
Do 5O let se čIověk může atÍ,iÉŠ,át
Ť e ťo uz peL let co ]sen
I presel ad motocyhloýeho
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'Lreninky, 
zaýad 2a zovo-

dem, až se mi nokonec po-
dořilo dosáhnout nejvyšší
meťý - probójoval jsem se z
Hustopečí na Břeclavsku až
no mistrovství světa no Ho
ýaii. ]e ta neivěíši zóýod,
co se dlouhého triotlonu
týká. Jel jsem tam s
ýelkým rcspektem o
předeýším touhou jei
dakančit. A že tó v
tomních podmínkdch
nebylo ýůbec jedno
duché.

zavod Noří
téměř čll)ťi ki-
lometry pla-
vóní, sťo
osmdesdt
kílomern]
no koie c
zóýěr paťří
dyaačryri
c€tikilo

morotonu, Ceiou dobu isme
se při tom poýkali s teplota,
mi okolo tři.eťi stupňú, clo
věk si musí dobře rozvrhnout
svaie síly, znát s.Jóie těla a na
kole jet tok. aby mohl mara
ron ještč svižně doběhnoul
všechna se láme práýě na
běhu. I když jsem no dlauhý

t l i atl on tl én oy ol p o slední
dvo ro'q/, oni tok se mi

neyyhnuly klize.
P.Vní byla při jízdě

už od začótku běhu, pa ho
dině byla po něm, Já jsem se
pořódně rczběhl až od dýo-
cótého kilomeíu. velkau
aparcú mi byla manželka o
sestro,

Chtěl jsem zóýod jet na
deset hodin, ale podmín\q
byly proti- s konečným časem
de§et hodin o šestnóct minuť
jsem ale spokojený- Poslední
dýa kilometry už jlem věděl,
že to dám. Tliotlon je pra
každéha v každém věku- Iak
soíistikoýaní trenéři říkojí, do
padesáti let je člayěk schopný
se Zlepšovot, Tu myšlenku
mam pořád ý hloýě, tím žiii.
Ted začnu íénavat ještě yíc,

.řeklivobod.,45 tet,
Hustopeče, zdoLal Ironmana

ťĎr'nI Dyla pfl ]Eae
ňa kale, kdy ne,
usťó le íoukal proť!
ýitť. Dluhá při běhu
nejznámější ulicí Ali
Drive, kde do nós

praló slunce- Běžel
jsem od ob-

§tonice k
občer-

stonici o
chlodi|

se dó

opřel


