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LIBoR l(oPL Eo,b,tp1x'L krátce po závodě Bába, jenŽ se

Čej koaice - Bezp ekvapepi se
obešeI
Čejkov
halorÚ
ovládli vítězové letoŠního ná-
rodnÍho šampionátu Jaroslav
Bába a old iška Marešová.
Bába na HodonÍnsku zopako-
val na prvnÍ pokus vykon 222
centimetrri z nedávného ha-
lového mistrovstvÍ světa v
Istanbulu, kde nepostoupil z
kvalifikace. Marešová zvÍté-
zíIa v osobnÍm maximu 191
centimetrti.

Bába, st íbrny muŽ lo ské-
ho halového mistrovstvÍ Ev-
ropy v PaŤiŽi ovládt Čejko-
vickou laťku uŽ počtvrté. Čes-
ká jednička ovšem splnila v
Cejkovicih pouze povinnost.
ZávoďnÍk Dukly Praha se na
konci halové sezony trápí. V
Istanbulu predvedl sedma-
dvacetilety závoďník v sekto-
ru jen 222 centimetr a obsa-
dil dělenou t ináctou pozici.
Stejny'vykon p edvedl Bába i
na Slovácku. ,,Cítil jsem una-
vu,'která ztejmě poznamena-
la mrij vykon. P i 

'ítězném 
po-

kusu jsem cÍtil tezervu," ekl

pak neuspěšně pokoušel o 225
centimetrri.

I prriměrny vykon ovšem
stačil sedmadvacetiletému zá-
vodnÍkovi k prvnÍmu mÍstu.
Druhy Francouz, Michael Sa-
Iomon, kter byl na národnim
Šampionátu čtvrty, skočil 216
centimetrri. T eti, Bělorus
Sergej Galešov' se musel spo-
kojit s vyškou 213 centimetrti.

,,Vím, Že 222 centimetr ne-
ni Žáďnlá velká vyška. ZaŽiI
jsem lepší závoďy, kde jsem
skákal vyš. Ale konec sezony
nebyl vribec dobr: . Hlavní je,
Že jsem zďravy. To je d leŽi-
té:'uvedl Bába.

Česky reprezentant p itom
odstartoval letošnÍ rok v: -

borně. Bába ovládl ostrav-
skou laťku i mistrovství Čes-
ké republiky, v Brně byl t eti;
v Hustopečích zase páty. ,,Zd-
čátek byl super. Potom mi to
nějak nešIo. Technicky jsem z
toho vypadnul, měl jsme na-
vÍc hodně závodti. Technika
začala kolÍsat a uŽjsern se do
toho nedostal. Na léto budu
muset upravit program závo-
d tak, aby nebyly tak blÍzko
u sebe," pronesl bronzovy me-
dailista z letnich olympij-
skych her v Aténách.

Rodák z ostravy ani na
chvilku neuvaŽoval, Že by
kvtili nepoda enému světo-

vému šampionátu Čejkovic-
kou laťku vynechal. ,,V Čej-
kovicích je vŽďy super atmo-
sféra. Je to takové specifické.
Hraje cimbálka, lidi jsou Ži-
vějši," iká Bába. ,,JQ to tečka
za sezonou. S kamarády si za-
závoďíffie, zaskáčeme a večer
posedÍme ve sklipku, kde pro-
bereme celou sezonu a bude
nám dob e," doplnil.

Zkušeny závoďnik se teďza-
Čne p ipravovat na hlavnÍ část
sezony, která vyvrcholi v Lon-
dyně. ,,Vše smě uji k olym-
pijsk m hrám; Natrénováno
mám, ale budu muset hodně
zapracovat na technice," uvě-
domuje si Bába. Ten své prv-
ni mÍsto oslavil exhibičnim
skokem p es členy cimbálové
muziky Morava.

Marešová byla na rozdÍI od
Báby se svym vykonem spo-
kojená. osobnÍ maximum z
roku 2009 Z Brněnské laťky

p ekonala.o jeden centimetr.
,,Technicky se mi vÍtězny po-

, kus vyda il. Je jen škoda, Že
jsem se dostala do optimální
formy aŽv závérasezony," po_
znamenala Marešová.

Pětadvacetiletá rodačka z
Českych Kopistri se v letošnÍ
halové sezoně prezentovala
nevyrovnanymi vykony.

,,Ptiznám se, Že nevím, proč
to vyšIo právě v ČejkovicÍch.
Doufala jsem, Že to skočÍm o
trochu d iv. Po nemoci jsem
si odpočinula a doladila to,"
pronesla Marešová.

