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n Sportovní centra zůstávají na 
základě vládních protikoronavi-
rových opatření dlouhodobě uza-
vřena. Zvládáte centrum SPORT 
PERFEKT udržet nad vodou díky 
kompenzačním bonusům, nebo 
jsou v porovnáním s náklady 
tristní? 

Bohužel kompenzační bonusy nesta-
čí. Výdaje na provoz centra jsou mno-
hem vyšší. Kromě nájemného a služeb 
musím mimo jiné zaplatit provoz pla-
tebního terminálu, internetové připoje-
ní, a kromě toho i sociální a zdravotní 
pojištění. Nechci si ale stěžovat. SPORT 
PERFEKT drží nad vodou také naši kli-
enti, kteří si zakoupili online lekce, kte-
ré pro ně vysílám. Moc si toho vážím a z 
celého srdce jim děkuji.

n Cvičení se z tělocvičen a posilo-
ven přesunulo do obývacích po-
kojů. Tam ale není odborný in-
struktor. Nehrozí, že člověk bude 
některé cviky dělat špatně, a 
místo, aby svému tělu prospěl, 
tak mu uškodí?

Přiznám se, že dříve jsem byla pro-
ti online lekcím. Svůj názor jsem ale už 
trošku přehodnotila. Pokud člověk zná 
své tělo a dokáže mu naslouchat, pří-
padně má už předešlé zkušenosti s cvi-
čením pod vedením instruktora, ublí-
žit by si neměl. Rovněž záleží na výběru 
online lekcí. Bohužel ne všechny mají 
dostatečnou kvalitu. 

n Stálo právě uzavření sporto-
vních center za tím, že jste zača-
la hledat k cvičení přenášenému 
online vztah? 

Byl to hlavní impuls. Online lekce na-
táčím od jara 2020. Právě tyto lekce mi 
pomáhají centrum udržet. Také jsem 
se víc vcítila do lidí, kteří nemohou mé 
lekce navštěvovat, ať už z důvodu dojíž-
dění, kvůli dětem či přestěhování mimo 
Opavu. Ze začátku mi natáčení ale dě-
lalo problémy. Neuměla jsem se na kli-
entky napojit. Na klasických lekcích 
totiž pracuji především s energií. Na-
ladím se na to, jak se klienti cítí, větši-
nou znám i jejich zdravotní stav, a pod-
le toho pak lekce tvořím. Teď, po roce, 
se už ale umím napojit na klienty i přes 
online vysílání. Cítím jejich přítomnost, 
vidím je a někdy i slyším, co říkají. Čas-
to mi píší, nebo si pak voláme a potvr-
zují mi to. 

n Asi každý člověk je schopen dě-
lat nějaký sport, ale myslíte, že se 
každý dokáže naučit z pohybu ra-
dovat?

Radost z pohybu se nedá naučit. Ra-
dost vychází z našeho nitra. Je to něco 
přirozeného. 

n Cvičíte pouze se ženami, nebo 
se k vám mohou hlásit i muži?

Na mé lekce i kurzy chodí jak ženy, 
tak i muži. Jen třeba ženské kruhy, ví-
kendové pobyty nebo intuitivní tanec 
mám pouze pro ženy, aby se dokázaly 
více uvolnit.

n Intuitivní tanec mě u vás pře-
kvapil, stejně jako meditace či 
muzikorelaxace. Co vede MISSIS 
AEROBIK do klidu a ponoření se 
do sebe? 

Roku 2012 mi odešla maminka, o kte-
rou jsme se po dobu její nemoci se sest-
rou staraly doma. Bylo to těžké období. 

Potřebovala jsem najít samu sebe, klid a 
ztracenou rovnováhu. Seděla jsem celé 
hodiny sama v tichu, až jsem se spojila 
sama se sebou a klid našla. Byla to dlou-
há cesta. Vlastně je, protože stále po ní 
kráčím.

n Na svém blogu píšete, že díky 
intuitivnímu tanci a meditacím 
jste objevila kouzlo být ženou.  
Čekala bych, že žena jako vy se  
ve svém těle cítí úžasně pořád. 
Vyhrávala jste přece soutěže,  
fotila se v plavkách, muži vás  
museli obdivovat. 

