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Konal se závod v chůzi 
Závod Okolo Máchova jezírka 69. ročník Memoriál Miloše Morávka, nej-

starší chodecký závod na Moravě a druhý nejstarší  v Českých zemích se 
konal v neděli 25. srpna v Libušině údolí v Třebíči. Bylo to i v rámci Morav-
sko - Slovenského chodeckého poháru.  Zúčastnili se proto i závodníci ze 
Slovenska. Z třebíčských závodníků se na stupně dostal Karel Konečný z pří-
pravky chlapců na jeden kilometr a Jiří Topil ze Spartaku Třebíč v kategorii 
příchozích. Oba skončili druzí.  -jk-

Zlaté medaile vybojovali na mis-
trovství Evropy hráčů do 23 let 
baseballisté České republiky. Ve 
finále šampionátu nastoupil proti 
Německu jako startující nadhazovač 
Lukáš Hlouch z třebíčského klubu 
Nuclears. Velký talent, který je také 
v hledáčku skautů nejznámější pro-
fesionální soutěže MLB, povolil sou-
peři za tři směny jen dva hity.

Češi vyhráli 4:1 a společně s titu-
lem mistrů Evropy vybojovali pro 
Českou republiku také účast na mis-
trovství světa. Lukáš se ještě v prů-
běhu prázdnin zúčastnil jako host 
soustředění dětských kategorií klu-
bu Nuclears v Třebíči. Mladým spo-

LUKÁŠ HLOUCH se raduje ze zlaté 
medaile.  FOTO: Jan Beneš

Baseballista Lukáš Hlouch 
veze evropské zlato

Největší triatlonová akce, Enea 
Bydgoszcz Triathlon, za účasti téměř 
4500 profesionálů a amatérů, se 
uskutečnila v Polsku. Soutěžilo se 
v samém centru města Bydgoszcz v 
různých vzdálenostech, od sprintu 
až po distance polovičního ironma-
na. 

V neděli se start nejdelšího závo-
du (1,9 km plavání, 84 km jízdy na 
kole a 22,4 km běhu) postavilo hned 
několik českých sportovců. Nej-
rychlejším z nich byl Michal Bar-
tík (MST Jihlava). S časem 4:15:28 
obsadil 2. místo ve své věkové kate-
gorii, 13. místo celkově. 

Miroslav Gottlieb (TJ Spartak Tře-
bíč) cílovou bránou proběhl v čase 
4:30:11. Ve velké konkurenci závod-
níků ve věkové kategorii 40 - 45 let 
to znamenalo 14. místo, celkově 
pak místo 48. Jihlavský Michal Zigl 
(Sport LaV) závod dokončil s časem 
4:32:38, Aleš Adam (Alfa tri team 
Brno) 4:50:51.

Mezi ženami závodila Milada Brab-
cová z TJ Spartak Třebíč. Časem v 
cíli 4:54:07 získala 2. místo ve své 
věkové kategorii, celkově pak 6. mís-
to z celkového počtu 67 závodnic.

 -zt-

MIROSLAV GOTTLIEB v cíli. Foto: archiv oddílu

Triatlonisté uspěli v Polsku

luhráčům z domovského oddílu, pro 
které je velkým vzorem, přinesl uká-
zat i čerstvě získanou zlatou medaili.  
 -zt-


