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Recesní akcí ve Žďáře byl 
Valentýnský běh, který v úterý 
14. února uspořádali nadšenci 
ze Žďárské ligy mistrů. 

 Lenka Kopčáková

Neobvyklého běhu se dle pravidel 
mohli účastnit dvanáctibojaři i dva-
náctibojařky nad 15 let, ale odva-
hu měli samí dospěláci. Povinným 
úborem jim byly plavky či spod-
ní prádlo v barvách zamilovaných. 
Povoleny byly čepice, šály, rukavi-
ce…

Do odpoledního mrazivého města 
vyrazila asi desítka nadšenců, které 
rádoby zahřívaly paprsky zimního 
slunce.

„Je to náš vůbec první ročník, zkusili 
jsme to a příště bude účast  lepší,“ sli-
buje si Jiří Šustr, jinak hlavní osoba 
Žďárské ligy mistrů. 

A je třeba přiznat, že jeho partě 
nechybí smysl pro nadsázku.

Sporým převlekům běžců nechy-
běly barvy zamilovaných, sluneční 
brýle, dokonce i škraboška, k tomu 
čepice, šály a teplé „fusekle“. Na 
obnažených částech těla namalova-
ná valentýnská srdéčka…

…V čele party jede na vyzdobe-
ném bicyklu hlavní organizátor Jiří 
Šustr. V plavkách jako k moři, ale s 
kulichem naraženým na uši. Nej-
starším účastníkem recesní akce je 
muž v ušance a apartních kraťasech. 

Veteránský maratonec, dnes 76letý 
Alois Bradáč, majitel cenných kovů 
z Mistrovství Evropy veteránů na 
Maltě a z OH mistrů v australském 
Melbourne...

Valentýni a Valentýnky běží v 
hloučku po Strojírenské ulici smě-
rem ke kruhové křižovatce a zpět, 
asi 800 metrů. Lidé z projíždějících 
autobusů si div krky nevykroutí.

Po doběhu recesisté ještě zapózují 
pro společné foto. 

Na otázku ŽN, co je na svatého 
Valentýna nejvíce hřeje, spoře odě-
ná parta s úsměvem od ucha k uchu 
volá: „Láska. A mládí!“ 

„Zima nám není a běželi bychom to 
klidně znovu,“ tvrdí jedna z udýcha-

ných žen. Za minutku však všichni 
mizí v místní restauraci, aby se pro-
hřáli „zevnitř“ - řekněme čajem s 
citronem…

PREMIÉROVÝ Valentýnský běh ve Žďáře vzbudil 14. února rozruch kolemjdoucích. Nejstarším v partě byl 76letý maratonec Alois Bradáč. Foto: Lenka Kopčáková

Premiéra: Valentýnský běh Žďárem