Nejde o tělo. Spoustu věcí si odnáší-
me z dětství. Vyrůstala jsem v chudých 
poměrech. Mé dětství nebylo radost-
né. Byla jsem brzy samostatná, a pořád 
jsem dokazovala, že nikoho nepotřebu-
ji, že vše zvládnu sama. Nechtěla jsem 
nikoho obtěžovat. Nikdy jsem si neřek-
la o pomoc, i když mi nebylo nejlépe. 
Teď už to umím. Je to tak osvobozující. 
A vůbec se za to nestydím.

n Současná doba je velmi náro-
čná na psychiku. Myslíte, že by li-
dem mohla nyní právě meditace 
či muzikorelaxace pomoci? 

Na to je těžké odpovědět. Každý jsme 
totiž jiný a každému pomáhá něco jiné-
ho.  Někteří lidé si stále ještě myslí, že 
u meditace člověk musí nehybně sedět 
někde u moře nebo v horách. Meditace 
je ale jakákoliv vědomá činnost, třeba i 
mytí nádobí nebo chůze. Miluji medita-

ci tancem nebo intuitivní tanec. V této 
době doporučuji více se věnovat dechu 
a skrz dech se více propojit se sebou sa-
mým. Muzikorelaxace umí pohladit 
tělo i duši. Doporučuji na chvíli se za-
stavit a zaposlouchat se do tónů léčivých 
hudebních nástrojů, jako jsou křišťálo-
vé mísy, křišťálová pyramida, šaman-
ské bubny, tibetské mísy a další. Každý 
nástroj má svůj osobitý tón, který rezo-
nuje v našem těle až na buněčné sféře. 
Harmonizační nástroje působí na všech 
úrovních, navozují celkové uvolnění.  

n Byla jste zvyklá být denně mezi 
lidmi, předcvičovat celým skupi-
nám. Jak sociální izolaci psychic-
ky zvládáte? 

Vždycky jsem měla ráda kolem sebe 
lidi, ale i samotu. Té samoty je teď už ale 
moc. Ideální by bylo opět vše vybalan-
covat.  

n Koronavirus je skloňován s ne-
dostatkem sportu a přibíráním 
na váze. Většina sportovišť je uza-
vřena a je tu homeoffice či onli-
ne výuka. Tedy celodenní blízkost 

ledničky. Na druhou stranu je vi-
dět daleko více lidí na kolech, ko-
loběžkách a podobně. Jak tu situ-
aci vnímáte vy?

Jsem přesvědčena, že kdo bude chtít 
sportovat, cestu si vždycky najde. A kdo 
hledá výmluvy, hledal je i před touto 
dobou. Je to na každém z nás. Každý je 
zodpovědný za své zdraví sám.

n Nastal čas, kdy ženy začína-
jí s každoročním hubnutím do 
plavek. Myslíte, že s tímto tren-
dem zavřená fitcentra a nejisto-
ta ohledně letních dovolených za-
mávají?

Samozřejmě jsou ženy, které to řešit 
nebudou, ale znám spousty žen, které 
sportují pro radost, a tím se udržují v 
kondici stále, ať je léto nebo zima.

n Určitě ale budou lidé, kteří bu-
dou potřebovat dát životosprávu 
zase do pořádku. Hrne se na 
nás spousta reklam na zaručeně 
zdravé věci, přitom odborníci na 
ně kolikrát mají diametrálně od-
lišné názory. Má vůbec laik šanci 
bez výživového poradce správně 
sestavit jídelníček?

