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Letošní sezónu zahájil Petr Mejz-
lík (TJ Spartak Třebíč) na konci led-
na na Isramanovi v izraelském Ella-
tu a její závěr si zpestřil účastí na 
triatlonových závodech v egyptské 
Hurgádě, kde se konal pátý roč-
ník série závodů s názvem Sahl 
Hasheesh Triathlon.

Pořádající agentura Th e TriFactory 
připravila pro více než 1000 účast-
níků z 22 zemí světa čtyři závody 
(po dvou každý den) v pořadí sprint 
(0,75-20-5 km), supersprint (0,3-
10-2,5 km), olympijský (1,5-40-10 
km) a duatlon (5-20-2,5 km). Start 
všech závodů byl 15 km od Hurgá-
dy na pláži Rudého moře v destina-
ci Sahl Hasheesh, v blízkosti resortu 
Old Palace.

První den proběhl sprint triathlon 
se startem v sedm hodin ráno, násle-
doval v 10.30 hodin supersprint. 
Druhý den, opět v sedm hodin ráno, 
hlavní závod v olympijském triathlo-
nu a ve 13 hodin odstartoval posled-
ní závod v duathlonu. 

Petr Mejzlík (kat. 55-59 let) absol-
voval celý program s těmito výsled-
ky: sprint - 1. místo časem 1:20,29 
h (celkově 16. místo z 213 startují-
cích), supersprint - 1. místo časem 
42:55 min (32. z 206), olympijský- 
2. místo časem 2:46,43 h (49. z 200) 

a duathlon - 1. místo za 1:29,50 h 
(29. z 69). 

Za zmínku určitě stojí i to, že ve 
sprintu vedle jednotlivců startova-
lo 81 štafet a v olympijském 39 šta-
fet, což jsou čísla na naše poměry 
nepředstavitelná. 

Proto jednotlivé starty probíha-
ly v 6 a více vlnách. Společně s Pet-
rem Mejzlíkem byl na startu Tomáš 
Bednář z Jihlavy, který měl v kat. 
35-39 let shodná umístění s Petrem, 
ale dosáhl skvělých výsledků v abso-
lutním pořadí, kdy v supersprintu 
obsadil 2. místo a 3. místo obsadil v 
olympijském triathlonu.

„Před dvěma lety jsme začali s Tomá-
šem přemýšlet, kam vyjet, když opus-
tíme Izrael, tamní tradiční závod. A 
napadl nás Egypt. Uskutečnilo se to, a 
už jsme i zpět. Neskutečný zážitek, vše 
proběhlo bez problémů, pro nás hod-
ně nespecifi cké podmínky na závodění 
v tuhle roční dobu, vedro jako blázen, 
ale kupodivu to jelo. 

Jak se blížil konec série, tak síly rapid-
ně ubývaly. Plavali jsme ve vodě teplé 
26 st., kolo po rovině na jedenáctikilo-
metrovém okruhu, běh po pláži - úpl-
ná rovina, a někdy nekonečná. Koukali 
jsme, kde se tam vzalo tolik závodní-
ků, nakonec ve výsledcích jsou lidé z 22 
zemí, tolik ženských na startu jsem ještě 
nikde neviděl, a to je Egypt, kde je moc 
neukazují, a závodníků mraky. 

Výborně plavou, na kole jim to moc 
nejede a dobře běhají. Víc než umístění v 
kategorii si cením nejvíc 16. místa celko-
vě ve sprintu, a že jsem to celý dokončil,“ 
ohodnotil účast Mejzlík.  -zt-

TOMÁŠ BEDNÁŘ (vlevo) z Jihlavy 
společně s Petrem Mejzlíkem z Třebíče 
závodili v Egyptě.
 Foto: archiv P. Mejzlík

Z Izraele zamířil Mejzlík do Egypta

O svoje zážitky v účasti na 
maratonu v Číně se podělil 
třebíčský neuvolněný radní 
a náměstek hejtmana kraje 
Vysočina Pavel Pacal. 
Běh je jeho velkou vášní.

 Mirka Čermáková

Kraj Vysočina má jako partnerský 
region provincii Hubei, která leží ve 
městě Yichang. Město má čtyři mili-
ony obyvatel a na svém katastru má 
největší vodní elektrárnu Tři soutěs-
ky. Yichang má partnerskou dohodu 
i s městem Třebíč. Číňané pozvali 
zástupce regionu Vysočina k účasti 
v mezinárodním maratonu. Žádost o 
účast zástupců poslali městu Třebíč i 
Kraji Vysočina. 

„V dopise bylo uvedeno, aby zástupce 
vzal s sebou i několik sportovců, kteří 
by se maratonu zúčastnili. Kraj Vysoči-
na na to kývl a oslovil mě, protože jsem 
schopný maraton uběhnout. Ono a já 
jsem požádal několik sportovců, aby 
jeli se mnou,“ prozradil Pavel Pacal.