Závoďnice praŽského
olympu se na Slovácko vŽdy
ráda vrací. ,,Mně se tady ská-
če po ád dob e. I kdyŽ je to zá-
věr sezony, tak lidé dokáŽÍ vy-
tvo it v1 bornou atmosféru. V
posledním závoďé jsem se
chtěIa ukázat a něco skočit.
Jsem ráďa, Že to vyšlo. I kdyŽ
znovu p ipomínám, škoda, Že

to nevyšIo d' Ív," pravila Ma-
rešová.

Vysoké závodnici se v čej-
kovickérn kulturnim domě da-
i. MareŠová završila na Ho-

donÍnsku vÍtězn/ hattrick. ,,Je
to spousta věci dohromady.
Vyborny povrch, atmosféra.
JezdÍm na Slovácko někoIik
let, vim co mám od závodu oče-
kávat. Trochu se psychicky
p ipravím a jdu na to," usmi-
vala se Marešová, která letos
v hale bojovala S proměnli-
vou formou. ,,V prvním závo-
dě jsem skočila 190 centimet-
rti. V některych dalšÍch pod-
nicich to sice vypadalo, Žebych
mohla tuto vyšku p ekonat, ale
i kvtili nemoci to nevyšlo," po-
steskla si sympatická spor-
tovkyně.

Ta se začne p ipravovat na
IetnÍ sezonu. ,,Venku mě, toho
čeká snad hodně. Pevně vě-
im v mistrovstvÍ Evropy, pro-

toŽe tam je limit 191 centime-
tr . Teď kdyŽ vÍm, Že na to
mám, bodu doufat, Že to vy-
jde," dodala Marešová.

Druhá skončila Běloruska
Taisa,Roslava, t eti byla Mag-
daléna Nová. Bronz těsně uni-
kl čtvrté Leoně Silnicové. Pá_
tou p Íčku obsadila dalŠi Bě-
Ioruska Alesia Gerasimová.
HodonÍnská vyškarka Lucie
Krtičková obsadila v hlavnim
Ženském závodě osmé místo.

Spokojeny nejen s vyko-
nem české Ženské jedniěky byl
i Petr Damborsky. Š0r čejko-
vického atletického klubu a
hlavnÍ organizátor vyhlášené
akce se znovu s kolery poty-
kal s nedostatkem financí. Po-
adatelrim oblibeného závodu

se ovšem nakonec poda ilo dát
i p es problémy s omluven-
kami dohromady solidní se_
stavu.

,,V tydnu to aLe vypadalo
špatně, [& posledni chvili se
nám omluvilo pět závodník .

Nakonec to ale dopaďo dob_
e," oddechl si Petr Dambor-

sky. Do Čejkovic nakonec ne-
dorazili ani desetiboja i Ro-
bert ZméIÍk a Roman Sebrle.

Vedení Čejkovické laťky se
ovšem dokáŽe obejít i bez
hvězd a VIP hostti. ,,Naše vize
je taková, Že chceme dávat
šanci českyrn závodniktim.
Chceme, aby naši vyška i mě-
ti moŽnost ukázat se na vět_
šÍch závoďech:' uvedl Dam_
borsky, ktery uŽ byl myšlen-
kami u pÍštího čty icátého
ročnÍku.

,,Chtěli bychom pozvat
všechny vitéze, Révokaz a dal_
šÍ osobnosti, kterÍ jsou spjatÍ
s našim závodem. Chceme
udělat takovy vzpominkoq
ročnik. Uvidime, co nám do-
volí finanční situace," uza-
vrel Damborsky. r

čejkovická laťk a 2ol2, 39 . ročník
l\lluži: I. Jarostav Bába 222 cm,2.Michael Salomon (Francie ') 2L6 cm,3.

' Sergej Galešov (Bělorusko) 2L3 cm, 4.David Šutera 2o9 cm, 5. - 6. Ond ej

Stolin a Josef Skrčen1 oba 205 cm,7. David Kovalsk1 2o5 cm, 8. Matyáš
Daleckl 2O5 cm,9.Jan Hostonskl 2O5 cm, 10. Martin Heindl 2OO cm,1I.'
Miroslav Hrub1 200 cm.
Ženy: r. old iška Marešová 19l cm, 2. Taisa Roslava (Bělorusko) I79 cm,
3. Magdalena Nová L73 cm,4. Leona Silnicová I73 cm,5. Alesia Gerasimo-
vá (Bělorusko) L69 cm,6.Tereza Strejčková 1 5 cm,7.Tereza lGplanová
1 5 cm,8. Lucie l(rtičková t60 cm,9.Adriana ZykánováI69 cm.


