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Léãivá moc smíchu

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
➔ FRÉZAŘ
➔ SVÁŘEČ
➔ OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍCH LISŮ
Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 767
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

P O Z VÁ N K A
Lesní matefiská ‰kola Permoník
v âerné Hofie zve Vás a Va‰e
dûti na Den otevfiené branky,
kter˘ se koná ve ãtvrtek 14. 4.
2016. Budete mít moÏnost
strávit dopoledne spolu s ma-
l˘mi permoníky a prÛvodci
venku v terénu a zjistíte, jak to
v na‰í lesní ‰kolce chodí.
Odchod je v 9 hod. z pozemku
LM·, návrat po 11 hod.
Sportovní obleãení a svaãinu
s sebou! Informace o chodu
‰kolky, zápisu na ‰kolní rok
2016/2017, krouÏcích a let-
ních táborech nejen pro pfied-
‰koláky Vám rádi poskytne-
me v tent˘Ï den v na‰em
zázemí v dobû 9-12 hod.

a 15-17 hod. nebo na uve-
den˘ch kontaktech. 

Tû‰íme se 
na Vás a Va‰e ratolesti!

www.lmspermonik.cz,     www.facebook.com/lmspermonik
email: lms@lmspermonik.cz, tel. 702 866 578

O víkendu b˘vá ve ‰kolních pro-
storách vût‰inou hrobové ticho. Toto
nepsané pravidlo naru‰ila sobota 5.
bfiezna 2016, kdy tûlocviãnou Zá-
kladní ‰koly Boskovice zvané Zelená
otfiásal bujar˘ smích.

Místní TJ Rytmus uspofiádala pro své ãle-
ny i ‰irokou vefiejnost Jógu smíchu
s Culíkem. Pfiítomní si celé dvû hodiny zpfií-
jemnili pfiedpolední ãas protaÏením bránice
a pfiesvûdãili se, Ïe smích opravdu léãí.

Akci zahájila pfiedsedkynû TJ Rytmus
Vûra Opatfiilová: „AÈ je nám zde spoleã-
nû hezky.”

A co na to Culík – tedy Mgr. Lucie
Lauermanová? „Jedná se o cviãení po-
dobné aerobiku, obor jsem vystudovala,
pfied ‰esti lety jsem se stala instrukto-
rem Jógy smíchu a pozdûji i uãitelkou.
V celé âR jsme jen dva, ktefií to mohou
dûlat. Pfiiná‰íme lidem uvolnûní od stre-
su, je to vhodné pro v‰echny generace.”

Mgr. Lucie Lauermanová prozradila, Ïe
Culík jí doma fiíkali od dûtství a tak jí to
i zÛstalo. Dále uvedla, Ïe by se kaÏd˘ mûl
smát ráno alespoÀ pût minut. O blahodár-
ném úãinku smíchu pfiesvûdãuje lidi v‰ech
generací po celé republice. My‰lenka Jógy
smíchu pochází z Indie, zakladatelem byl
v roce 1995 Dr. Madan Kataria. Principem

metody je smích bez dÛvodu, jeÏ pfiiná‰í
obrovské uvolnûní a nadhled.

Vydafieného, vychechtaného sobotní-
ho dopoledne se zúãastnilo více neÏ 
padesát lidí, v‰ichni odcházeli se smí-
chem na rtech a z jejich tváfií bylo 
poznat uspokojení.

„Studuji doktorát, zaãínám psát kníÏ-
ku o smíchu, letos pfiipravuji nûkolik
‰kolení instruktorÛ,” zakonãila sympa-
tická Mgr. Lucie Lauermanová.

Zb˘vá podûkovat TJ Rytmus za trva-
lé organizování skvûl˘ch pohybov˘ch
aktivit pro v‰echny generace.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Jógu smíchu si v‰ichni uÏili.


