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HODONIN - Závodníci Atle-
tického klubu (AK) Hodonín
mají za sebou ríspěšnou sezo-
nu 2011. v ní navfuali na p e-
dešly rok, ktery zristává zatím
nep ekonán. Halovou sezo-
nu odstartovalo Mistrovství
Moravy a Slezska všech kate-
gorií, které jako již každy rok

' 
díky absenci atletické haly na

Moravě i ve Slezsku, hostí Bra_
tislava. Odtud p ivezli hodo-
nínští atleti celkem dvanáct
cenn ch kovri.

a o nejcennější medaile se
zasloužili Filip Sasínek (1 500
metru), Filip Vinkliírek (vyš-
ka), Jakub Žurovec (2OO metru),
Lucie Kničková (vy.ška) a Tere-
za Korvasová (1 500 metru). Na
druhé místo'dosáhl Zdeněk Dff-
mal (2oo m), Dominik Kubalák
(800 m), Eliška D ímalová (400
m), Kate ina Hofírková (3 km),
dva bronzy p idala Andrea Zapa-
lová (200 a 400 m) a její bratr
Jakub Zapa\a ve vyšce. Dalších
pět závodník skončilo těsně pod
stupni vÍtěztl na čtvrtém místě.
Vyborně se dailo žactvupi Mis-
trovství CR, když z Jabtonecké
haly p ivezli hned pět medailí.
Dvě zlata vybojoval Filip Sasí-
nek na 1500 m a na dvojnásobné
trati dokonce v rekordu tohoto
mistrovství. Dvě bronzové pak
p idala do své sbírky Veronika
Paličkováve sprintu na 60 a 150
m, k tomu pomohla ke stffbru
štafetě na 3 kÍát 300 m, ve kte_
ré běžela Se svymi kolegyněmi
Lucií Žurkovou a Adélou Sedlá_
ovou. o trošku méně štěstí měli

své zastoupení. Na skvěIé čtvrté
pffčce se umístil Martin Švarc,
když trať..z Jánskych Lázní na
Černou horu zv|ád| na skvěl ch
43:32 minuty a jako dorostenec
se tak dok nal prosadit í mezi
juniory:

a Letní sezonu zahájily
okresní p ebory' které se ÍoZ-
hodl domácí t m AK uspo ádat
po Ínnoha letech. I tak byl zájem
p edevším z domácích Íaď znač-
n ', atg se závody konaly pouze v
technickych disciplínách.,,Dlou-
ho jsme čekali na opravu elek-
trické časomíry, což se nakonec
protáhlo. I p esto jsme nechtěli
rušit již oznámené okresní p e-
bory a tak proběhli jen v technic-
kych disciplínách," uvedl Lukáš
Lípa, organizátot závodu. P e-
boru se nakonec zričastnilo cel-
kem 82 závodníkťl, z toho bylo
78 z domácího AK a 4 ze sou-
sedního AK Kyjov. ,,Pro pffští
rok se chystáuŽ okresní p ebor i
s běžeckymi disciplínami a mož-
ná, Že i jako víceboje, p edevším
žactva," dodal Lipa. Na cikresní
p ebory navázalo Mistrovství
Moravy a Slezska od dorostu po
seniory, které se konďo ve Vítko-

pÍivezli celkem 19 p diovych
umístění z toho t i zlaté, sedm
st íbrn;ich a devět bronzÓv ch.
Po tomto rispěšném rozjezdu
následovaly pro většinu vrcholy
sezony v podobě republikovych
šampionáfu. Své taŽeni zahá-
jili dorostenci ve Vítkovicích.
Zde zazái|a p edevším štafeta
dorostenc na 4 kÍát 400 m ve
složení Dominik Kubalák, Jakub
Žutovec, Martin Palička a Filip
Sasínek. Ta nenašla p emoŽitele
ani ve favoizované štafetě Sla_

