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Hodonín - HodonÍnská Vyš-
ka ka Lucie Krtičková vstou-
pila do roku 2012 t etim mÍs-
tem. Závoďnice AK Hoďonín,
která studuje na Univerzitě
TomáŠe BatÍ ve ZIině, p eko-
nala ve svém prerniérovém
letošnÍm závoďé 160 centi-
metr a na Akademickém mi-
strovstvÍ České republiky
ziskala bronzovou medaili.
Národni šampionát se usku-
tečnil na praŽském Strahově.

Krtičková svym vysled-
kem vedenÍ hodoninského
klubu potěšila. ,,Yzhledem k

tomu, Že Lucie zatim absol-
vovala pouze jeden trénink
zaméŤeny na techniku a v
prosinci ji provázely nemalé
zdravotni potíŽe, neni to špat-
ny vysledek," uveďl zástupce
AKHodonínlukáš Lípa.
' Druhou zástupkyní s po-
dobn51m prriběhem p ípravy
je specialistka na disk Jana
Myrmusová. Studentka téŽe
zlínské školy se ve vrhu koulÍ
probojovala do finále Její vy-
kon 10,10 metru p inesl ta-
lentované závodnici sedmé
mÍsto. ,,Myrmusová ale v Pra-
ze vylepŠila v kategorii Žen ďo
dvaadvaceti let o šestnáct

centimetrri osobní a okresnÍ
rekord," upozornil LÍpa.

o pět dni později se p ed-
staÝiI také prvnÍ závodnÍk
Hodonina v krytém ovále. Na
otev eném p eboru olomou-
ce si Ýytvo il v borny osobnÍ
rekorď ond ej DŽuba ,kďyžza
svym časem 7,66 sekundy ob-
sadil ve sprintu na šedesát
metr ďruhoup ičku

ostatni hodoninštÍ závoď-
nÍci se intenzivně p ipravujÍ
na dalšÍch závody pod st e-
chou. ,,o vikendu pomě ili
naši závodnici své sily ve ví-
de ské hale. Zatyďen se koná,
podobn y mezinárodní mÍtink

V BratÍslavě. Tam se usku_
tečnÍ MistrovstvÍ Moravy a
Slezska v hale ve vrhu koulí,"
informovalLípa.

Čtvrtoho unora hostÍ bra_
tislavská hala MistrovstvÍ
Moravy a Slezska všech kate-
gorií. ,,Dvanáctého unora je
mistrovstvÍ republiky v
chtizi, kde budeme mít velké
ambice na meďaile v kate$o_
rii dorostencti," ÍkáLípa.

,,Pak p ijde na adu národ-
nÍ šampionát dorostu a juni_
orri, tyden,po nich se poperou
o vav íny dospělÍ. Následně
završi své prisobenÍ v hale
Žactvo. TakŽe v p Íštích šesti

t dnech se máme na co těšit a
doufám Že paďne také mnoŽ_
ství osobnÍch a okresnÍch re-
kordti," p eje si LÍpa.

Pokud hodonÍnskym atle-
t mněcojďevyborně, taktoje
p ekonáváni rekord . ,,Ve
vydáni Moravskoslezské ro_
čenky za rok 20LI najdeme
hned šest zápisti v rekordech
Moravy a Slezska pod hlavič-
kou našeho atletického klu_
bu. Filip SasÍnek si p ipsal v
kategorii Žákit hned čty i
skalpy. Po jednom zápise si
p ipsala Tereza Korvasová a
Veronika Paličková;" hlásil
LÍpa.

Svě enci trenérri Zďe lka
LÍpy a Antonína Slezáka se na
halovou sezonu p ipravovali
v domácichpodmÍnkách a na
soust eďěnÍ v JesenÍku.
,,Zimni p Íprava se letos dÍky
mÍrnému počasí vyda ila.
Všichni vě Íme, ŽQ naši zá-
vodníci dokáŽi na závodech
zuročLt tréninkovou d inu.
Dobré p ipravenosti pomoh_
lo také soust edění v JesenÍ_
ku, kde se během pěti tyďn
vyst ídala vÍceneŽ stovka na-
šich závoďnÍk'i a žákit atle_
tickych sportovnÍch t íd U
Cervenych domkri." uzav el
LÍpa.