Pravdou je, že odborníci nemají jed-
notný názor, a i pro nás výživové po-
radce je těžké se v této džungli vyznat. 
Já se výživovému poradenství věnu-
ji od roku 2006. Co vím zcela jistě, je, 
že neexistuje žádná rychlá dieta, prá-

šek ani cokoliv jiného, po čem by člo-
věk trvale zhubnul. Stejné to je i se „zá-
zračným“ cvičením. Pokud člověk po 
něčem takovém zhubne, může to být 
pouze krátkodobý proces. Také nesmí-
me opomíjet genetiku. Doporučuji po-
užít zdravý selský rozum. Vše je nasta-
veno v hlavě. Myslím si, že se nemá nic 
přehánět. Ani diety, ani přejídání. Je 
fajn ve stravě udržet střídmost a pest-
rost v jídelníčku. A stejné je to se spor-
tem.  Přílišná zátěž našemu tělu škodí 
stejně jako nicnedělání. 

n Absolvovala jste šestasedmde-
sát různých sportovních certifi-
kátů a kurzů. Další máte z oblasti 
výživového poradenství. Kromě 
toho jste objížděla soutěže a pro-
vozovala několik tělocvičen. Jak 
jste to vše stíhala?

Ani jsem netušila, kolik těch školení 
mám. (smích) Vůbec nechápu, jak jsem 
vše zvládala.  Dlouhé roky jsem žila pra-
cí a honila se. Samozřejmě osobní život 
jsem měla také, ale až v posledních le-
tech si volno opravdu užívám.  Moc 
ráda cestuji, miluji přírodu a mou vel-
kou vášní jsou vyjížďky na paddleboar-

du, ať už na moři, jezeře nebo na pro mě 
kouzelné Slezské Hartě. 

n Možná vlivem toho pracovního 
nasazení se u vás rozvinul 
únavový syndrom. To 
je velmi kontroverz-
ní problém. Stále 
přibývají lidí, kte-
ří jej mají, a pře-
sto jej mno-
zí lékaři nechtějí 
vůbec diagnostiko-
vat. Pořádně se neví, jak jej léčit. 

To je dlouhý příběh, na který si bude-
te muset počkat na mé webové stránky. 
Prozradím jen to, že už pět let nemám 
příznaky. Je to tím, že jsem se naučila 
naslouchat svému tělu a poslouchám, 
když chce odpočívat. 

n V lednu jste za odpočinkem vy-
razila na Zanzibar. Nebála jste se, 
že byste se mohla nakazit koro-
navirem, anebo že vás okolí od-
soudí, proč riskujete? 

Koronaviru se nebojím. Pokud si mě 
chce najít, tak si mě najde. Co se týče 
mé cesty do zahraničí, jsem přesvědče-
na o tom, že jsem byla ve větším bezpečí 
než tady v České republice. Posílila jsem 
imunitu, doplnila vitamín D a získala 
energii, kterou teď mohu předávat těm, 
kteří ji potřebují. Vše zařídil můj skvělý 
manžel a já jsem za to moc ráda.

n Jestli se nepletu, tak váš muž 
zařizoval i svatbu, která byla ne-
typická. Na Seychelách a po 
výměně prstýnků rovnou na pad-
dleboard.

Manžel mě žádostí o ruku překvapil. 
A opravdu vše zařídil sám. Zná mě dob-
ře. Ví, že mám ráda přírodu, moře, slun-
ce, volnost, přirozenost. Nechtěla jsem 
něco strojeného, žádné načančané šaty 
a obřad. Nádherný pocit je být na svat-
bě bosá.

n Na Seychely jste ale asi nemoh-
li vzít všechno příbuzenstvo. Jak 
vzala rodina, že na vaší svatbě ne-
bude?

Rodina nás pochopila, přece jen děti 
už jsou dospělé.  

n Manžel je také sportovec?
Ještě větší než já. (smích) Chodí 

běhat, do posilovny, hraje tenis, pla-
ve a vše kompenzuje na mých lekcích 
jógy.

