
Rok 2012 patřil z|até sprinterce Paličkové
Členové hodo nhsl<ého

LrBoR r(opl 4Ll'L ,\otl
atletického klubu zísl<ali v letošním roce na t ech mistrovstvích České republil<y jednadvacet medailí

Hodonín _ DalšÍ skvělou se_
zonu za sebou maji hodonÍn-
štÍ atleti. ČIenové AK Hodo_
nÍn dokázali navázat p ede_
vším na historicky nejlepšÍ
rok 2010 a na národním i me-
zinárodnÍm poli stihli posbi-
rat velké mnoŽstvÍ uspěchri a
spoustu medailí.

nfi.-ATLETIKA

Parádní rok 2012 odstarto-
vala haIové sezona, [& kterou
čIenové slováckého celku na-
vázaliběhem b ezna, kdy se v
České republice i v zahraničÍ
uskutečnilo několik závodri
mimo dráhu.

Na prestiŽnÍm mezinárod-
nim mítinku v chtizi, ktery se
konal ve švycarském Luganu,
se na t etím mÍstě mezijunio-
ry umístil Filip Veselouš. Je-
ho oddÍlov: kolega Ji Í Skal-
ka tam obsadil skvělou osmou
prÍčku.

Své medailové sbÍrky roz-
šÍrili také Filip Sasínek a Te-
rezaKorvasová. Ti skončili na
mistrovství České republiky v
krosu shodně t eti.

Po krátké pauze vletěli ho_
donÍnštÍ atleti do závodti pod
otevrenym nebem. PrvnÍm z
vrcholti bylo mistrovstvÍ Mo_
ravy a Slezska, odkud p ivezli
celkem dvaadvacet cennych
kovri. V kategorii dorostu zÍs-
kal dvě zlaté medaile Jakub
Žurovec, ktery ovládl sprint
na sto i dvě stě metru. Z prv-
nÍho mÍsta se radovali i Jin_
drich Goiš, David Herka a Fi_
lip Sasinek.

Bronz v této věkové katego_
rii pridala Adéla Herzánováv
běhu na sto metrri p'ekáŽek a
Tereza Korvasová z osmi_

Páté zlato ziskala doroste-
necká štafeta, která obhájila
lo sh triumf. Dvě medaile
získala také Tereza Korvaso-
vá, kdyŽ v běhu na patnáct set
metrri ziskala stribro a na
dvoj násobné trati br onz.

St Íbrnou medaili bral tro-
chu nečekaně Jindrich Goiš,
ktery od haly šel vykonnostně
rapidně nahoru a zaběhl v zá-
vodě na čty i sta metr osobnÍ
rekord 49,77 sekundy.

St íbro z haly obhájil také
Ji Í Skalka v chrizi na pět ki-
lometr . Jediny bronz pŤivezl
Žák Adam Gotz, ktery starto-
val v běhu na t i kilometry.

Práce S mládeŽí
,,Hodnotíme tady medailisty,
ale pochvalu si zaslouŽí všich-
ni. Kromě nich závodili další
závodníci, kteri ve fináIe
skončili do osmého mÍsta, coŽ
je v rámci celé republiky ob-
rovsky uspěch," prohlásil tre-
nér AK HodoninZďeněk LÍpa.

MomentáIně atleti dokon-
čujÍ soustreděnÍ v Jeseníkách
a p ipravujÍ se na začátek }lra-
lové sezony.

Pod vedenÍm trenér Anto-
nina Slezáka a Zde lka LÍpy
pomyšlejÍ závodníci slovácké-
ho klubu na ještě lepši vykony
a vysledky neŽIetos.

,,Prioritní pro nás zilstává
práce s mládeŽi p edevším ve
sporto'rrních t Ídách p i Zá-
kladnÍ škole U Červenych
domkti pod vedením Antonína
Slezáka, ale také vedehÍ atle-
tickych prÍpravek v atletic-
hich krouŽcich pod vedenim
trenérri Josefa Korvase, Marty
Hankové a Dariny Dvorské.
Právě tarn nám zák|adna ma-
Iych dětÍ utěšeně roste a snaŽí-
me se pro tyto děti vytvo it
adekvátní podmínky, aby se k
nám po ád rády vracely," uve-srvĚlÝ nor. Hodonínštíatleti maiízasebou báieěnou sezonu.V tečnév' kony p edváděli hlavně Filip Sasínek (vIevodole) aVeronika Patič-



V kategorii junioru se z vi-
tězstvi radoval Dominik Ku-
balák, na st íbrn stupÍnek
vystoupal v: ška Filip Vin-
klárek. Vojtěch Cech v deseti-
boji p idal bronz ze závodu sto
deset metr p ekáŽek. Stej-
nou hodnotu měl i q kon Ja-
roslava Ďáska ve spíintu na
dvě stě metrri.

Mezi dospěl:Ími se hned
dvakrát radoval Lukáš Lípa,
kter:Í ziskaI st Íbrnou medaili
v trojskoku a bronz unral v
dálce.

