
Možno to tak nevyzerá, no posilňovňa a budovanie postavy má v Lehote dlhú 

tradíciu.  Ikonou  a zakladateľom  ,,lehotskej  kulturistiky"  je  pán  Ing.  Štefan  Petrík, 

dlhoročný  špičkový  československý  kulturista  70-tych  rokov,  majster  Slovenska 

a vicemajster  Československa  v kulturistike  (súčasný  medzinárodný  rozhodca), 

ktorý  v  Lehote  vybudoval  prvú  posilňovňu.  Tá  najskôr  fungovala  v stiesnených 

priestoroch  miestneho  futbalového  štadiónu,  ale  neskôr  bola  premiestnená  do 

kultúrneho domu, kde funguje už takmer 10 rokov. 

Nové priestory už umožňujú cvičenie na celkom odlišnej úrovni, väčšia plocha 

znamená viac strojov, viac činiek a tým aj väčšiu kapacitu návštevníkov. Posilňovňa 

je určená pre širokú verejnosť, najmä však pre Lehoťanov. 

Naša  posilňovňa  umožňuje  veľmi  precízne  precvičiť  každú  svalovú  partiu  od 

hornej  polovice  tela  až  po  nohy.  Nachádzajú  sa  tu  stroje,  ktoré  môžete  vidieť 

v akomkoľvek špičkovom fitness-centre s výnimkou tzv. kardio strojov (bežiace pásy, 

stacionárne bicykle atď.). Množstvo jednoručných činiek, nakladačiek rôzneho typu 

a dostatok závažia dáva našej posilňovni vysokú známku. 

Zodpovednými  vedúcimi  sú  Daniel  Dubeň  (0904  249  956)  a     Tomáš   
Zabák (financie). Kľúče sú k dispozícii u Daniela Dubeňa v každý pracovný 
deň vrátane soboty a     nedele vždy od 16:00 do 21:00  , avšak je možná aj 

dohoda a vstup pre maloletých je možný iba v sprievode dospelej osoby, no aj tu je 

možná dohoda.  V našej  posilňovni  znie  taká hudba, akú si  zo sebou prinesiete ! 

A práve  týmto  je  naša  posilňovňa  špecifická,  je  to  dedinská  posilňovňa,  bez 

sparťanských  pravidiel,  čím  sa  stala  obľúbená  a našla  si  svojich  stálych 

návštevníkov. 

Vstupné je v podstate symbolické :

zamestnaní a dospelí     -     100 Sk,- mesiac
nezamestnaní a deti       -       50 Sk,- mesiac

Jednorázový vstup je tiež smiešny:

zamestnaní a dospelí     -      10 Sk,-
nezamestnaní a deti       -        5 Sk,-



Pri podmienkach porovnateľných s mestskými posilňovňami, no  vstupným 5 
až  6  krát  menším !!!  máme teda  v Lehote  podmienky  pre  budovanie  gréckeho 

ideálu krásy tela i ducha, nazývaného kalokagatia, o akých môžu v iných dedinách 

iba snívať. Netreba však zabudnúť, že tieto podmienky a možnosti nám vytvoril OÚ 

Lehota, za čo mu patrí veľká vďaka.
Daniel Dubeň


