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V na‰em regionu pÛsobí velké
mnoÏství sportovních organizací
a klubÛ, které sdruÏují nespoãet ãlenÛ,
ktefií se vûnují nespoãtu sportovních
aktivit. Tu a tam se mezi jedinci najde
nûkdo talentovan˘, komu se dfiíve ãi
pozdûji podafií umístit se na pfiedních
pfiíãkách ve velk˘ch soutûÏích. My
jsme jednu takovou talentovanou
sportovkyni objevili. Je jí teprve dva-
náctiletá taneãnice aerobicu Aneta
Koupá z Doubravice nad Svitavou,
která se stala Miss Sportaerobic kadet
âeské republiky 2011. Pro na‰e ãtená-
fie jsme se sleãnou Koupou pfiipravili
následující rozhovor.

V kolika letech jste sleãno Koupá
s aerobicem zaãala?

S aerobicem jsem zaãínala jiÏ v pûti
letech, ale ze zaãátku mû to vÛbec ne-
bavilo. Na tréninky jsem chodila jen se
setrou.  Naplno a se zaujetím jsem za-
ãala v ‰esti letech u trenérky Anety
Kuklínkové, která byla m˘m velk˘m
vzorem a chtûla jsem b˘t jako ona.

Kdo vás k aerobicu pfiivedl?
K aerobicu mû pfiivedla mamka.

Hledala pro mû a pro sestru nûjak˘ zají-
mav˘ krouÏek, tak jsme zkusily právû
aerobic.

Je více druhÛ (odvûtví) aerobicu?
Jakému se vy vûnujete a za kter˘ t˘m
nebo klub?

Urãitû existuje více druhÛ. AÏ do
minulého roku jsem dûlala komerãní 
aerobic, minul˘ rok jsem zaãala se spor-

tovním aerobicem u Aerobic teamu
Orel Blansko. Mezi dal‰í druhy patfií
napfi. Step aerobic nebo dance aerobic.

Jak ãasto trénujete?
3x t˘dnû hodinu a pÛl.

Jak˘ch úspûchÛ jste dosáhla?
Co se t˘ká skupinov˘ch choreografií,

tak mezi moje nejvût‰í úspûchy patfií 1.
místo na Finále ãeské republiky skupino-
v˘ch choreografií v Praze v roce 2009
a 2. místo na Mezinárodním Mistrovství
ãeské republiky ve sportovním aerobicu,
které se konalo  nyní 2. - 4. 3. 2012 ve
Zlínû. A co se t˘ká jednotlivcÛ, nejvíce si
cením titulÛ Dívka aerobic 2010 a Miss
Sportaerobic kadet âeské republiky
2011, kter˘ jsem získala pfied dvûma mû-
síci, 11. února 2012. Dal‰í ocenûní jsem
získala na závodech Master Class,
Aerobic mlad˘ch nebo Dûti fitness.

Vûfiila jste na úspûch? Bylo to tûÏké?
PokaÏdé se snaÏím dát do cviãení

naprosto v‰echno, vÏdy chci vyhrát :-).
Nûkdy to vyjde, nûkdy bohuÏel ne.

Jaké máte ambice do budoucna, ja-
ké plánujete úspûchy?

Co se t˘ká velké vzdálené budoucnos-

ti, nad tím jsem je‰tû nepfiem˘‰lela, ale ur-
ãitû bych jednou chtûla mít svÛj 
aerobick˘ t˘m. A co t˘ká závodÛ a soutû-
Ïí, nominovala jsem se na Mistroství âes-
ké republiky v aerobicu, které se koná le-
tos v kvûtnu v Praze, tak mi drÏte pûstiãky.

Se ãtenáfii vám budeme urãitû drÏet
palce. Pfieji vám v kvûtnu hodnû ‰tûstí
a dûkuji za rozhovor.

Martin Polick˘
Foto: archiv Anety Koupé
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V na‰í lékárnû vás ãeká vlídn˘ a profesionální pfiístup,

zákaznické karty, moÏnost platby platebními kartami,

poukázkami, e-tikety, uplatnûní senior pasÛ, pfiijímá-

me e-recepty, máme ‰irok˘ sortiment vãetnû homeo-

patik, kosmetiky, pfiírodní medicíny... 

A hlavnû nás baví starat se o va‰e zdraví! 

AKCE VyuÏijte 50% slevu na krém
Normaderm triactiv za 200 Kã

a jednotnou cenu krémÛ
Aqualia thermal za 400 Kã
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Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

Miss Sportaerobic âR 2011
je z Doubravice nad Svitavou

Miss Sportaerobic kadet 
âeské republiky 2011.

2. místo z Mezinárodního Mistrov-
ství âR ve sportovním aerobicu.