Dnthá skončila rn ška ka
Lucie Ifttičková a diska ka
Jana Myrmusová. Y Žákovské
kategorii se z vítězstvÍ dva-

u Cervenych domk letos
padlo Sedmdes át rekord
Hodonín Podáva1i skvělé
vykony, sbírali medaile a
hlavně p ekonávali rekordy.
Závodnici hodonínského klu-
bu se v roce 20L2 p edháněli v
p episováni historich ch
udaj . V osmi závoďech, kte-
ré se letos uskutečnily na sta-
dionu U Červenych domk ,

padlo celkem sedmdesát re-
kordťt stadionu.

,,Je to uctyhodné číslo, kte-
rému p ispělo p edevším po-
ádánÍ Mezistátniho utkáni

muŽri aŽendo dvaadvaceti let,
kde se p eďstavilovÍce neŽ dvě
stě reprezentant z České re-
publiky, Mad'arska a Slovin-
ska. Těchto akcÍ bychom v
p ištÍch letech chtěli po ádat
vÍce, ale záIeŽi také na tom,
jestli se poda Í dát dohromady
stadion, ilá kterém bohuŽel
dosluhuji sektory technic-
k ch disciplÍn a pomalu
nejsou provozuschopné ani
pro trénink," ekl člen AK Ho-
donín Lukáš LÍpa, kter: má ve
slováckém klubu na starosti
právě statistiky.

Celkově se atleti p edstavili
v osmaosmdesáti závodech
jednotlivcti i druŽstev, kde
uskutečnili Ítctyhodn: ch 1579
startri.

o tom, Že v hodoninském
klubu vyr stají talentovani
sportovci s opravdu vysokou
q konnostÍ, svěďči fakt, Že v
letošním roce ze LI} p ekona-
n: ch okresnÍch rekordti mají
hned čty iadevadesát na svě-

domí závodnici Hodonina.
Klubovych rekordti p ekonali
ještě o devět vÍce.

,,K největšÍm p episovate-
t m tabulek pat í jednoznač,-
ně Veronika Paličková, která
v hale zaběhla dokonce česk
rekord v závodé na šedésát
metrti. Venku jÍ k němu chy-
běl jen kousek, ale i tak se sta_
la druhou nejrychlejšÍ ŽákwÍ
na této trati v historii," pro-
nesl Lípa mladšÍ.

K neivětším
p episovatel m tabulek
pat í Veronika
Paličková, která
zaběhla česlq rek ord."

Statistik AK Hodonín Lukáš Lípa

DalšÍm vyborn:im závodnÍ-
kem je dorostenec Filip Sasi-
nek, kter: sahá i po okresnÍch
maximech v kategorii dospě-
I ch.

Skvěl:Ími q kony se letos
bl: skla i dorostenka Tereza
Korvasová, která mazala
okresní maxima dospěl ch uŽ
letos.

,,Všichni t i by měli byt vel-
kymi kandidáty pro start na
mistrovství světa dorostencti
v roee 2013. P ekonánÍ limit
pro tento start je podle jejich
trenér Zde ka Lipy a Anto-
nÍna Slezáka naprosto reál-
[é," uvedl Lukáš Lípa. (Ik)

u0ěněrflFa_a=AffionĚ liteffi' lft enp zll[fsesTymÍsŤěfencl. Foto:archiv AK Hodonín

krát radovala Veronika Pa_
ličková (60 a 150 m).

ostatni závodníci zÍskďi
st ibrné medaile. Zdenka
Hlaváčová byla druhá v chtizi
na t i kilometry, ond ej DŽu-
ba bral st Íbro v závodě na t i
sta metrri, Dominik Bartoník
skončil druh:Í v běhu na pat_

náct set metr s p ekáŽkami a
Marek Macek v hodu kladi-
vgm.

Na uspěšné halové vystou_
peni z mistrovství repubtiky
navázali atleti i venku a k de_
viti halov:im medai]Ím p ida-
li dďších deset cennych kovri
zotevtené dráhy.

Zlatouzhaly obhájil v běhu
na osm set metr Filip SasÍ-
nek i Filip Veselouš v chrizi na
pět kilometrti. T etí a čtvrtou
zlatou medaili vybojovala Ve-
ronika Paličková a obhájila
tak své halové tituly ve sprin_
tech na šedesát i sto padesát
metrri.

SBĚRATELKA MEDAILÍ. Tere-
za Korvasová. Foto: AK Hodonín

násobné trati. Zlato p idal ta_
ké v závodé na osm set metr
Filip SasÍnek. Filip Veselouš
si podmanil závoď v chrizi na
pět kilometr , kde p ekonal
svého oddílového kolegu Ji Í_

ho Skalku, kter zísbal st i_
bro stejně jako Jakub Zurovec
ve sprintu na dvě stě metr .

,,Všichni tito závodnÍci
startovali v kategorii doros-
tu," upozorni] zástupce hodo_
nínského klubu Lukáš Lipa.

