
Den zdraví a pohybu: p�ijede i mistr Evropy v ben�presu 
 

VSETÍN – Spoustu cvi�ení, silácký trojboj, ale i b�žecký happening - 
to všechno a ješt� mnohem více nabídne tradi�ní Den zdraví a pohybu, 
který se uskute�ní v sobotu 4. �íjna ve vsetínském dom� kultury a v 
Panské zahrad�. Akci i tentokrát p�ipravila vsetínská radnice spole�n� 
se Státním zdravotním ústavem, Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou, 
Spole�ností pro komunitní práci a dalšími organizacemi. 

  
 

  
 „Zájemci se tradi�n� mohou t�šit na aerobik s profesionálním instruktorem, zdravotní cvi�ení, 
spinning nebo testy t�lesné zdatnosti v�etn� možností m��ení tuku v t�le, cholesterolu, krevního tlaku 
a dalších hodnot,“ vyjmenovala  n�které p�ipravované aktivity Kate�ina Trochtová ze Spole�nosti pro 
komunitní práci.  

Na své si však p�ijdou i  muži. „Speciáln� pro pány jsme p�ipravili silácký trojboj, jehož sou�ástí bude 
ben�pres, koulení pneumatikou na �as a p�enos barel� na �as,“ pokra�uje organizátorka akce, které 
se zú�astní i mistr Evropy v  ben�presu Ji�í Kati. „Lidé se tak budou moci p�ijít podívat, jak se zvedá 
220 kilogram� v leže a sami si budou moci ov��it svou sílu. Každou p�lhodinu bude ocen�n nejlepší 
výkon a p�ipraveny jsou i ceny pro celkové vít�ze,“ dodává. 

U p�íležitosti Dne zdraví a pohybu se uskute�ní také b�žecký happening pro širokou ve�ejnost i 
výkonnostn� zdatné b�žce s názvem Valachia Run. „Zájemci si  mohou vybrat, zda pob�ží hlavní 
závod – horský p�l-maratón, což je 21,1 kilometr� dlouhá tra� vedoucí p�ekrásnou valašskou krajinou, 
nebo štafetový desetikilometrový b�h,“ p�iblížila organizátorka akce Daniela Divínová. Štafeta p�itom 
m�že být pvytvo�ena jako p�átelský, rodinný �i jinak sp�ízn�ný tým a není omezena pohlavím, v�kem 
ani �asovým limitem. „Každý �len týmu b�ží 2,5 km dlouhý okruh s p�evýšením vedoucí centrem 
m�sta,“ vysv�tlila.  Zkrátka  však nep�ijdou ani d�ti. „Pro n� je p�ipraven d�tský a juniorský „mini-run“, 
podle v�ku d�tí technicky nenáro�ná 0,5 km, 1,0 km a 1,5 km dlouhá tra�,“ dodala Daniela Divínová 
s tím, že Valachia Run za�íná v 10 hodin v Panské zahrad�. 

Den zdraví a pohybu se uskute�ní v sobotu 4. �íjna od 9 do 12 hodin v Dom� kultury Vsetín, ve 13 
hodin pak mohou zájemci  vyrazit na procházku do okolí Vsetína, kterou p�ipravil Klub �eských turist�.  
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