
Sport / i*

roãník V       ãíslo 5       ãerven 2016 www.listyregionu.cz

14

Ná‰ oddíl byl zaloÏen v roce 1965;
v loÀském roce oslavil 50. v˘roãí vzniku.
Jsme zfiejmû nejstar‰í fungující oddíl kul-
turistiky v republice; ty, které byly zaloÏe-
ny dfiív, uÏ zanikly. Za existence na‰eho
oddílu získali jeho ãlenové 27 titulÛ
MistrÛ republiky a 4 tituly MistrÛ svûta.
Na‰ím ãlenem je také nejstar‰í závodník
v âR i v Evropû; je to zakladatel oddílu
Josef Krupa, kter˘ se ve sv˘ch 81 letech
stále úãastní soutûÏí.

Troufnu si fiíct, Ïe i v souãasnosti patfií
ná‰ oddíl k jednûm z nejúspû‰nûj‰ích v re-
publice. Svûdãí o tom fakt, Ïe nám bylo
svûfieno konání mistrovství âesko-
Slovenska, které se bude konat v Blansku
v kvûtnu 2018, ke 100. v˘roãí vzniku
âSR. V leto‰ní mistrovské sezonû jsme
získali jeden titul mistra republiky a dal-
‰ích 8 bodovan˘ch umístûní do ‰estého
místa ve finále.

Kromû vedení blanenského oddílu za-
stáváte i dal‰í funkce v kulturistice...

Ano, jelikoÏ jsme se vÏdy snaÏili o to,
aby na‰i sportovci byli na soutûÏích „ãis-
tí”, tedy aby se vyvarovali uÏívání nepo-
volen˘ch látek, byl jsem valnou hromadou
Svazu kulturistiky a fitness pfied tfiemi 

Ing. Zdenûk ·aman o kulturistice
nejen v BlanskuNa to, jak si vedou bla-

nen‰tí kulturisté, jsem se
zeptal pfiedsedy oddílu
kulturistiky ASK Blansko,
Ing. ZdeÀka ·amana, kter˘
odpovûdûl:

lety zvolen pfiedsedou disciplinární komi-
se. M˘m úkolem je vydávat postihy tûm
sportovcÛm, kter˘m byla prokázaná apli-
kace tûchto látek.

Dafií se omezit doping v kulturistice?
Pfiesto, Ïe se podafiilo v˘raznû sníÏit po-

ãet nálezÛ, stále eviduje ná‰ svaz nejvíc
tûchto pfiípadÛ v rámci âeské unie sportu.
V této oblasti nás ãeká je‰tû hodnû práce.
Jde pfiedev‰ím o dÛsledné ‰ífiení osvûty, te-
dy nutnost zvlá‰È mlad˘m a zaãínajícím
sportovcÛm vysvûtlovat nebezpeãí, které

je s dopingem a dal‰ími drogami spojeno.
Jakmile se hormony, které podporují rÛst
svalové hmoty, zaãnou do organismu do-
dávat zvnûj‰ku, tedy formou syntetick˘ch
anabolik, zastaví se tvorba tûchto potfieb-
n˘ch látek uvnitfi organismu. Dochází
k postupné degradaci tûla; vytvofií se akné,
gynekomasticida a v mnoha pfiípadech do-
chází k impotenci. Jedná se pak o závislost
podobnou té, jaká je známa u bûÏn˘ch
drog. Doping, drogy a stále novû vznikají-
cí stimulanty – to v‰e je celosvûtov˘ 
problém vyskytující se napfiíã v‰emi spor-
tovními disciplínami.

Proto bylo pfiistoupeno k Olympijské
chartû, s dÛrazem na boj proti dopingu,
coÏ je podmínkou ãlenství Svazu kulturis-
tiky a fitness v âeské unii sportu - nástup-
ci âSTV. 

Vy jste nejen funkcionáfi, ve sv˘ch 65
letech také stále soutûÏíte. Existuje nûja-
ká vûková hranice, od které byste uÏ ne-
doporuãil s kulturistikou zaãínat?

Urãitû ne, ná‰ sport je vhodn˘ pro li-
di od cca 15 let aÏ do vysokého stáfií. Já
jsem na leto‰ním MR âR získal 4. mís-
to v kategorii Masters, takÏe jsem
vlastnû pochodující ukázka toho, Ïe to
jde i v dÛchodovém vûku. Nejen, Ïe ne-
existuje horní vûková hranice, dokonce
vylouãeni nejsou ani lidé se zdravotním
postiÏením; na soutûÏích existuje kate-
gorie také pro vozíãkáfie.

Navíc vÛbec není nutné soutûÏit a vy-
hrávat, dÛleÏité je b˘t pohybovû aktivní.
Naprostá vût‰ina dnes bûÏn˘ch povolání
má buì nedostatek pohybu, nebo se jedná
o zátûÏ jednostrannou. Cviãení proti odpo-
ru má pozitivní dopad na zdraví, psychiku
a protistresovou odolnost kaÏdého z nás.
Cviãit mÛÏeme také proto, aby se na‰e po-
stava zlep‰ila, tfieba do loÀsk˘ch plavek.

Pfii fyzické zátûÏi se vytváfií endorfin,
kter˘ pfiíznivû ovlivÀuje metabolismus
a navíc pÛsobí kladnû i na psychiku. Ne
náhodou se mu fiíká „hormon dobré nála-
dy”. Do na‰í tûlocviãny, „ãinkárny”, mohu
pozvat v‰echny – ty, ktefií pouze chtûjí,
aby jejich postava opût vypadala k svûtu,
stejnû jako ty, ktefií uÏ ví, Ïe po tûlu pro-
spû‰né námaze se jim bude dobfie spát, bu-
dou mít trvale lep‰í náladu a zmizí vût‰ina
zdravotních potíÏí.

Kam mohou zájemci pfiijít a získat dal-
‰í informace o ãlenství v oddílu kulturis-
tiky?

Nejlépe bude, kdyÏ nás zájemci nav‰tí-
ví pfiímo v na‰í tûlocviãnû, která se na-
chází ve sportovní hale ASK na Ml˘nské.
V dobû od 18 do 20 hodin tam kaÏd˘ den
zastihnou nûkterého funkcionáfie na‰eho
oddílu.

Pane ·amane, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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