SuperStar Aleš Burket na Bikram józe (Autor: Alexander
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Finalisté SuperStar se potili na józe
12. íjna 2006 19:00

Dvanáct semifinalist po adu esko hledá SuperStar se ve st edu dobrovoln potilo v t locvi n vyh áté na
dvaa ty icet stup - cvi ili totiž Bikram jógu.
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Sout žící p edem v d li, že se tento styl jógy cvi í v dostate n vyh átých sálech, ale tak vysoká teplota je opravdu
p ekvapila.
Místnost byla skute n p etopená. Zám rem je simulovat indické klima, protože cviky jógy v chladném prost edí prý
mohou t lu uškodit. Všem bylo po chvilce na padnutí, p esto se snažili cvi ení nešidit.
Devatenáctiletý David Spilka a stejn stará Teraza Najdekrová se ukázali jako nejlepší jogýni. Zato lama dív ích srdcí
Aleš Burket vysílal sos pohledy na všechny strany a bylo patrné, že tento druh pohybu mu k srdci nep iroste.
Nesnesitelné vedro nejh snášela p tadvacetiletá Leona erná, která jako jediná nápor nevydržela, ud lalo se jí
nevolno a Bikram jógu musela p erušit.
K sout žícím se p ipojil i vedoucí projektu Vítek Pokorný a Leona "Qaša" Kvasnicová, která u í sout žící ze SuperStar
tancovat.
Po hodin a p l hromadného cvi ení byli všichni velmi unavení, p esto stihli ješt spole nou ve e i, aby spálené
kalorie zase p kn nabrali zp t.

P e t te si také:
Par i ze SuperStar tají bolest v srdci. Bojí se o matku
P íští týden si nezazpívají Eliška, Eva, Honza a Robert
Kluci zazpívali hned p t eských písni ek
Finalistka SuperStar Eliška Faicová p ešla své kulaté narozeniny
SuperStar má skandál, jeden z kluk d lal striptýz
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