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HoDoNÍN _ Dominik Kuba-
lák (18) je odchovanec spor_
tovních t íd p i ZŠ ,,U Červe_
nych domkri" v Hodoníně, kde
vyrostl pod vedením trenérri
Antonína Slezáka a Zde ka
Lípy' po vzoru svého staršího
bratra d íve také osmistov-
ka e, nyní vodiče nevidomého
běžce na st ední tratě.

Kubalák dokázal získat za
Svou dosavadní kariéru čty i titu-
ly mistra České republiky a jeho
hlavními disciplínami je 400 a
800 m (osobní rekordy 49,54
sekundy a l:57 ,36 minuty). Ten-
to mlady talentovany závodnk a
student ISS v Hodoníně je jed-
nou z hlavních opor juniorského
družstva, které mí í za postupem
do republikového finále, ale je
také jedním z nej|épe boduj ících
závodníkri družstva muž Atle-
tického klubu Hodonín v první
lize. Je proto zce|a pfirozené,
Že právě na něj padla volba, aby
usedl do k esla tydeníku Nové
Slovácko a odpověděl na něko-
lik otázek kolem této atletické
sezony.

a Jak probíhala vaše pff-
prava na letošní sezonu?

,,P íprava probíhala dob-
e. Celou zimnt pffpravu jsem

absolvoval s trenérem Zde kem
Lípou, abych měl rychlost a letni
pffpravu jsem odtrénoval s Anto-
nínem Sleziíkem, abych naběhď
pro Změnu na delší tratě neŽjsou
krátké sprinty."

o Byla to velkázměna oproti
minulému roku? Nebo byl prri-
běh pffpravy podobny?

,,Zimní pffprava byla skoro
stejná, jenom se trénovaly vět-
ší objemy. S letní pffpravou to
bylo horší. Byly tam nemoci a
zraněnl ale jinak to bylo stejné
jako minuly rok. Dá se ffct, Že i Ž
tohoto pohledu lepší."

o Pokud vÍme' proběhla sou-
st edění v Jeseníkách. Jak je to
s uvolněním na soustedění na
st ední škole.

,,První soust edění bylo dva-
cetidenní, druhé na jďe pak
pětidenní. Ještě na zdkladní ško-

le bylo uvolnění automatické,
protože jsme byli Ve Specia|izo-
vanych atletickych sportovních
tffdách, ale i na ISS Hodonín
jsme se domluvili, a mohli jsme
bez problému jet na dvaceti-
denní soust edění. Samoz ejmě
si musíme zajistit učivo na tuto
dobu a musíme se učit, abychom
mohli ,,naskočit" nazpět do škol-
ního procesu co nejdffve. Jsem
rád, že nám i na st ední škole
vycházejí takto vstffc. Za to jim
patff velky dík."

a Letošní plán za(ttočit na
jednu z medailí na 400 metrri
nebyl nereálny' p esto nakonec
ale nevyšel. Kde vidíte hlavní
p íčinu?

,,Letos se mi na 400 metr
docela da ilo. Podle čas a dal-
ších okolnosti jsem na medaili
mohl mít. Do finále jsem z ÍoZ-
běh prošel hladce, ale druh
den Ve finále jsem vlastní chy-
bou skončil pod stupni vítěztt,
když jsem zbytečně rychle ÍoZ-
běhl prvních 200 metrri a pak uŽ
na konci nebylo tolik sil, abych
udržel medailovou pozici."

a To musí určitě mrzet. Na
jaky čas jste si vě il? Bronz
ležel ještě pod vaším osobá_
kem (OS 49,54 s, medaile 49,43
s). Co plánujete ještě v letošní
sezoně běžet?

,,Doufal jsem, Že čas mrižu
stlačit na 49,35 sekundy, ale v
tom nejd leŽitějším závodě to
prostě nevyšlo. Letos bych chtěl
ještě zkusit kvalitních 800 met-
r . Běžel jsem zatimjenom dvě
ostré osmistovky. Čas bych chtěl
zaběhnout na hranici 1:54,50
minuty."

o A myslíte si' že by jste se
letos mohl stát také prvním
Hodo anem s časem pod 49
sekund?

