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Hodonín - Nezastavily ji sou_
pe ky, tropické počasí ani sil-
ny protivitr. Mladá hodonín_
ská sprinterka Veronika Pa-
Iičková obhájila na mistrov_
stvÍ České republiky ŽákilaŽá-
ky na dráze vitézství v závo-
dech na šedesát a sto padesát
metrri a opět po roce ziskala
dvě z|atémedaile.

Mistrovstvi České republi-
ky Žákl - a žáky na ďráze hos-
tila podruhé v historii olo-
mouc. V horkém letnim ví-
kendu se darilo hlavně české
rekordmance v hale na šede-
sát metrri Veronice Paličkové.
HodonÍnská závodnice p ijela
na Hanou obhajovat své dva
tituly z haly ve sprintech na
šedesát a sto padesát metr .

Rodačka z Rohatce nenašIa
v olomouci ani v jednom běhu
p emoŽitelku a svá dvě vítéz-
ství s prehledem obhájila.
Svoji spanilou jÍzdu zahájila
Paličková vÍtězstvÍm v rozbě_
hu za 7,7B sekundy, pokračo- 'i
vala vítězstvím v meziběhu za
7,74 vteriny a nakonec ovládla
i finále ,kďyŽ závoďna šedesát
'metr ovládla v novém okres_
ním rekordu7,72 sekundY. ,,K
tomu, aby p ekonala okresnÍ
rekord v Ženách, jÍ chyběIa je-
diná setinka. v konem 7,7I
vte iny jej drŽÍ Pavla Andrys-
ková," ekl zástupce AK Ho-
donÍn LukáŠ Lípa.

Za Paličkovou se se adily
druhá Anna Karbachová ze
Spartaku Praha 4, t etÍ byla
Emily GerulovázAK sSK Vít-
kovice

Stejn: pr běh měI i sobotni
závoď na sto padesát metr .

Paličková s p ehledem vyhrá-
Iaroaběh, kdyŽ o setinu vylep-
šila osobní maximum na 18,60
sekundy. Ve finále pak nene-
chala nic náhodě a v silném
protivětru zvÍtézíla dáBém'
18,37 sekundy. Druhou p Íčku
obsadila stejně jako v závodě
na šedesát metrri Anna Kar-
bachová.

T eti medaili získal p e-
kvapivě Adam GÓtz. Hodo_
ninsky vytrvalec nastupoval

do závodu t i kilometry s
osobnÍm rekordem L0:26,2I
mlnuty.

,,Závoď, ktery takticky ne_
chtěI nÍkdo rozbÍhat, si z vét-
šiny odtáhl sám a nakonec ob-
sadil v osobnÍm rekordu
9:54,50 minuty vyborné t etí
misto. Na českobudějovické_
ho Davida Kotka ztratll nako-

nec čtrnáct vte in," pronesl
Lípa. - .

o vice neŽp uty si vy_
lepšila osobní a zárove
okresni maximum také chod_
kyně Zďenka Hlaváčová. Ta
dokončiIa t Íkilometrovou
trať v čase L9:0I,72 minuty na
skvělém pátém mistě.

Stejné umÍstění obsadil ta-

ké mlady závodník Dominilt
BartonÍk. Ten c1

set metrri s-- \
osobnim rekordu 4:58,59 mi
nuty azpátého mÍstaztratil ne
medaili necelych deset vte in.

Na osobni maximum dosáh.
také Patrik SasÍnek, kterj
nejd ívev rozběhu na osm se1

metrri stlacil svrij čas ne

s rRrnÉnrna. nodonínskáběžkyněVq'onika PaIlčková ptzujqs koqčem Zde kem Lípou,s medďlemi a pIa-
ketÓu za p ekonáníhalového rekordu Ceské republiIql v závbdě na šedesát metr . Foto: Archiv Veroniky Paličkové



] a Sto padesát rnetrů
2:07,95 minuty. Díky tomu po_
stoupil závodnik AK HodonÍn
do nedělniho finá}e ze tŤetÍho
mÍsta ve svém rozběhu. Ve fi-
náIe ze svého času ještěubrala
čas 2:07,49 minuty mu zajistil
ve finále konečné sedmé mÍs-
to. ,,Na medaili bylo zapotřebi
zvládnout dva okruhy za
2:03,67 minuty," uvedl Lipa. 

,

PoslednÍm hodonínským
zástupcem ve finále byl'kladi_
váŤ Marek Macek. Ten se při_
blÍŽit svému maximu na pat_
náct centimetrů, coŽ ho posu-
nulo do uŽŠÍho finále soutéŽe.
,,BohuŽel se :'iŽ nedokázal
zlepšit a za qýkon 32,85 metru
si přivezlvýborné a nečekané
osmé místo," pronesl Lípa.

FináIe uniklo ondřeji DŽu_
bovi, který po zdravotnich
problémech nedokázal béŽet
třísetmetrovou trať rychleji
neŽ za 39,58 sekundy, coŽ mu
stačilo na celkovou patnáctou
přičku. Podobně si vedla
Adéla Sedlářová, která na
stejné trati doběhla v čase
44,62 sekundy j ednadvacátá.

PřekvapenÍm byla z;ávěreč-
ná štďeta třikrát tři sta metrů.
HodonÍnštÍ závodnici Patrik
SasÍnek, Dominik Bartonik a
ondřej DŽuba zaběhli skvělý
čas 1 : 59,93 minuty a v součtu
časů obsadi]i slušné osmé
místo. ,,Všechny závodniky
musím za to, jak se k závodu
postavili, znovu pochvalit. Ni-
kdo nepropadl a opět téměř
všichni pokořili svá maxima.
Tedy tak, jakby to na vrcholné
akci mělo být," uvedl známý
hodoninský kouč Zdeněk LÍ-
pa.

Tomu v Olomouci vadil
pouze silný protivítr. ,,Hlavně
u sprintů to ubirá setiny, ne-li
desetiny sekundy. Myslim si,
Že Veronika Paličková mohla
béŽet na úrovni svého hďové-
ho maxima. BohuŽel pr,o-ti to_
ffiU, co na Hané foukalo, se
rychleji běŽet nedá. A1é po_
gratulovat musím všem ostat_
ním. Dělali vŠe pro to, aby re-
prezentovali mateřský oddil a
město jak nejlépe umí, a gra-
tuluji jim k osobákům," dodal
Lipa starší.