Každý je zodpovědný za své zdraví sám,

Věra Hrušková  
Narodila se v Opavě. Sportovat začala již 

v dětství. Zkusila celou řadu sportů. Po-
zději ji nadchl aerobik a fitness. Na tomto 
poli sklízela dlouhé roky jeden úspěch za 
druhým. Jmenujme alespoň některé - roku 
1999 získala 1. místo na Maraton Aerobic 
v Bratislavě, rok na to se umístila jako dru-
há na MISS Fitness v Čelákovicích a Českých 
Budějovicích, stala se MISSIS Aerobik Če-
ské republiky roku 2006. Vedle již zmíněných cvičení se zača-
la věnovat józe. Lekce jógy začala vést před devatenácti lety. Je 
výživovou poradkyní. Zúčastnila se celé řady sportovních ku-
rzů včetně zahraničních. Jako první přivezla do České republi-
ky dnes již známé BOSU. Vedla tréninky profesionálních spor-
tovců, hokejistů, fotbalistů a basketbalistů. V Opavě provozuje 
studio SPORT PERFEKT, píše blog na svých stránkách www.ve-
rahruskova.cz, je aktivní na Facebooku, kde motivuje zejména 
ženy ke zdravějšímu životnímu stylu a pozitivnějšímu myšlení. 

říká lektorka jógy, tance a muzikorelaxace Věra Hrušková 
Že vám její jméno není povědomé, ale tvář ano? Nejde přitom o nikoho jiného, než MISSIS AEROBIK České republiky roku 2006 Věru 

Macoškovou. Ostatně úspěchů v aerobiku a fitness má spoustu. V létě 2018 se po osmnácti letech společného života s Janem Hru-
škou vdala. Věra Hrušková provozuje v Opavě sportovní centrum SPORT PERFEKT. Je držitelkou celé řady certifikátů z oblasti sportu a 
výživového poradenství. Již více než třicet let vede individuální i skupinové sportovní lekce. Je lektorkou různých typů jógy od jemné po 
power jógu, dále předcvičuje zumbu, DEEPWORK a řadu dalších cvičení. Provází intuitivním tancem, vede ženské kruhy a muzikorela-
xace. V následujícím rozhovoru mimo jiné poukazuje na to, že pro zdraví je důležitý pohyb, ale například i umění meditace. 

n Je pravda, 
že jste spo-
lu potka-
li ve volné 
přírodě me-
dvěda?

To bylo 
na Aljaš-
ce. Sice to 
nebylo se-
tkání tvá- ří v tvář, ale děli-
lo nás od něj jen pár minut.  
Vystoupi- li jsme z auta a šli 
s manže- lem na vyhlídku. 
Dívám se na zem a říkám: 
Ko u k e j , tady šel asi před 
chvílí medvěd. Na cestě byla čers-
tvá stopa, naštěstí v opačném směru. 
Pak jsme přišli k autu, nasedli, popo-
jeli kousek, a tam kráčel velký med-
věd grizzly.

n Na duben jste měla v plánu ce-
stu do Indie. Pandemie ale nyní 
cestování velmi ohrožuje.

Měla jsem v plánu cestovat tam se 
skupinkou žen. Už jsem to ale pře-
sunula na březen 2022. Další zájem-
ci jsou vítáni.  Věřím, že v té době 
bude svět opět v pořádku. Indii jsem 
navštívila zatím dvakrát. Nejezdím 
na jedno místo, ale naopak cestuji a 
poznávám různá místa, tím pádem 
mám větší možnost poznat více jógo-
vých studií i učitele. Dává mi to úžas-
né poznání.

n Když jste tu dubnovou cestu 
přesunula, máte na co se v do-
hledném horizontu těšit?

Určitě. Dokončuji nový online pro-
jekt Nová výzva pro tělo a už se těším, 
až jej v dubnu spustím. Nejvíce se však 
těším na znovuotevření studia SPORT 
PERFEKT a osobní setkání s klienty. 
Ihned, jak to bude možné, otevřeme tře-
ba i s omezeným počtem cvičících.

Nikol Pačková

Věra Hrušková provozuje také muzikorelaxace.


