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Klub třebíčských turistů se roz-
růstá, otužování získává stále větší 
oblibu. 
� Antonín Zvěřina

Výroční členská schůze Klubu led-
ních medvědů Třebíč se uskutečnila na 
dětském hřišti v Kožichovicích poblíž 
oblíbené nádrže Markovka. Zprá-
vu přednesl předseda klubu Zdeněk 
Mikoláš. 

Přiznal, že uplynulá sezóna se 
nesla v jiném duchu, než na kterou byli 
otužilci zvyklí v minulosti. Připomněl 
roztříštěnost tréninků, propagačních 
akcí i různorodost názorů. 

Velice ho mrzelo, že někteří členo-
vé se na významných akcích pro veřej-
nost, ale byly to výjimky, producírovali 
zbytečně dlouho v rouše Adamově. „To 
není dobré. Někteří lidé nás sledují dlou-
hodobě a členství v našem klubu zvažují 
a to je může odradit,“ naznačil Mikoláš. 
Často se mu nelíbily při ukázkách i kos-
týmy, kdy se nejedná o nějakou taškaři-
ci.

Připustil, že při současném trendu 
otužování přijdou další skupiny nad-
šenců. Upozornil ovšem, že třebíčský 
klub je jediný zapsaný mezi podobné 
organizace, a proto se může účastnit i 
různých soutěží. 

Dotknul se i možných tréninků. 
„Velice se mi líbí prostředí Polanky pro 
dostupnost i velké parkoviště. Ozval se i 
kožichovický starosta, že by nám na je-
jím katastru poskytl zázemí. Můžeme se 
domluvit, že v září a říjnu budeme cho-
dit na Markovku, a v listopadu, v prosin-
ci, v lednu a únoru na řeku,“ nechal na 

zvážení Mikoláš. 
Doplnil, že je tu i možnost, že ve všed-

ní dny by se členové koupali v řece a 
v sobotu v nádrži Markovka. To nechal 
na zvážení členům. Upozornil ale na 
omezené možnosti parkování u nádrže 
a nebezpečné vyjíždění na frekventova-
nou silnici.

Na podzim by mohlo docházet i ke 
konfliktům s rybáři. „Když klub měl 
několik jedinců, tak to tady bylo bezpeč-
né, ale počet členů se rozrůstá a přece jen 
vidím Polanku jako ideální,“ přemítal 
Mikoláš. 

Velice ho potěšilo, že mezi členy jsou 
dvě osoby, experti na přežití, Karel Tit-
ler a Luboš Nedělka. „Mohli bychom 
zkusit pod jejich vedením třeba na Pekel-
ňáku jednu noc v zimě přespat,“ navrhl. 

Pochválil internetové stránky klubu, ale 
pokud by někdo měl zájem o písemné 
záznamy akcí doplněný fotografiemi 
jako to mají třebíčští turisté, určitě by to 
přivítal.

Připomněl zimní triatlon pořádaný na 
Markovce, který se setkal s obrovskou 
odezvou, a to i přesto, že neměl žádnou 
propagaci. „Pokud nám bude přát počasí, 
určitě bychom akci zopakovali stejně jako 
vítání jara na rybníku Kuchyňka,“ nastí-
nil Mikoláš. 

Velice ho těší, že mnozí členové při 
koupání používají záchranné bójky, 
které přispívají k větší bezpečnosti na 
akcích klubu. „Slouží to i k propagaci při 
běžném koupání,“ poznamenal Mikoláš.  

Pochválil spolupráci s městským úřa-
dem v Třebíči, což potvrdil i starosta 

Červenec – srpen 2021
PROVOZNÍ DOBA 

V ČERVENCI A SRPNU:
Ústřední budova, Hasskova ulice:
Pondělí: 8.30 – 18
Úterý: 12 – 18
Středa: 8.30 -18
Čtvrtek: 8.30 – 18
Pátek: 8.30 – 15, POZOR ZMĚNA
Po celou dobu prázdnin vchod do 

ústřední budovy z průchodu mezi Kar-
lovým a Komenského náměstím.

Pobočky Borovina a Modřínová:
Pondělí: 8.30 – 18 (přestávka poboč-

ka Borovina 12 – 13, pobočka Modří-
nová 12 – 12.30)

Úterý: ZAVŘENO
Středa: 8.30 – 18 (přestávka pobočka 

Borovina 12 – 13, pobočka Modřínová 
12 – 12.30)

Čtvrtek: 8.30 – 18 (přestávka poboč-
ka Borovina 12 – 13, pobočka Modří-
nová 12 – 12.30)

Pátek: ZAVŘENO

Lední medvědi rokovali v Kožichovicích
Pavel Pacal. Zdeněk Mikoláš dal svou 
funkci k dispozici, ale protože nikdo 
není tak zapálený do činnosti jako on, 
jeho návrh se nesetkal s odezvou. 

Následovala volná zábava, kdy vystou-
pil člen klubu Jihoafričan zpěvák a kyta-
rista Gerald James Clark s kamarádem 
Douglasem z Velké Británíe. Protože 
i klub má ve svých řadách i Aroo-
na tanečníka z New Yorku, může se 
pochlubit přízviskem mezinárodní.

  Městská knihovna

LEDNÍ medvědi se mohou pochlubit, že jim na výroční schůzi hrála mezinárodní 
kapela.  Foto: Antonín Zvěřina
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