,,Tak čas by to byl pěkny, ale
myslím, že na to zatím nemám.
Ale když bude dobry závod a
budu se cítit dob e, tak se urči-
tě budu snažit o co nejlepší
vysledek."

a Jaké máte Y plánu ještě
závody a je v tom plánu také

Dominik Kuba!ák pfi závodě.

rítok na okresní rekord v pěti_
boji junior ?

,,Sezona neskončila Mistrov-
stvím republiky. Ještě je tam
spousta závod , jako t eba prv-
ní liga muž , tak juniorské kola
družstev' kde si vedeme dob e a
měli bychom postoupit do finiíle
Mistrovství republiky. Na pětiboj
se moc' těším. Je to vždycky dob-
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r závod, sejde se dobrá parta a
okresní rekord není nedosaŽitel-
ny, tak se pokusím o co nejvyšší
součet bod ."

a Teď proběhlo poslední
kolo první liry mužri a máte
tak zasloužené Yolno. Kdy
vlastně začne p iíprava na zby-
tek sezony?

,,P íprava by měla začít kon_

T



ik Kubalúk
cem července, ale to rozhodnou
trenéři, jak zavelí,, tak se začne.
(smích) Iá Se chci připravit co
nejlépe na Mistrovstvi Čn do 22
let a podat tam kvalitní výkon."

a Těšíte se také na podíva_
nou v podobě mezistátního
utkání týmů ČR, Maďarska a
Slovinska do 22 let, které hos_
t! právě domácí stadion ,,fJ
Cervených domků" v polovině
září? Přijdete se podívat nebo
se zapojíte organizačně?

,,Těším Se hodně. Bude tam
spousta kvalitních atletů a tím
pádenr kvalitních výkonů. Bude
to pěkná podívaná na dobrou
atletiku. Budu Se snaŽit zapo1tt,
abych nějak pomohl s přípravou
a celkově i s průběhenr akce."

a Kdo je vlastně vašim nej-
větším českým á zahraničním
idolem ve světě atletiky?

,,Tak v českých atletech asi
žádný vy|oŽený idol nemám, i
když mnohým samozřejmě fan-
dím, ale ze světové atletiky je
mým největším favoritem ruský

osmistovkař Jurij Michajlovič
Borzakovskij."

o Poslední otázka, i když asi
předčasná. Jaké jsou plány do
příští sezony?

,,To záleží až na zímní pří-
pravě. Jak proběhne, jestli hlad-
ce nebo Se Zraněním a na co Se

spíše zaměřit, tedy zda na 800
nebo 400 metrů. Ale určitě bych
chtěl zlepšit své osobni rekordy
na obou tratích a získat medai-
li na Mistrovství Čn. Na 800
metrů si přeji atakovat čas l:53
minuty a na 400 metrů čas pod
49 vteřin, okolo 48,] sekund. A
plány pro novou Sezonu? Tak to
ještě nevím, uvidím v nadcháze-
1ící sezoně, V čem se bude více
dařit a kde budou větší šance na
kvalitní umístění, ale mys|ím, že
zůstanu u půlky (800 metrů)."
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oSoBNÍ DoTAzrrrlx
Narozený:7. záň' 1994 v Hodoníně
Yzdětáníz Zš, v současné době mám před sebou třetí ročník na
ISŠ v Hodoníně - obor mechanik-sefizovač
Stav: svobodný
oblíbená barvaz zetená
oblíbené číslo: sedm
oblíbená květina: nemárn
oblíbený sport: kromě atletiky je to volejbď, plavání a lední
hokej' kde fandím brněnské Kometě a v NHL je to klub Colora-
do Avďanche
oblÍbená skup|q& zpěvák čí zpěvačka: Green Day
obtibený frtm; Rocky
oblíbená kniha nebo spisovatel: nemiím
Na itě,,''Vše 
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Co níd prje: kofolu
Co nevyhledává: zeleninové džusy
Co nesnríší: když si někdo trraje na něco, čínr ve skdtečnosti
vůbec není
Id''gi{lní dov_olenái s] nejbfižšípl př,áteli někde v Hidu, kli&ě by
to motlo bfi i u uroře
Přání do budoucna: aby rně atletíka vydrŤsla co nejdéle, v kli-
du dokončit sfrední školu a potom se uvidí
R,o{14a:, do ní'patří máma Markéta, táúa Jffi'a -ďva;'$ourozonci'
Š€sma,MsÍkéta,(?3) a bratr Irší (25} 

:


