
Atletika a plavání jdou k sobě 

Není nad to, užít si po namáhavém závodě koupání v přírodě. A v tomhle směru jsem měl letos 

opravdu štěstí! Vypovídá o tom následující tabulka: 

Datum Místo závodu Závod Místo plavání v přírodě 

28. 4. 2012 Jablonec nad Nisou Jablonecký běh do pohody, 10 km Jablonecká přehrada 

10. 6. 2012 Jičín III. kolo KPD, 800m, trojskok Rybník Šibeňák 

16. 6 2012. Děčín Děčínská míle, brzy po závodě 
přesun autobusem do Jablonce/N. 

Jablonecká přehrada 

21. 6. 2012 Lomnice nad 
Popelkou 

Běh olympijského dne, 3 km v terénu Rybník u loveckého 
zámečku Obora 

30. 6. 2012 Lužany Běh Lužanskými hvozdy, 8 km Marešský rybník  
(u kempu) 

28. 7. 2012 Bradlec Pojizerský kros, 7 km Lomové jezírko v obci 

16. 8. a  
17. 8. 2012 

Žitava Desetiboj na ME veteránů Jezero Kristýna  
u Hrádku nad Nisou 

19. 8. 2012 Malá Skála Běh na vrch Sokol, 2 km, brzy po 
závodě přesun do kempu Kristýna 

Jezero Kristýna  
u Hrádku nad Nisou  

28. 8. 2012 Jičín Východočeské turné, 3 km na dráze Rybník Šibeňák 

9. 9. 2012 Jablonec nad Nisou IV. kolo KPD, trojskok Jablonecká přehrada 

 

Jednu příležitost jsem ale propásl. Po Peřimovské desítce (silniční závod v Peřimově u Jilemnice) jsem 

se díval do potoka, který teče blízko cíle závodu. Zdálo se mi, že potok je dokonale zregulovaný a do 

jeho peřejí není možné, alespoň v blízkosti cíle, pohodlně vstoupit. Takže žádné přírodní osvěžení, 

jenom voda v umyvadle. Po chvíli jsem se ale dozvěděl, že Jirka Soukup přístup do potoka našel a 

pořádně si v něm užil otužilecké relaxace a tělesné regenerace zároveň. Dokonce svojí dlouhodobou 

nehybností v peřejích potoka jaksepatří vyděsil jedno právě přítomné dítě.  

Musím tedy doufat, že příští rok budu také relaxovat v peřejích peřimovského potoka. Ale určitě ne 

tak dlouho jako známý otužilec Jirka.  

Ladislav Dvořák, 28. listopadu 2012 


