čchi, tedy energii, která řídí a „oživuje“
naše tělo. Někdy se také nazývá „životní silou“ nebo „životní energií“. Silná
čchi je nezbytná k tomu, aby držela při
životě všechny buňky našeho těla a aby
všechny části našeho těla správně fungovaly.
Cvičení čchi-kung se může, bez
ohledu na věk a tělesné nadání, věnovat každý, kdo:
• chce zlepšit nebo dlouhodobě upevnit
své zdraví,
• se chce zbavit únavy a mít více životní
energie,
• chce vnést do svého života větší uvolnění, klid a nadhled.

Vánoční koncerty ve Fryštáku

Mikulášské semináře tai-či
v retrospektivním poohlédnutí:
…celkem
se
pěti
seminářů
zúčastnilo přes 400 cvičenců z celé
republiky, z nichž někteří absolvovali
vzdálenost, převyšující 350 km, aby
dorazili do fryštácké sokolovny.
…nejstarší
cvičenka,
oblíbená
Drahuška, oslavila v letošním roce nádherné, 82. narozeniny.
Naopak, nejmladší účastník, Lucinka, hovící si v baťůžku zavěšená na
krku své tai-čistické mámy, měla jen
něco málo přes 6 měsíců.
…seminářů tai-či se pravidelně
účastnili také cvičitelé, kteří absolvovali studium při UP Olomouc a úspěšně
zakončili zkouškou Trenér TAI ČI druhé
třídy.
… přestože cvičení tai-či má plno
příznivců zejména z řad ženské populace, Mikulášské semináře absolvovalo
více než 20% mužů.
… a historie výuky tai-či v jednotlivých letech? Rok 2006 – SESTAVA OSMI
PRVKŮ, rok 2007 – LIAGONG SHIBAFA,
rok 2008 – PADAJÍCÍ LIST, rok 2009 –
čchi kung ŽIVOTNÍHO KOLOBĚHU a rok
2010 – WUDANGSKÉ BROKÁTY.
… vstupujeme do nového roku
s mnohým přáním i předsevzetím. Neskromně se k nim určitě řadí i setkání
ve Fryštáku a Mikulášský seminář tai-či
v roce 2011.

Také letos byl předvánoční čas naplněn řadou kulturních akcí, které přispěly
k pravé sváteční atmosféře. Krásným ukončením adventní doby byl koncert sdružení Marika – A Capella Singers, které čerpá z české hudební tradice i z pokladnice světové vokální tvorby. Úžasný hudební zážitek, který doslova zvedl diváky
z lavic fryštáckého kostela. Velký dík patří paní Márii Divišové, umělecké vedoucí, dirigentce a sólistce a organizátorům ing. Radoslavu Modlitbovi a fryštácké
farnosti.
Další akcí byl tradiční (32. ročník) Vánoční koncert Cimbálové muziky Prameny,
Praménku a Pramene pod vedením primášky a umělecké vedoucí Vl. Kunstové.
O svátku svatého Štěpána (26. 12.) se kostel znovu zaplnil těmi, kteří si přišli
zpestřit vánoční atmosféru zpěvem koled.
Děti i kapela podaly vynikající výkon
a rodiče i paní učitelka Kunstová na ně
právem mohou být hrdí.
Proto bych rád ještě jednou nejenom
jménem svým, ale i jménem vedení Města Fryštáku, poděkoval za obě tato vystoupení a vyslovil přesvědčení, že za rok
o Vánocích je opět na co se těšit...
Mgr. Pavel Nášel

17