Běžel i nevidomý 
Jedním z účastníků byl nevidomý 

Ondřej Zmeškal z Nového Teleč-
kova, který běhá se svým strasérem. 
Trenér triatletu Jiří Března vzal svě-
řenkyni Radku Březnovou. Čínská 
strana nominaci akceptovala a hra-
dila veškeré náklady. Atleti a běž-
ci platili pouze část letenky, zbylou 
část platil Kraj Vysočina. „Vyrazili 
jsme na týden do Číny, kde nás čekal 
bohatý program. Navštívili jsme něko-
lik sportovních škol i vodní elektrárnu, 

několik společností, rozvojové centrum, 
které připravuje plány města Yichang. 
Viděli jsme i budoucí sportoviště, kte-
ré teprve roste a bude mít parametry 
olympijských sportovišť. Setkali jsme 
se se zástupci města, místních podni-
katelů i škol. Navštívili jsme i obyvatele 
vesnic, především u nejdelší čínské řeky 
Yangtze. Tamní tisíciletá kultura byla 
velmi zajímavá,“ podělil se o svoje 
dojmy Třebíčan Pavel Pacal a dodal, 
že Číňané hodně cestují po Evropě a 

v mnohém dobrém se nám snaží při-
bližovat.

Vrcholem pobytu sportovců kraje 
v Číně byl yichanský půlmaraton a 
maraton. Start byl ráno o půl osmé 
a stálo na něm dvacet tisíc běžců 
z celého světa. 

Skvělé týmové výsledky
„Měli jsme to štěstí, že v první řadě 

stálo na startovním roštu deset Keňa-

nů a Etiopanů a vedle nich zástup-
ci Vysočiny. Myslím si, že jsme se tam 
neztratili. S Jirkou Březnou jsem uběhl 
půlmaraton, který je dlouhý 21 kilome-
trů, nevidomý Ondřej Zmeškal se svým 
trasérem uběhl 42 kilometrů dlouhý 
maraton a dokončili ho ve vynikajícím 
čase tři a půl hodiny. Na nevidomého 
je to naprostá bomba. Osmnáctiletá 
Radka Březnová uběhla půlmaraton a 
v kategorii žen skončila na pátém mís-
tě, což je naprosto fascinující,“ ocenil 
náměstek hejtmana.

Výška jako rarita
Od čínské strany zástupci Kraje 

chtěli, aby měli každý den alespoň 
hodinu a půl na trénink, ale program 
byl tak nabitý, že to téměř nevyšlo. 

„Byl jsem v Číně potřetí, a podle mě 
tam vládne tvrdší kapitalismus, než u 
nás. My, Evropané, jsme byli pro tam-
ní obyvatele menšího vzrůstu raritou, 
zejména já, se svojí výškou,“ přiznal 
téměř dva metry vysoký Pavel Pacal. 

Menší problém, jak uvedl, nastal 
v tom ohledu, že neměli překlada-
tele do čínštiny. Hovořilo se pouze 
anglicky, což zůstalo na něm, jako 
člověku zdatně hovořícímu anglicky.  
„Hostitelé byli velice příjemní a přátel-
ští. Mě naprosto fascinuje čínské jídlo, 
které jím pouze hůlkami. Příbor tam 
nepotřebuji ani na snídani,“ pochlu-
bil se.

Co se týče běhání, rozhodně si 
nenechá ujít Silvestrovský běh v Tře-
bíči. „Těším se na zimu, že napadne 
sníh. Chystám se na Jizerskou padesát-
ku. V příštím roce bych zase rád uběhl 
několik půlmaratonů v České republi-
ce,“ plánuje Pavel Pacal.

BĚŽCI Z KRA JE a Třebíče v čínském maratonu obstáli. Třetí zleva Pavel Pacal.
 Foto: archiv PP

Zástupce kraje běžel maraton v Číně

Třebíčáci 
ovládli anketu 
Atlet Vysočiny

Téměř jako přes kopírák vypada-
jí výsledky prvních tří v anketách o 
nejlepší atlety Třebíče a Kraje Vyso-
čina. Obě vyhrál sprinter a desetibo-
jař Tobiáš Dvorský, v třebíčské byl 
koulař Tomáš Vilímek druhý a dese-
tibojař Aleš Svoboda třetí, v krajské 
se oba o druhou příčku podělili. 

Čtvrtá z naší ankety, Veronika 
Janíčková, je na Vysočině osmá, a 
bylo by zajímavé, jak by zamícha-
la pořadím, kdyby její letní výsled-
ky, včetně umístění na ME juniorů, 
nešly na konto brněnského Olympu, 
do kterého na jaře přestoupila. 

Trenérem Dvorského, Svobody i 
Janíčkové je Jiří Kliner, Vilímka při-
pravuje Jan Heres. 

V mládežnické kategorii Atle-
ta Vysočiny skončila druhá Pavla 
Kosielská ze skupiny Vratislava Fiše-
ry, v  Běžeckém poháru mládeže, 
jehož výsledky byly vyhlašovány na 
jihlavské radnici souběžně s Atle-
tem Vysočiny, obsadili Třebíčáci 
opět první tři místa mezi chlapci (1. 
Adam Trojan, 2. Karel Fučík, 3. Mar-
tin Michálek) a druhou příčku mezi 
dívkami (Marie Fučíková).  miz


