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No Gravity Blansko 
Letos 7. ãervence to byly dva roky, kdy se

ãtyfii kluci domluvili a zaloÏili workoutovou
partu No Gravity Blansko. Dva roky pÛsobení
si skupina pfiipomnûla v˘roãním tréninkem. 

Se‰la jsem se s jedním ze zakláda-
jících ãlenÛ, Martinem Matu‰kou,
blanen‰Èákem, kter˘ studuje jedovnic-
kou prÛmyslovku a Tomá‰em
Duongem, kter˘ je v této partû kama-
rádÛ asi rok, po prázdninách se chystá
na Gymnázium Blansko. 

Mûla jsem na kluky pfiipraveno
spoustu otázek, protoÏe tento sport mi
byl donedávna úplnû cizí a neznala
jsem ho. Zajímalo mû, co je to wor-
kout, co je cílem tûchto mlad˘ch lidí,
kolik mají ãlenÛ, jak vypadají trénin-
ky...

Kluci mi ochotnû a se zájmem v‰ech-
ny otázky zodpovûdûli. Dozvûdûla jsem
se, Ïe Street workout je cviãení s vlast-
ní vahou spojené s prvky gymnastiky
a akrobacie. ·ífií motivaci mezi lidi, kte-
fií si chtûjí zmûnit Ïivot. Jsme kluci
a holky z Blanska a jeho okolí. Jak
Martin doplnil: „Na‰ím cílem je dát do-
hromady jakousi skupinu aktivnû cviãí-
cích tento sport, také zvednout mládeÏ
a dospûlé od televize a poãítaãe, zame-
zit zv˘‰ené konzumaci alkoholu, drog
a tabákov˘ch v˘robkÛ. Chceme moti-
vovat lidi ke zdravému Ïivotnímu stylu
a cviãení venku.” 

Mûsto Blansko zbudovalo nedávno
na Sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka tfii workoutové sestavy, kde se
No Gravity Blansko pravidelnû schá-
zí ke sv˘m tréninkÛm. Tréninky se
nesou v pfiátelském duchu, zku‰enûj‰í

radí tûm ménû zku‰en˘m a zaãáteãní-
kÛm. Dnes je aktivních asi 25 lidí, za
dva roky pÛsobení No Gravity
Blansko se v této partû vystfiídalo na
‰edesát lidí. 

Sport to bude asi mládeÏí a mlad˘-
mi vyhledávan˘, na okrese Blansko
pÛsobí i dal‰í skupina, jak mi kluci
fiekli, v Letovicích. 

No Gravity Blansko se vûnuje
i charitû. A to konkrétnû sv˘mi exhi-
biãními vystoupeními, které letos na-
pfiíklad uÏ mûli v ãervnu v Blansku na
známé akci You Dream We Run a ve
Spe‰ovû na koupali‰ti na akci pro
Emiãku. 2. záfií 2017 vystoupí No
Gravity v Boskovicích na charitativní
akci BûÏíme pro Nik˘ska, kde ve‰ke-
r˘ v˘tûÏek z této akce pÛjde na léãeb-
né v˘lohy malého Nikolase.  

Dal‰í plánovaná akce probûhne
v Blansku a to 10. záfií 2017, kdy No
Gravity Blansko ve spolupráci se
spolkem PROSEN(spolek na podporu
osob sociálnû a zdravotnû znev˘hod-
nûn˘ch) bude pofiádat Svûtov˘ den
shybÛ na podporu handicapovaného
dítûte. 

Popfiejme tedy tûmto mlad˘m 
nad‰encÛm, ktefií mnohdy sv˘mi cvi-
ãebními prvky popírají zákon gravita-
ce. Název party v ãeském pfiekladu je
zcela v˘stiÏn˘ „Bez Gravitace.”
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