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MUSICA ANIMATA 
zazpívá koledy

Vánoční koncert třebíčského sou-
boru MUSICA ANIMATA se usku-
teční v sobotu 7. ledna od 18 hodin 
v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Zazní koledy pro 
sbor a orchestr Johna Ruttera a na 
závěr Missa brevis Jiřího Pavlici.  –zt-

Voda něco málo nad nulou, 
teplota vzduchu mínus čtyři, 
pro otužilce ideální podmínky. 

� Antonín Zvěřina

Na letošní rok při pravidelné před-
vánoční propagaci otužilectví při-
pravil předseda třebíčského Klubu 
ledních medvědů Zdeněk Mikoláš 
opravdovou lahůdku, závod veteránů 
nad 70 let na trati 250 metrů. Netušil, 
že zima a zejména mráz budou proti. 
Led uzavřel hladinu řeky Jihlava, kde 
se závod měl konat, a pořadatelům 
dalo velkou práci připravit pro milov-
níky studené vody alespoň kousek 
volné plochy pro jejich plavání.  

Střítežští mroži, odnož třebíč-
ských ledních medvědů, se na hrázi 
nádrži Markovka týden před pláno-

vanou třebíčskou akcí sešli s nesto-
rem otužování Láďou Janouškem 
z Kožichovic. Ten chodí téměř denně 
pokořovat studenou vodu do tohoto 
vodního díla.

Na otázku, zda se závodu zúčastní, 
odpověděl se stoickým klidem: „Zde-
něk mě přihlásil. Není to nic světobor-
ného, tak dvě tři minuty ve vodě, vždyť 
poplaveme po proudu“. Vyjádření hod-
né mistra. I on se musel ovšem s vidi-
nou závodu ale rozloučit.

Ale Zdeněk Mikoláš nelenil a 
vymyslel náhradní program. Po 
otužilcích ze Znojma, z Jihlavy se do 
vody spustili otužilci třebíčští i s jed-
ním zahraničním účastníkem ze Slo-
venska, a na závěr kategorie nad 70 
let a následně kategorie nad 80 let. 
Všechny pak medailí odekorovala 
senátorka Hana Žáková.

Chvíli se zdálo, že shodí kabát a 
též se vrhne do studených vln, vždyť 
bydlí nedaleko Dalešické přehrady 
v Koněšíně, ale nakonec si patrně vše 
rozmyslela. Zdeněk opět neopomněl 
zdůraznit, jak je otužování prospěšné 
pro lidské zdraví a že Česká republika 
v tomto ohledu patří ve světě ke špič-
ce.

Což ovšem nebrání dalším zájem-
cům v následování zhruba stovky 
nadšenců, kteří se v sobotu 17. pro-
since plavili v řece Jihlavě.  Že Česká 
republika patří ke špičce, potažmo 
Třebíč, to Mikoláš demonstroval na 
příkladu Andrey Klementové, která 
v roce 2022 přivezla z Polska z mis-
trovství světa přehršli medailí a už se 
chystá na letošní setkání světových 
otužilců do Francie. 
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Studená voda otužilcům nevadí
UMĚLEČTÍ KOVÁŘI NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ. Nechť vám kováři ukovou do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
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