


Sportovně – relaxační víkend  v Bystřici nad Perštejnem 
očima Lenky Gajdové

...kdyby mi někdo před pár lety řekl, že v roce 2008 budu psát článek pro dámský 
časopis  o pár zhubnutých kilech  a pár let na to , že budu oslovena k napsání 
článku o významné sportovní aerobikové akci… asi bych se mu vysmála. Klidně 
bych se vsadila jak se říká „o co chceš“ ,odvalila bych své tehdy metráčkové tělíčko 
na druhý bok a spokojeně relaxovala.

Ale je tomu skutečně tak. Sedím tady u svého notebooku, píše se rok 2012 a já 
jsem oslovena k napsání pár slov o „podzimní“ akci pořádané uprostřed Vysočiny 
v Bystřici nad Pernštejnem. Tentokrát nazvané „Bombastic“ Top 10.FUN-TASTIC 
Weekend. Je velmi těžké popsat několika slovy nebo pár větami pocity, které 
člověk prožívá během tří dnů naplněných radostí, sportem, relaxací, uvolněním 
společně se zapomenutím na stresy všedních dnů, které každá  z nás prožívá 
během běžného pracovního či osobního života. Denně se každá z nás potýká s 
vypětím, stresem, rychle ubíhajícím časem ruku v ruce s pocitem, abychom stále 
byly dokonalé, připraveny zvládat životní překážky a situace, které si na nás každé 
ráno osud přichystá. Právě proto potřebujeme alespoň jednou, dvakrát či třikrát 
v roce „vypadnout“ z každodenních povinností, fyzicky se unavit a vyplavovat  
endorfiny ven z našich těl. Potřebujeme se cítit dobře, potřebujeme cítit pocit 
naplnění, potřebujeme mít pocit, že i když nejsme dokonalé, jsme šikovné a 
zvládneme toho daleko víc, než si myslíme.  Toto vše se dá zažít na „Bystřici „ 
pořádané Zitou Svobodou. Každá „Bystřice“ má své kouzlo, každá „Bystřice“ je 
vždy plná celodenního programu, ve kterém si bez ohledu na věk, váhu či značku 
oblečení jsou všechny ženy rovny. Všechny ženy se usmívají i když je už tělíčko po 
hodinách stepu nechce poslouchat, i když je ze začátku voda v bazénu studenější, 
i když se nožičky zprvu pletou při hodinách dance dokonce i když se nám nedaří 
stát na jedné noze při závěrečné joze. Úsměv stále nechybí.  Nechybí, protože z 
každé akce je cítit pokora, se kterou bylo přistupováno při výběru lektorů, hudby, 
večerního programu, partnerů dokonce i jídla. Pokora, která  je věnována  nejen 
již uvedeným, ale právě nám, obyčejným „cvičenkám“.  Právě tento přístup k práci 
je velmi důležitým faktorem k tomu, aby se akce podařila. Je velmi důležité z 
komplexního pohledu pro nás „holky aerobičky“ cítit, že jsou tyto 3 dny věnovány 
nám. Že jsou dělány pro nás. Že jsme my tím hnacím motorem, pro který je celá 
akce stvořena. Přesně takhle byla stvořena i 10 jubilejní „Bystřice“, kterou jsem 
společně se 200 aerobičkami prožila.
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Krásné hodiny step aerobiku pod vedením velmi šikovné Moniky Urbanové, která 
dokáže dát do těla. Úžasné hodiny Zuzky Švíkové, která dokáže strhnout celou 
halu ať už svým dance aerobikem nebo posilováním… včetně jejího pravidelného 
skupinového boje proti „pelikánům“ – díky kterému budeme mít krásné paže 
v letních tričkách. Dlouhotrvající a nekončící zumba párty pod vedením Ivanky 
Sotolářové, Dany Mikeskové, Viléma Matyáše, Jany Uhlířové , nezapomenutelného 
tanečníka Tomáše Dědiče, na kterého holky mohly oči nechat a Viktora Valíka, 
který se představil poprvé v lekci Cardio dance .







Nesmím zapomenout na Magdu Mifkovou, která pro nás tvořila překrásný 
aquaerobic plný smíchu, dřiny a konečného uvolnění. Překrásnou  a něžnou  
tečku tomuto programu vždy na konec /někdy i brzy po ránu dělala neuvěřitelně 
pružná, ladná a příjemná Alenka Malachová. Tato sestava lektorů včetně Zity 
Svobodové,která opět rozdováděla halu k šílenství při dance aerobiku provázela 
třídenní program na jubilejní 10 „Bystřici“. Velmi Vám svým jménem děkuji. Děkuji 
Vám za to, že jste zařídili úžasnou atmosféru, že jste nás dokázali naladit na své 
hodiny, děkuji Vám, že jste s námi měli trpělivost ale hlavně děkuji, že jste se jací 
jste.  Je to neuvěřitelné, ale i obyčejná aerobička cítí, kdy je Vaše práce (ať už je 
to Váš koníček nebo ne) dělaná s úctou, pokorou a láskou a nikoliv pro peníze. Z 
tohoto důvodu Vám děkuji.