,vie Praha a svym časem vytvo i-
la nejen novy okresní rekord své
kategorie, ale i kategorie mužťr.
Méně štěstí měl Dominik Kuba-
lák,kterému jen o setinky ve fini-
ši utekl abronzov ámedaile. Další
zlatou do své sbírky p idala Syl-
va Škabrahována MČR do 22Let
v jihočeském Písku. Na trati 800
m obhájila lo ské vítězství. Její
kolegyně Lucie Krtičková skon_
čila těsně pod stupni vitězil na
čtvrtém 'místě. Nejvíce medai-
H pfivezli opět žáci. Z Nového
Města nad Y.t"ji pÍivezli cel-
kem čty i. Ctvrtou a pátou zla-
tou medaili v letošní sezoně pak
získď Filip Sasínek. Nejdfive

taktéž se štafetou 3 I<rát 300 m.
,,Naši závodníci se vyborně

prezentovali na mezinátodním
poli. Ať uŽ to byl podprogram
největšího atletického mítinku u
nás, ZIaté tretry v ostravě nebo

mladšího Žactva, staršftto žactva
a kolo I. ligy muž ažen, ale také
jsme zase od roku 2OO7 uspo-
Ťádali do té doby každoročně
konany ,,Memoriál Jardy Peliká-
na" ve sprinterském trojboji. Ten
letošní byl v po adí jednaticá-
ť . Kromě toho jsme uskutečni-
li adu závodtt pro závodnky z
širokého okolí, á to nejen okresní
p ebory, aLetaké atletické čtvrtky
o ptáz;,dninách či ukončení SeZo-
ny na začátkuÍijna. Pro pffští rok
jsme také chtěli ziskat po adatel_
ství Mistrovství České republiky
žactva. BohuŽel nás o jeden jedi-
nÝ hlas parazila olomouc, coŽ

ho Vinklrárka, Miroslava Škrobá-
'ka či Antona orlíka. Díky ovšem
patÍí také rozhodčím a vedoucím
družstev, p edsedovi AK Petru
Símovi či sekretá i a statistiko-
vi Lukáši Lípovi, ktery obstará-
vá okresní a oddílové tabulky,
pruběžné tabulky našeho klubu
v pruběhu roku a rekoriJy stadi-
gnu" doplnil Lípa starší. Za vše
hovoff 56 p ekonanych okres-
ních rekord na dráze (celkem
83) a deset po ádan ch závodtt
pro stovky atletri.

a v současné době se již vět_
šina atletri p ipravuje na nad_
cházeiicí halovou sezonu. od

uČn - zactvo - nahoe zleva Michal Bezina, Filip Sasínek (dvě madaile), trenér Zdeněk Lípa, Marek Mikeska, ondej
Kučeík a Patrik Sasínek, Dole zleva Lucie Zurková, Zdenka Hlaváčová,Tereza Korvasová (medaile)' Adéla Herzánová'
Adéla Sedláová a Veronika Paličková (medaile)' N5 & {,í.la'l,l



il0rostencl. Na svem mlstrovstvi
ČR ,, PraŽské hale ve Stromov-
ce jen těsně obsadiličtvrtá místa.
Jakub Žwovec na 200 m á štafeta
na 4I<rát200 m Ve sloŽení Kuba-
Iák, Žutovec, Džuba a Palička,
kterym nestačil ani novy okres-
ní rekord na lepší než bramboro-
Vou medaili. Jako jtž tradičně se
p edstavlli zástupci AK také na
mezinárodní scéně, p edevším
na prestIžních mítincích v Brati-
slavě či Vídni. o vysoké vykon-
nosti svědčí také 27 pÍekonanych
okresních rekordri v hale.

o Na halovou sezontlnaváza-
ly v rychlém sledu běhy nrimo
dráhu. Díky rychlé návaznosti
na halovou sezonu se rozhodli
atleti tentokráte běhy mimo drá-
hu mírně redukovat a soust edit
Se na p ípravu pro letní Sezonu.
NejdrileŽitějším závodem tedy
z stalo Mistrovství Čn v krosu.
Zde rozší il své zlaté žně Filip
Sasínek,kdyŽ ďokázal na bahnité
trase dlouhé 3 kmp edčitvšechny
své soupe e. Mistrovství Moravy
a Slezska nebo krajské mistrov-
ství následně již díky soust edě-
ním hodonínští atleti vynechali.
,,Když Vezmeme cely závodní
rok, ten začíná V lednu halou,
která končí v b eznu, následují
běhy mimo dráhu a koncem dub-
na začíná letní sezona na dráze,
která trvá až do začátku ffjna.
Deset měsícťr nelze závodit bez
p ípravy, proto musíme některé
závody omezit, aby ty ostatní,
mnohem d ležitější,. -stály Zase
za tot," okomentoval pffpravu
trenér Antonín Slezák. okresní-
ho p eboru v rámci Grand Prix
a Dětského běžeckého poháru
konaném ve Vacenovicích se
zíěastnili p edevším ti nejmen-
ší. odtud pivezli atleti celkem
I7 meda1lí z toho šest zlatych,
sedm st íbrn; ch a čty i bronzo-
vé. V srpnu vyvrcholily závody
mimo dráhu mistrovstvím repub-
liky v běhu do vrchu, kde měl
AK Hodonín poprvé v historii

vicích. odtud dokázali závodnici
AK p ivést celkem 11 medailí. o
tu nejcennější se zasloužIl- Lukáš
Lípa (dálka), Filip Hejkrlík (ch -
ze) a Dominik Kubalák (800 m)'
stffbrnou p idal Hynek Mezera
(disk)' Lukáš Lipa (trojskok),
Jana Myrmusová (disk) a Eliš-
ka D ímalová (400 m). Bronz Z

oválu vyryžoval Jakub Žwovec
(200 m), David Herka (2 km p e-
kážek), Karolína Gajarová (100
m) a Andrea Zapalová (400 m).
o den později soupe ili na stgj-
ném rnistrovství Žáci, tentokrá-
te v olomouci. Ti získali o dvě
medaile více, celkem tedy 12 (3
_ 4 - 5). Zlato získal Filip Sas-
ínek (1 500 m p .), Tereza Kor-
vasová (1 500 m) a štafeta dívek
na 3 krát3oO m(Žarková,Perni-
káÍová, Sedlá ová), druhé místo
obsadil Patrik Sasír.rek (800 m)'
Veronika Solaffková (disk)' šta-
feta chlapc na 4lrtát 60 m (B e-
zina, Džuba, Kučeík, F. Sasí-
nek) a štafeta chlapc na 3 krát
300 m (F. Sasínek, P. Sasínek,
Konečn ). Bronz poté vybojoval
Michal B ezina (koule), Marek
Mikeska (disk 1 kg)' Adéla Her-
zánová (200 m p .), Zdetka Hla-
váěová (3 km chrize) a Veronika
Sola ík ov á(koule). Medailovymi
žněmi bylo i krajské mistrovství'
ve Vyškově. Mladší a starší žáci,
z většiny žltci sportovních íd
p i ZŠ U Červen ch domkti"v
Hodoníně, pod vedením trenéru
Antonína Slezáka aZde ka Lipy,

nas noone mÍZl. lJoulam ale, Za
i tak Se nám poda í ZoÍganizo-
vat kvalitní závody, p edevším
pro mládež," zhodnotil po ádáni
závodil ZdeněkLípa, man?Ižet a
trenér klubu v jedné osobě. ,,Pri-
oritní pro nás zttstává samoz ej-
mě práce s mládeŽí, p edevším
ve sportovních tÍídách p i ZŠ U
Cerven ch domkri pod vedením
Antonína Slezáka, ale také vede-
ni atletickych p ípravek v atle-
tickych kroužcích pod vedením
trenéru Josefa Korvase, Marty
Flankové a Dariny Dvorské. Ale
také ptáce ostatních trenér Ji í-

pnstmo tyone se J1z cnysmJl oetr
a mládež ze sportovních tÍíd na
tradiční sportovní soust edění v
Jeseníku, kterého Se během pěti
t dnliu 

,zričastní 
témě 150 atletťr.

