyvrcholením byl závěrečný part pro Báru, Tess a Martina,
nepopsatelný koncert pro dynamické zumbové trio. Nikdo z
přítomných je nechtěl pustit z podia bez přídavku.
K jejich štěstí, únava se již pomalu dostavila a tak chvíle na
oddech a tombolu přišla vhod.
Nespočet dárků bylo rozdáno a desítky obdarovaných žen
odcházelo po 18 hodině ze sportovní haly se slovy „ To byl
tedy nářez „ 

Protože zumba žije a zumba tančí, těšíme se
na vás na naší další akci určené dospělým
tanečnicím i dětem : Zábavná zumba aneb
tančíme s Bonduelle, která je v kalendáři 6.11.2011,
opět ve sportovní hale v Podolí u Brna.
Čeká na Vás vskutku zajímavý program a to
4 lekce , 4x 45min a 4 lektoři : stálice Ivana
Sotolářová, dále vycházející hvězda Karolina
Matoušková, zajímaví hosté z mužského ranku
Zumby a to Jiří Blažek z Prahy a Viktor Valík z
Prostějova. Nebude chybět ni Zumbatomic pro děti,
spousta dárků, partnerských stánků a tradiční
tombola. Dovolíme si již předem říci, že „ To bude
zase nářez“ 
Za všechny se na Vás těší
Zita Svobodová
Tým lektorů a organizátorů


