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Zaujalo nás lákavé heslo Fitne-
ss BodytecPRO – „Zažijte poho-
du a volnost bez zbytečné námahy a 
vyzkoušejte jaké to je“. Jsem poměr-
ně skeptický ke všelijakým novodo-
bým, zaručeně bezpracným metodám 
(vibrační plošiny, vakuové podtlako-
vé přístroje apod), nicméně EMS čili 
elektrickou stimulaci svalů předchází 
pověst z Německa a nebo třeba z Pra-
hy. Nyní máme možnost tuto novin-
ku, označovanou jako revoluci ve 
Fitness, zažít i u nás v Třebíči. 

Co to je EMS?
Principiálně jde o plnohodnotný 

trénink těla s osobním trenérem. Jde 
o v západním světě rozšířený způsob 
fi tness, kdy je svalstvo aktivováno 
speciálními impulzy, které doprovází 
fyzicky nenáročné pohyby. Techno-
logii, kterou využívali dosud zejména 
lékaři a fyzioterapeuti např. formou 
lokální elektroléčby, německá fi rma 
Miha Bodytec postupně přetvořila do 
podoby dnešního EMS Fitness.  

První postřehy
Vydávám se na předem telefonicky 

smluvený termín a stoupám do 1.patra 
budovy na Karlově náměstí,  u Národ-
ního domu. Vcházím do moderně 
zařízeného, velmi příjemně působící-
ho prostoru historické budovy. Sym-
patická instruktorka mi zde vysvětlu-
je, co se bude následujících 20 minut 
dít. Připomíná mi pitný režim, k dis-
pozici tu mám vodu. Před vlastním 
tréninkem je třeba se obléci do 
speciálního oděvu (příjemné elas-
tické triko a krátké kalhoty).

Jedna z hlavních předností
Bezesporu je to ta, že ke cvičení nic 

nepotřebujete. I v tomto se skrývá 
v úvodu zmíněná volnost a poho-
da. Součástí tréninku je zdarma k 
dispozici cvičební oděv, na který se 
postupně oblékne vesta a bederní 
pás a propojí se s přístrojem. Začí-
nám si trochu připadat jako ve výcvi-
kovém středisku NASA, koneckon-
ců obdobné cvičení se prý používá i 
na oběžné dráze. 

Druhá – stačí 20 minut 1x týdně
Zatímco první přednost nemuset 

s sebou nic vláčet je velice příjem-
ná a pochopitelná okamžitě, toto se 
mi  zprvu nezdá. Z klasické posilov-
ny, kam jsem léta chodil, je jasné, 

že  začnete-li navštěvovat fi tcentrum 
jen jednou týdně, téměř k ničemu 
to nepovede. Pravdou je, že větši-
na populace, zejména v ČR, nikdy 
nenavštívila fi tcentrum, cvičit neu-
mí a nemá na to ani tu potřebnou 
spoustu času. Motivace je tedy jas-
ná - cesta úspory času a efektivity 
tréninku. Dozvídám se, že pokud 
navštívím trénink EMS, efekt tré-
ninku budu cítit ještě 3-6 dní poté, 
procvičím 95 % svalů a následný 
nutný čas pro regeneraci, spalová-
ní tuků a růst svalové hmoty (tzv. 
superkompenzace) je právě oněch 
5-6 dnů. To mi už začíná dávat smy-
sl. Jde se cvičit.

20 minut uteklo jako voda
Cvičením mě provází osobní 

instruktorka a upozorňuje mě na 
střídavé čtyř sekundové úseky pauzy 
a impulzů, které jsme spolu předtím 
přesně nastavili na moji konkrétní 
úroveň. Toto se i grafi cky znázorňu-
je na velkém a přehledném displeji 
elegantně-decentního přístroje. To 
je důležité, protože podobně jako ve 
fi tku je třeba zpevnit a zatnout sva-
ly v době záběru – impulzu. Pokud 
se zapomenu, jinak vcelku příjemné 
šimrání se stane méně příjemným a 
připomene mi rady instruktora.

