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Cyklus má za cíl 
sebepoznávání 

Centrum podpory rodin Ruth zve 
na prožitkový sebepoznávací cyklus 
Setkávání se sebou. Ten se koná ve 
čtvrtek 24. ledna od 17 hodin v Cen-
tru Ruth na Karlově náměstí. Povede 
ho psychoterapeutka Marcela Blaž-
ková. 

Nabídne čtyři setkání: Stromy, 
moje kořeny, poznání svých zdro-
jů podpory a sebepoznání, Vnější 
svět, vytváření vnější reality člověka, 
Vnitřní svět, vytváření vnitřní reality 
člověka, uvědomění potřeb, a Ani-
mus a Anima, náhled na mužskou a 
ženskou část duše člověka.  -zt-

Připravili 
divadelní komedii
Divadelní komedii Kočka v oregá-

nu mohou zájemci zhlédnout v nedě-
li 3. února od 19 hodin v Národním 
domě v Třebíči. Na spolupořadatel-
ství se podílí Divadlo Kalich Praha a 
Kultur Top Třebíč. Ve hře se předsta-
ví Barbora Hrzánová, Radek Holub, 
Klára Cibulková a Zdeněk Velen.  

 -zt-

Klub ledních medvědů věří, že 
v příštím roce začne s otužová-
ním desítky lidí.

� Antonín Zvěřina

Také letos předvedli třebíčští 
otužilci z Klubu ledních medvědů, 
že nikdo by se neměl studené vody 
bát. Stalo se tak v sobotu 22. pro-
since na Svojsíkově nábřeží v Třebí-
či. Jejich počínání přihlížely desít-
ky zimomřivých diváků, které jako 
obvykle lákal do jejich řad předseda 
klubu Zdeněk Mikoláš. Toho Tře-
bíčské noviny požádaly, aby zhodno-
til práci klubu.

„Letošní rok byl pro třebíčské otužilce 
velice úspěšný, neboť o sobě dali vědět 
hned z počátku roku v brněnském 

Olympijském parku, kde v zimním 
triatlonu obsadili přední místa, stejně 
jako na podzim v soutěži zimního pla-
vání,“ naznačil. 

Má radost, že do klubu přibylo 
několik dalších členů. „Dostala se 
nám do rukou hodně vzácná kniha s 
názvem Kneippova velekniha,  která 
nám přibližuje a otevírá další způsoby 
a možnosti otužování,“ poznamenal 
Mikoláš. Netajil, že do příštího roku 
klub plánuje pokračovat v otužování 
pro zdraví a zúčastnit se i několika 
propagačních ukázek pro veřejnost.

„Co přináší lidem otužování, se dá 
těžko popsat, dokud se nerozhodnou to 
sami zkusit, a ti. kteří to zkusí, v tom 
většinou pokračují.  Otužování se stá-
vá stále více součástí životního stylu, a 
zájemců o to nežít jako pacient neustá-

le přibývá,“ konstatoval.
A jak se k otužování dostal Zde-

něk Mikoláš? „Dovedl mě k tomu Petr 
Mejzlík z Třebíče. Učil jsem se jezdit 
na rychlostním kajaku, který je veli-
ce vratký, takže nedobrovolná koupel 
je velice častá. Voda byla z dnešního 
pohledu teplá, protože měla kolem pat-
nácti stupňů, ale nedaleko loděnice byl 
otužilecký klub, kde jsem viděl, že se 
tam jdou koupat asi patnáctileté holky, 
tak jsem si řekl, že to musím také zku-
sit, a už jsem u toho zůstal,“ vzpomíná

A na závěr jeho přání do nového 
roku. „Já přeji nejenom za sebe, ale 
i za celý Klub ledních medvědů Tře-
bíč všem lidem do nového roku 2019 
hodně štěstí a zdraví, neboť nic jiného 
nemá cenu. I chudý může být bohatý 
tím, že je zdravý,“ vyjádřil se. 

PŘÁNÍ PRO ROK 2019: Příjemnou jízdu v příštím roce vám přeje předseda Klubu ledních medvědů Třebíč Zdeněk Mikoláš.
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Z. Mikoláš: Hlavně štěstí a zdraví


