Obsah čísla

Master class na plné obrátky...

Téměř dvě stě dětí se zúčastnilo ve středu 15. května osmého ročníku soutěžního junior aerobik master classu v ZŠ Vybíralova na
Černém Mostě. Naši městskou část díky této soutěži opět po roce navštívily závodnice z klubů v Českých Budějovicích, Hradci
Králové, Čelákovic, Karlových Varů, Českého Brodu a také z různých částí Prahy, ale již tradičně největší účast byla z domovského Fit
studia D.

Závodnice se startovními čísly cvičily po skupinách podle našich nejlepších lektorů aerobiku - Gábiny Šustrové, Radima Štryncla a
dvojnásobného mistra světa Vládi Valoucha (na horním snímku), který rozhodně co do nasazení a tempa nešetřil sebe (pot z něj jen
crčel) ani dívčiny před sebou. Soutěž zahájily nejmenší závodnice s lektorkou Janou Pětníkovou a hned si získaly přízeň diváků. Mezi
soutěžními bloky jednotlivých věkových kategorií exhibičně vystupovaly závodnice z Fit studia D, které předvedly svoje závodní sestavy
pro letošní rok.

Nechyběly ani skoro legendární divošky z kmene Zulu, které uchvátily zejména mužskou část publika. Všichni soutěžící obdrželi diplom
a tři nejlepší dle kategorií odměny od sponzorů. Kromě těch, kteří jsou nám věrni každý rok - květiny Puza z Hassa, McDonald s z
CČM, paní Fialková - tašky, papirnictví, a drogerie Františkova (paní Mučičková), přibyl nový sponzor Pizzerie Il Ponte, kde jsme
doplnili vydané kalorie.

Rozhodčí pod vedením dr. Jany Hájkové z pedagogické fakulty UK rozhodli o těchto vítězích: v I. kat. (8-10 let) Monika Picková,
Karlovy Vary, ve II. kat. (11-13 let) Jana Kadlecová z Českého Brodu, ve III. kat. (14-16 let) Denisa Všetičková z Českého Brodu, ve
IV. kat. (sportovního aerobiku do 11 let) Iva Poláchová z Čelákovic a v V. kat. (sportovního aerobiku od 12 let) Hana Vlčková, Český
Brod (4. Andrea Koutková, 5. Kateřina Baštová, 6. Markéta Nováková, všechny z Fit studia D).
Čestná porota udělila v každé kategorii cenu sympatie. Tentokrát v porotě zasedli mimo jiné zástupce starosty Mgr. Jaroslav
Jiroušek, vedoucí odboru školství Alena Naidrová a ředitel ZŠ Vybíralova Mgr. Václav Killich, bez jehož pomoci jak při soutěži, tak při
celoroční přípravě závodnic bychom se ve Fit studiu D neobešli.

Dáša Zitová, Jaroslav Šmíd + foto
V pondělí 9. června proběhne v ZŠ Vybíralova od 16 do 21 hod. odpoledne s aerobikem (různé cvičební lekce pro děti, mládež i
dospělé). Podrobný program na nástěnce u tělocvičny. Tuto akci podpořila grantem MČ Praha 14. Bližší informace podá D. Zitová,
tel. 605 935 980.

Zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek zasedal v porotě udělující Ceny sympatie. Tuto svoji roli však
musel načas přerušit v okamžiku, kdy byl doslova "unesen kvůli fotografování divoškami z kmene Zulu.