Postupně procházíme jednoduché 
pohyby – cviky, v podstatě zapoju-
jící jednotlivé skupiny svalstva celé-
ho těla. Po avizovaných 20 minutách 
máme procvičeno celé tělo a skuteč-
ně to tak i cítím, aniž bych se s tím 
musel trápit dlouhé desítky minut. A 
to jsem se v podstatě téměř nezpotil. 

I tak mám k dispozici sprchu, čistý 
ručník, kvalitní sprchový gel. Je zde 
tu o mě prostě postaráno - poho-
da.  Potřebný čas zkracuje i to, že 
sprchu prý někteří ani nevyužívají, 
protože EMS trénink kvalitně pro-
cvičí celé tělo bez zbytečné náma-
hy, zatížení kloubního aparátu a 
především potu, a to je opravdu 
velká výhoda.

Pro koho je EMS trénink vhodný
  Pro ty, kteří si váží svého času, 

chtějí individuální přístup a třeba 
nemají rádi zvědavé pohledy. A pak 
také pro ty, kteří chtějí pro sebe ně-
co udělat moderní efektivní cestou 
přímo k cíli. Lze takto také doplnit 
stávající trénink aktivních sportov-
ců. Podle německých univerzitních 
studií trénink navíc odstraňuje sva-
lové dysbalance, redukuje celulitidu, 
posiluje hluboké svaly pánevního 
dna, čímž podstatně snižuje dnešní 
civilizační chorobu č.1 - bolesti zad.

2-3dny poté plus shrnutí
Tělo jsem po EMS tréninku skuteč-

ně cítil, jako po intenzivním trénin-
ku ve fi tku. Až překvapivě identicky. 
Toto tedy hodnotím na výbornou. 
Cena, na první pohled vyšší, přede-
vším při balíčku vstupů, plně odpoví-
dá úrovni i výsledku. Srovnám-li nutné 
2-3 návštěvy týdně ve fi tku na úrovni, 
není  cena nijak vzdálena. Komfort a 
nutný čas je ale zcela nesrovnatelný.
Určitě doporučuji! Navíc právě probí-
há cenově výhodná podzimí akce.

Více info zde: 
www.bodytecpro.cz, 

nebo na tel. 730 893 988      

Vyzkoušeli jsme za vás revoluci ve Fitness

Křížová cesta za posílení víry pro 
město Třebíč a na úmysl uzdravení 
Veroniky L. se uskuteční v pátek 16. 
října. Vycházet se bude ve 20 hodin 
od parkoviště u polikliniky v ulici Vlta-
vínská. Křížová cesta bude završena na 
Pekelném kopci, ze kterého je výhled 
na Třebíč, společnou mší svatou. Za 
svitu loučí a účasti všech tří třebíč-

ských kněží zájemci prožijí sílu společ-
né modlitby křížové cesty. Předpoklá-
daný konec je naplánován kolem 23. 
až 24. hodiny.  Pro potřebné bude po 
skončení akce na křižovatce polní cesty 
z Pekelného kopce a silnice z Mikulo-
vic do Slavic přistavený autobus,  který 
zájemce doveze do Třebíče. Zastávky 
budou podle potřeby cestujících. -zt-

Uskuteční se křížová cesta

Galerie Kruh v ulici Leopolda 
Pokorného v Zámostí ve spolupráci 
se Svazem výtvarných umělců Vysoči-
ny letos uspořádala několik úspěšných 
výstav. Zaměřuje se, kromě koněšín-
ské keramiky, především na ukázky z 
díla výtvarníků našeho regionu. 

Své dřevěné skulptury zde vystavo-
val řezbář Pavel Toman z Jihlavy, foto-
grafi e Petr Klukan, obrazy František 
Dörfl , zážitkem byly monumentální 
obrazy Petra Vlacha i komorní expo-
zice Evy Dolejší, kterou vystřídaly 
prostorově uspořádané obrazy Arnoš-
ta Káby. 

V říjnu galerie vzdá poctu nedávno 
zesnulému malíři Josefu Kremláčko-
vi. Výstava děl ze soukromých sbírek 
obyvatel Třebíče bude zahájena verni-
sáží ve čtvrtek 8. října v 17.30 hodin. 
Bude možno ji vidět až do 11. listopa-
du, kdy ji vystřídá Jaroslav Hedbávný.