 Jubilejní „Bystřice“ byla podpořena dokonce i místními rosničkami, protože 
sluníčko a teploty okolo 20 stupňů dodaly celkové atmosféře předposlední tečku. 
Předposlední tečku, protože poslední tečkou byl  sobotní večerní program. Večerní 
program promyšlený do posledního detailu. Večerním programem ve stylu „Oldies 
party“ trvala do brzských ranních hodin, kdy jsem  společně s ostatními dámami 
vyprovázela fantastickou živou hudební skupinu, která nám hrála od večera do 
rána.  Oldies party nás příjemně unavila a společně s fantastickým barmanským 
servisem a servisem zajištěným kvalitním vínem z brněnské vinotéky udělala tečku 
za sobotním večerem.

Jako tradičně jsme byly obdarovány nádhernými dárky od partnerů akce a na 
cestu domů nám přibyly další dvě velké tašky plné kosmetiky, produktů zdravé 
výživy, energy drinků, sportovního oblečení a velké řadě z nás i velmi hodnotné 
výhry v tombole. Partneři  lemovali halu celý sobotní den  a dopřály nám to „ 
babské „ nakupování a požitek z pozorností, které jsme na každém stánku 
dostaly (kosmetiku Yves Rocher, sprchové gely a krémy Dove, produtky Meggle, 
Wasa, Racio, Muesli Natura, tyčinky Corny a Corny Nuts, doplňky stravy Farmax, 
dále pak EUCERIN -  HANSPLAST - ženy obdržely náplasti této značky a produkt 
Alpro soya.čaje Megafyt,těstoviny Maestrini, koření Ramdam, produkty Ria a Bel, 
energy drinky Aloe Vera  a Adrenalin. Barmani se postarali o doplnění  kofeinu , 
podávala se káva značky  Carraro, pitný režim po celou dobu  akce byl zdarma a 
zajišťoval ho Inkospor, včetně ochutnávek tyčinek a produktů, s nabídkou svých 
produktů zde byly Fair Trade, šperky Swarovski Daniela Boháčová,masáže rukou a 
kosmeceutika tianDE Brno,sportovní oblečení značek Draps, Litex, Feel joy,  Sister 
shop Tereza Vítková se značkou Touch.  Mezi novinky patřily procedury , které 
jsme mohly absolvovat přímo v hale a to bělení zubů, lifting obličeje, kryolipolýzu a 
prodlužování řas. Klasická pedikúra, maikúra, P- shine, masáže, líčení a kadeřnické 
služby TX salonu Brno a značky Loreal  jsou již samozřejmostí a tyto služby jsou 
obsazené po celý víkend. Ani jsem se na všechny procedury nedostala. Cvičení mi 
bylo v tu chvíli přednější. Jak mi říkaly už jako malé baculaté holce… „kdo pozdě 
chodí, sám sobě škodí“… no nic, nevadí, kontakty mám, najdu se ji  na webu. Co 
jsem si ale nenechala ujít byla neuvěřitelně příjemná a kouzelná masáž od pana 
Miroslava Vojtka. Nevím, kde se bere v člověku to umění předat  za hodinu a „pár 
kaček“ takové množství  neuvěřitelné energie do druhého těla, jako to umí on. I 
jemu děkuji.









Vždyť motto celého víkendu bylo:  Jubilejně, sportovně, relaxačně ! Jubilejní 
„Bystřice “skončila. Uplynula tak rychle jako vždy. Zanechala v nás spoustu pocitů. 
Pocity relaxace, uvolnění ale i příjemně namožených svalů. Těším se již nyní na tu 
příští. Ovšem laťka jubilejní 10 „Bystřice“ je nastavena tak vysoko, že bude velmi 
těžké překonat nebo se této alespoň vyrovnat. Velmi všem , kteří se na konání  
11.„Bystřice“ budou podílet držím pěsti aby to zvládli. Jubilejní  „Bystřici“ mi 
připomíná již jen na zdi visící medaile, která mi  při pohledu na ni oživí vzpomínky 
na tři dny strávené nejen s mými blízkými, ale i v příjemném kolektivu. Ještě jednou 
děkuji  nejen za to, že jsem mohla být ve středu dění ale i za to , že jsem mohla 
veřejně napsat pár slov,pár vět a poděkování.