Všechny čkÍnky, tabulky či
v sledky naleznete .,na www.
akhodonin.com, kde nalezne-
te také kontakty na trenéry.
Pokud budete mít ruÍjem p idat
se k atlet m Atletického klabu
Hodonín, tak nevdhejte. Veške-
ré dotazy ihned zodpovíme také
na akhodo nin @ s e znam. c z.

CIop + LL)
zabojoval na trati 1500 m s p e-
káŽkami, den poté triumfoval na
trati 3000 m. Stffbrnou medai-
li p idala Tereza Korvasová na
trati 1500 m, bronz poté získala
Veronika Paličková ve sprintu na
60 m. Korvasová se Sasínkem si
svym umístěním ekli vyrazně o
nominaci na mezistátní utkání,
které se pro nadcházející sezony

'rozrostlo o další celky z Evropy.
Kromě České a Slovenské repub-
liky zápoIlli v bojích ve sloven-
ské Nit e ještě celky Mad'arska,
Slovinska a Chorvatska. I v takto
nabyté evropské konkurenci se
oba závodníci prosadili na stupně
vitěztl. Sasínek ani zde nenašel
konkurenci a na netypické ttati
1 km zvítěz1l Korvasová p idala
cenny bronz na dvojnásobné trati
- oba v okresních rekordech.

l Jako každé dva roky' tak
letos se kona|y jilžpáté Hry let-
ní olympiády dětí a mládeže.
Z AK Hodonín se do nominace
Jihomoravského kraje probojo-
valo celkem deset závodníkťr.
Letos ,,neporazitelny" Filip Sas-
ínek i zďe zvítězil- na trati 1 500
m. Zlato Ze štafety 4 krát 60 m
si p ivezl také mladší Žák oliver
KÍiž. St íbrnou medaili -vybo-
jovala také se štafetou Veroni-
ka Pďičková. ostatním medaile
unikly jen o pověstny vlásek.
,,Bramborová" tak zbyla na
Terezu Korvasovou na trati 800
m, Lucbi Žurkovou se štafetou 3
kÍát 300 m nebo Filipa Sasínka

největší mládežnisk' meziná-
rodní mítink u nás, European
Kinds Athletics Games v Brně,
nládežnicky mítink v Italském
Majanu, kde dokázali hodonínští
také získat adu p diovych umís-
tění," okomentoval mezinátodní
rispěchy AK Hodonín Zdeněk
Lipa.

a TYto skvělé vykony se pro-
jevily i v soutěžích družstev.
Mladší žactvo (chlapci i dív-
ky) se stalo druhym nejlepším
tymem Jihomoravského kraje,
starší Žáct obsadily na Mistrov-
ství Moravy a Slezska družstev
celkové páté místo a jen těsně
jim unikl postup na Mistrovství
republiky družstev. Nejlépe z
družstev se dokánalo ptezentovat
družstvo dorostencťr. Pod vede-
ním Jiffho Vinklárka Se stalo nej-
lepším tymem Moravy a Slezska.
odtud postoupily na Mistrovství
Ceské republiky družstev, kde po
d stojném boji obsadilo historic-
ky nejlepší umístění dorostu, a to
celkové čtvrté místo. V prvníIize
se pro p íští rok udrželi muži a

. Ženy. Zeny obsadily po čty ech
kolech celkové3. místo, a dělil je
jen jediny hlavní bod od postupu
do baráže o nejvyšší soutěž. MuŽi
jen těsně obsadili šesté místo a
museli proto bojovat o setrviíní
v'soutěži v následn é baráŽi. Tady
ovšem nenašli p emožitele a jas_

ně se z pwního místa udrželi.
,,V letošním roce jsme po áda-

li i spoustu soutěží. Nejen kola

DruŽstvo dorostu AK Hodonín na mistrovství republiky druŽstev.

Mist i Čn - štafeta dorostencŮ na 4 x 400 m zleva nahore Martin Pal!čka, Jakub
Žurovec,zlevadole Domlnlk Kubalák, a Filip Sasínek. Foto AK - 3x