Letos 5. března oslavil známý tře-
bíčský výtvarník Josef Kremláček 78. 
narozeniny. Třebíč koncem července 
šokovala zpráva, že již není mezi živý-
mi. 

Za Josefem Kremláčkem je rozsáh-
lé dílo. Malíř, grafi k ilustrátor, učitel 
mnoha generací třebíčské mládeže, 
člověk s velkým sociálním cítěním, 
který každým rokem věnoval obráz-
ky do charitativní aukce Rotary klubu 
Třebíč. 

Čestný občan města, člen Sdružení 

výtvarných umělců Vysočiny, 
Sdružení Bienále Brno a celé řady 
zahraničních uměleckých skupin, jako 
Centre international de l‘actualité fan-
tastique et magique v Bruselu nebo 
Stir up. 

Josef Kremláček se narodil v Třebí-
či. V Praze vystudoval Vysokou ško-
lu uměleckoprůmyslovou. V letech 
1964 až 1970 byl členem surrealistic-
ké skupiny Lakoste. Ilustroval celou 
řadu dětských knížek a je autorem 
tisíců litografi í, často s velmi fantask-
ní tématikou, inspirovaných krásami 
přírody. 

Jeho pohádkové postavičky visí v 
mnoha dětských pokojích v Třebí-
či i daleko ve světě, pozoruhodný je 
i jeho soubor karikatur. Je laureátem 
velké řady ocenění.  Za všechny jme-
nujme 3. cenu v soutěži mladých ilu-
strátorů roku 1967, cenu VŠUP Praha 
za animovaný fi lm Hymna noci v roce 
1970, v roce 1979 to byla cena Lido-
vého nakladatelství za knihu Kaňkáč 
řádí v abecedě, v roce 1990 čestné 
uznání Svazu rakouských knihkupců 
za knihu Der vergessene Türke, Zlatá 
stuha roku 1992 za knihu Korejské 
pohádky a o tři roky později přišla 
Zlatá stuha za knihu Kouzla studán-
kové víly. Vstup do galerie je zdar-
ma. Vidět obrázky Josefa Kremláčka 
si jistě nenechá ujít žádný třebíčský 
patriot. Olga Pánková

Již XII. ročník akce Otevřené 
památky a srdce pořádá ve čtvrtek 
8. října Městské kulturní středisko 
v Třebíči pro klienty stacionářů, žá-
ky speciálních škol i veřejnost z řad 
handicapovaných. Zahájení akce je 
naplánované jako každý rok na 10. 
hodinu v Zadní synagoze. Ani letos 
nebude chybět pěkná pohádka. 

Jmenuje se Malá čarodějka a v 
synagoze ji zahrají herci třebíčské-

ho divadelního spolku AMPUL-
KA . Odpoledne se účastníkům akce 
zdarma otevřou dveře památek 
zapsaných na seznam UNESCO. V 
nabídce je také zajímavý program v 
interaktivní expozici nazvané Ces-
ty časem, která se nachází v zámec-
kém křídle. Kavárna Vrátka, která se 
nachází v těsném sousedství Zadní 
synagogy, nabízí posezení u kávy a 
výborného pečiva.  –mč-

Handicapovaným pomůže 
otevřené srdce

V Galerii Kruh vystaví díla 
Josefa Kremláčka

Pořádají přednášky pro rodiče
Poradna Ruth Třebíč zve na cyklus čtyř vzdělávacích přednášek zaměřených na 

výchovu dětí, Jak být dobrým rodičem. První setkání se uskuteční ve středu 7. říj-
na. Účastníci si osvojí praktické metody a techniky, jak lépe reagovat v konfl ikt-
ních situacích, jak podpořit vzájemnou komunikaci, jak vést děti k odpovědnosti 
a spolupráci, jak určit a naplňovat potřeby dětí či jak vytvořit z domova zázemí 
podpory, porozumění a lásky. Kurz povede Ing. Bc. Marcela Blažková, koordiná-
torka Poradny Ruth, která absolvovala psychoterapeutický a lektorský výcvik i 
Kurz efektivního rodičovství.  –zt-


