
Atlefi AK Hodonín sbír'oli medoile Disko Hynek MezeÍo oslovil ntÍvrol senzo ním st ibrem
n0 Mistrovství Morovy 0 Slezsko
osTRAvA V borné Yysled-
ky oko eněné adou medailovy
kov . Thkové bylo vystoupení
vypravy atlefu AK HodonÍn na
sobotnÍm mistrovství Moravy
a Slezska mužri, žen, junior 

'juniorek, donostencri a donoste-
nek na dráze.

Atleti Ze Slovácka hned dva-
ktát slavili nejblyštivější zlaty kov,
kdyžo ten první se zaslouŽil doros-
tenec Dominik Kubďák v běhu
na 800 metrťt, kde zvítězIl v čase
2:02.92 minut. Druhé zLato pipo-

'jil zkušeny seniorlukáš Upa, jenž
vyhrrál dálku vykonem 7.01 metr
a v frojskoku svuj spěch vyšper-
kovď s íbrem (14.47).

Poté následovďa sada s íbr-

nych placek, kterou načďi mla-
di diska i. Nejprve dorostenec
Hynek Mezera všechny zaskočil
vybornym druh m místem, když
poslď disk naznačku 40.67 metrťt,

v zápétíJana Myrmusová v ženské
kategorii hodila 39.26 metrťr a rov-
něž obsadila druhou p íčku. T etí
s íbro pro barvy AK HodonÍn
zajistila dorostenka Eliška Dffma-
lová v běhu na 4(X) metrri a juni-
orka Andrea Zapalová ve stejné
disciplině pidďa btonz. HodonÍn-
ská radost vzpláIa i po finiílovém
běhu na 2000 metrťr pÍekažek, Ve
kterém dorostenec David Herka
vybojovď časem 6:49.69 minut
rovněž vyborné et'i místo. 
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osTRAvA - Jedním z největ-
ších p ekvapení hodonínské
atletické vypravy na sobotním
šampionátu Moravy a Slezska
byl diska Hynek Mezera (na
snímku). Po dlouhém trénin_
kovém vypadku odcestoval
do ostravy bez v 'raznějších
ambicí, nakonec ale z vyh á é-
ho sektoru slavného atletické_
ho stánku vytěžil v-elmi cennou
st íbrnou medaili. Sestnáctilety
,člen vrhačské skupiny trenéra
Ji ího Vinklárka tak velmi p í-
jemně oslavil nedávny návrat
mezi vykonnostní sportovce.

,,Medailov "rispěch je samo-
zŤejmé p ekvapivy i povzbudi-
vy zároveÍL Atletiku jsem j|ž v
minulé sezoně na čas vypustil
Ze sumá e svych zájmovych čin-

ností, neboť mě v poslední době
provází docela vážné zdravotní
problémy. Nejprve to byl těžk
zápa|t'hc, později se k tomu p i-
daly komplikace se Ztaněnym

kotníkem, ktery mi stále víc zne-
mož uje vyznamnější tréninko-
vé zapojeni, No a po p echodu
na st ední školu si sv j čas samo-
z ejmě žádá i škola, kde bych
nerad v dťrležitém rivodu studia
něco promeškal," Ťká vytáhly
student grafického designu na
hodonínské prumyslovce; jenŽ je
i vášnivym vyznavačem in line
hokeje, kde jeho poškozen hle-
zenní kloub tolik netrpí.

P estože by se se svymi I95
centimetry neztraÍ7l ani na bas-
ketbalové palubovce či v pla-
veckém bazénu, zttstává nadá-
le věrn; atletickym sektor m
pro diskďe a oštěpďe. Právě k
vrhačs\m disciplínám je totIž
nejen postavou, 'ale i rozpětím
paží, doslova jako stvo en1 .

,,oštěp mě vždycky hodně bavil,
ale poté, cojsem kvťrli věku p e-
šel Z tréninkové skupiny Miro-
slava Štrouat<a, jsem z stal bez
trenéra, jenŽ by mě dál odborně
vedl. Nikam to nevedlo a stagno-
val jsem, což mě nebavilo. Zač,aL
jsem Se tedy zásluhou trenéru
orlíka a Vinklárka věnovat i dis-
ku a jsem jim vděčny za to, že
o mě měli zájem. Pomalu se sŽí-
vátm s technikou a věffm, že po
doléčení ztaněníby to mohlo byt
i lepší, i když konkurence zejmé-
na v juniorech je velmi silná,"
dodává Hynek Mezeta' ktery by
na podzim d pomohl k zisku
některé z rcpublikovych medai-
M i nadějnému dorosteneckému
družstvu AK Hodonín.
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