P i republikovém mistrov_
stvÍ Žactva navázala na dvě
zlata oddÍlové koleryně Tere_
zy Konrasové běŽkyně Vero-
nika Paličková.

Rodačka z Rohatce v čes_
kém rekordu 7,65 vte iny zvi-
téztla ve sprintu na šedesát
metrri a poté p idala triumf i v
druhém nejdelšÍm sprintu na
sto padesát metrti. Bronz zis-
kal v běhu na patnáct set met-
rri Domintk Bartonik.

,,Halové soutěŽe dopaďy z
našeho pohledu skvěle. Kro_
mě mlad: ch závodnÍk slušně
zabojovali i naši p edni vete_
ráni.

V Ška Alois Zapala ziskal
za v: kon L82 centimetrri ve
finském Jwáskylá bronzovou
medaili na veteránském mis_
trovstvÍ světa.

Zapa|ova manŽelka Erika
obsadila v si]né konkurenci
závodnic z celého světa v zá-
vodě na čty i sta metr v _

borné páté misto, na polovičnÍ
trati pak byla sedmá," pronesl
Lipa.

V ha|e zátila hlawrě Korvasová
LIBOR KOPL

Hodonín - Halová sezona si_
ce trvá pouze od ledna do bŤez,-
na, ďe mlad:Ím hodonÍnshÍm
atlettim i t i měsíce stačily na
to, aby pod st echou proká_
zaly svoji vytečnou formu.Zá-
vodnÍci slováckého celku zis-
kali na letošnÍm mistrovstvi
Moravy a Slezska celkem osm
cennych kovri.

Pětkrát se svěrenci kouče
Zde ka LÍpy a Antonína Sle_
záka radovali ze zisku , zlaté
medaile.

Mistrovsky halovy titul zis-
kaI v závodě na osm set met_
r Filip SasÍnek, ve sprintu na
dvě stě metrri triumfoval Ja_
kub Žurovec' ve v šce kralo-
vala Lucie lfttičková. Závoď
na patnáct set metrri zase
ovládla Tereza Korvasová a v
běhu na sto padesát metrri tri_
umfovala Veronika Paličko_
vá.

Druhé místo obsadili vyš_
ka Alois Zapala a sprinterka
Veronika Paličková. Bronz
urval v běhu na čtyri sta me_
tru Jind ich GoiŠ.

Na následujÍcím halovém
mistrovstvÍ republiky doká_
zali členové AK Hodonín zís_
kat ještě o jednu medaili vic a
z haly domri p ivezli devět
cennych kovri.

Hned dvě zlaté medaile vy_
bojovala na zast ešeném
okruhu Tereza Korvasová. Ta
své soupe ky zastÍnila v běhu
na patnáct set metrri i na dvoj-

ďTZďeněk LÍpa, kter: ocenil i
práci ostatnich trenérri. ,,Vel-
k}i dÍk pat i také Ji Ímu Vin-
klárkovi, Miroslavu Škrobá_
kovi či Antonu orlíkovi," ekl
LÍpa starši, ktery nezapomíná
ani na rozhodčÍ, vedoucÍ druŽ_
stev, p edsedu AK Hodonin
Petra Simu či sekretá e a sta_
tistika Lukáše Lípu, ktery ob_
starává všechny tabulky.

Ženám těsně unikl
postup do baráže
Hodonín SkvěIé individu-
áIni vykony se promitajÍ i v
soutěŽích druŽstev. MuŽi AI(
Hodonín letos skončiti v prv_
ní lize na slušném pátém mís_
té, ženy hodonÍnského klubu
opět skonči]y t etÍ a jen těsně
se nepodÍvaly do baráŽe o ex_
traligu.

Dorostenci a junio i se opět
probojovali do republikového
finále. Záciažákyně bojovali o
svá umÍstěnÍ v krajskych sou-
téŽich. ,,Zd obrovsky uspě.ch
lze povaŽovat také druhé mis_
to Žáky hodonÍnského gym_
názia v celorepublikovém
Corny St edoškolském pohá_
ru v atletice, kde většinu tÍmu
tvo í naše atletky, které právě
letos na tuto školu nastoupi_
ly," p ipomněl nedávny
uspěch hodonÍnské školy LÍ_
pa.

Ten hodnotí vysledky klu_
bovych druŽstev pozitivně.
,,UŽjen to,Že stavÍme všechna
druŽstva od p ipravek, mladšÍ
a staršiŽactvo, p es dorost, ju_
niory aŽpo dospělé nás adÍ do
pozice jednoho z nejsilnějších
klubti v Jihomoravském kra_
ji," ÍkáLípa.

V p ištím roce bude mít Ho-
donÍn i druŽstvo dorostenek.
,,I(romě juniorek tedy bude_
me mÍt obsazeny všechny sou-
téŽe druŽstev. V klubu bude_
me mÍt deset tymu, coŽje skvě_
lé, protoŽe v jednom druŽstvu
je dvaadvacet aŽ čtyŤiadvacet
členri. To je vybornávizItka,"
ekl Lípa. (k)


