otuŽilci ve Vltavě spílďi teplému
počasi.UkáZď se i plaveczAfrilcy
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(na snímku), která sedmistup ovou Vltavu zdolala ve sv'.ch 85 letech' Nejmladšími otuŽilci byli čtrnáctiletí
Zimní plaváníNejstarší rjčastnicí Memoríálu Alfreda Nikodéma byla paní BoŽena
BarboraVobo ilováabratrdálkovéplavkyněLenkyŠtěrbovéVojislavŠ1ěrba.fat*:?áaefua1#ul*,t&kT\&

ii i hvězdy českéhodálkového

Více neŽ t i sta otužilcti se o Vánocíchzičastnilo tradičníhozávodu v zimním plavání. Počasína Memoriálu Alfreda Nikodéma
však p ipomínalo jaro.

většíotužilecká akce v republice Memoriál Alfreda Nikodéma.
oproti p edchozÍm ročníkm v ádách plavcťr zaznívávytka směrem
vedro, ne?" ptá
k počasí'
"Nějalc
se jeden z otužilcti svého kolegy.

vou

ně sundává.

První otuálec z Afriky
Většina ričastníkrisi rybírá kratší

Martin Bajtler

počasídodává dni ostré slunce. Diváci si libují, ale pro některé otužil-

liselry, tedy 3OO a 1OO metrri. Mezi
nimi je i herecJi í Langmajer, kter1
stejnějako loni dorazil v tandemu

,,I(dyŽ se vleze do vody, tak to bude
veliky šok. Kdyby byl mráz, bude
voda p íjemnější,"myslí si jeden z
Írčastníkťr
memoriálu Karel Paul.

,,Minule jsem plaval t i sta metr ,
ale letos to bude jenom stovka. Měl
jsem moc práce a nebylo tolik času
trénovat," íká herec, zatím ještě v
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PRAHA Je druh1 svátek vánoční,
krátce p edjedenáctou hodinou dopoledne. Po Slovanském ostrově
proudí kjeho cípu zástup lidí. Někte í jsou oblečeni do županri, jinÍ
kráčíjenv plavkách. Témě všichni

mají na hlavě bílou plaveckou čepi
ci. A risměv od ucha k uchu.
Už po devětašedesáté se ve Vltavě
pod Národním divad]em koná nej-

,,No jo' ťrplně se potím," odpovídá
mu chlapík v Županu,jejž hned ráz-

Teplota vzduchu se pohybuje ko-

lemdesetistup anádechjarního

plavání: drŽitel českéhorekordu

p eplaváníkanálu La Manche Rostislav Vítek a nejmladší česká pokoitelka kanáIu, lo ská vítězka zimního plavání na Vltavě Lenka Štěrbová.
v

ce je teplé počasíspíšep ítéží. se svlm otcem.

Do vánoční Vltavy se chystá už posedmé. ,Jsem spíšotužilec než zá-

vodník. Takže čímdéle'budu ve
vodě, tím |épe," prozrazuje svoji

taktiku, se kterou se pustí na nejdelŠínať memoriálu.
Ta je dlouhá 75o metrri a popla-

cMlu. Plavky oblékne až pozdéjí.
,,My normálnější, kte í plaveme
kratšítratě, p ijdeme na adu až
p ed dvanáctou, takŽe mám ještě
dost času, " rysvětluje'
Zatímco se chystá zahájení prr'ní

rozplavby, p ipravuje se na svoji

otužileckou premiéru i írčastník, témě sedm stup ii,
kter; mezi ostatními prisobí poněkud exoticky. Na startovní ponton
p ichází v bílémŽupanu a černé
kšiltovce' Na krku má šálu v bar-

coŽ je nejvíc za

posledních dvanáct let. Potlesk vyvolá zpráva o tom, že se v letošním

ročníkupoda ilo dosáhnout

re-

kordního počtu ÍrčastnÍkťr.Do vody
sejich vydá 339.
vách své rodné Angoly.
HlavnÍ závod probíhá podle očeAndré Gabriel De Brito ie privodem z Afriky a k zimnímu plavání kávání. Po těsném souboji nakonec
ho p ivedla jeho kamarádka. ,,Z ni vítězíRostislav Vítek p ed Lenkou
čeho nic se mě zeptala, jestli si ne- Štěrbovou.
Celkově panuje mezi otuŽilci spochci jít zap|avat v zimě. Nejd ív
jsem si myslel, že si dělá legraci' ale kojenost.
''Voda byla dobrá. A ani
mám rád q zvy, takjsem do toho nesmrděla," zaznivá z hloučku
nakonec šel," vypráví André. Na plavcri, kte í už mají svatoštěpánské otužování splněno. ,,Bylo to
otázku, zda se v Angole někdo otužuje, se rozesmál. ,,To vribec. Tam dobry, ale v posledních metrech mi
má v zimě mo e sice dvacet stup- začaly stydnout svaly. Musím vypilovat techniku pro tyhle krizové si
, ale koupou sejen turisti. Afričani stojí na b ehu, protože by jim tuace," hodnotí svoji první ličast na
byla zima. Jsem zkrátka asi první Af- memoriálu André. Ten z vody vylézá po boku po adatele Tomáše Proričan, kter1 leze do ledové vody."
kopajako poslední. Hvizd hlavního
S Írderem jedenácté bodiny se do
Vltaly no í prr'ní otuŽilci. Po ada- rozhodčíhozávodtl Jana Nováka
tel memoriálu Tomáš Prokop kon- oznamuje, že je letošnísvátečnísestatuje teplotu vody - ta je letos tkání otužilcri u konce.

