
přepisuje atletické tabulk. y
Mladý hodonínský běžec Filip Sasínel< se za poslední rok zlepšil na všech tratích
LrBoR r(oPL l: -.7"tffi4
Hodonín _ Sportovni kariéru
začÍnal na hodonínském
zimnÍm stadionu s hokejkou
a pukem, Během letnÍ p i-
pravy se však dostal k atleti-
ce. KráIovna sportu talento-
vaného mladíka doslova oča-
rovala. Fi1ip Sasínek zvládal
několik měsícri oba' sporty
najednou, kvtili obavám ze
zranění se s hokejem rozlou-
čil. P ednost dostal sport,
ktery má raději.

Svého rozhodnutí nemusÍ
nadany sportovec litovat. Sa-
sínek prešel na Základní ško-
lu U Červenych domkri a ve
specializovanych sportov-
ních trídách se pod vedenÍm
trenéra Antonina Slezáka
vypracoval v elitního béŽce.
Na st eďních a ďlouhltch tra-
tich patrÍ v Ceské republice
mezi mláďeŽn ick ou e I itu.
Hodonínsky závodnÍk bou-

rá okresni maxima' myslÍ na
české rekordy a doufá v dalšÍ
cenné medaile a reprezen-
tačnÍ uspěchy. ,,Tak, jako
kaŽďy maly kluk, jsem i já
snil o nejvyšších p íčkách.
Ale mou reáInou p edstavou
je pohybovat se Ve špičce
české atletiky. A jako sen
kaŽdého sportovce je dostat
se alespo jednou na olympi-
ádu," uvedl Filip Sasínek
V čet jeho lonskych uspě-

chti je po ádně dlouhy. Na
všech mistrovstvich repub-
]iky byl vžďy druhy. Dvě me-
daile bral v hale, jeďno strÍ-
bro urval v krosu a jeden
cenn}t kov ziskal na dráze. K
torn.*u priďaI druhé mÍsto i v
dresu reprezentačnÍho vybě-
ru n státnim utkání.
Lé á Sasínek, ;S Zoilll

rozjetou jeŠtě tépe. V hale
získal patnáctilety mladík
dvě zlaté meďaile, prvenství
si p ipsal i na národním
šampionátu v krosu. ,,Sezona
zatim vycházi na vybornou.
Takov: prtiběh jsem nečekal.
Jsem velice spokojeny a jen
doufám, Že Sezonu dokončím
podobně, q' pravil Sasinek.

Tomu pat i pr běŽné vede-
nÍ v českych tabulkách hned
na šesti tratích (400 metr ,

800 metrri, 1500 metrti, 3000
metrri v hale, 1500 metrri a
2000 metrri pŤekáŽek),
,,Hlavním cilem letošnÍ sezo-
ny je pro mě priblíŽenÍ se k,
českému Žákovskému rekor-
du v běhu na patnáct set met-

TALNET. Hodonínslq vytrvalec Filip Sasínek dal p ed hokejem p ednost
atletice. Za poslední rok se neuvě itelně zlepšiI. Foto: David Sasínek

rri prekáŽek, coŽ si myslÍm,
že je v mych silách," Íká Sa-
sÍnek. J

Ten by chtěI stlačit čas na
patnáctistovce pod čty i mi-
nuty a čty iadvacet vterin.
,,Také chci v hale zaběhnout
osmistovku pod dvě minuty,"
plánuje SasÍnek, kterÝ těŽÍ z
náročné zimní p ípravy. ,,BY-
la velmi kvalitní. . V zimě
jsem toho opravdu hodně na-
běhal," eklSasÍnek.
Skromnému závoďnÍkovi

pomohla k lepšim vykontim i
změná školy a ukončeni ho-
{ejové kariéry. ,,P estup na
Cervené domky byl určitě
p Ínosem," tvrdÍ SasÍnek. ,,S
hokejem jsem skončil kvtili
moŽnosti zranénl NechtěI
jsme nic riskovat. Na druhé
straně mám ještě vice času na
trénováÍlÍ," doplnil.
HodonÍnského vytrvalce

však čeká po prázďninách
náročné obdobi. SasÍnek na-
stupuje po prázďninách na
st ednÍ školu, začátkem zátÍ
ho navÍc čeká Mistrovstvi
České republiky na ďráee.
,,Budu tam startovat v běhu
na patnáctistovce s pŤekáŽ-
kami a na trati dlouhé tri ki-
lometry. P ednost ale roz-
hodně dostane běh s prekáŽ-
kami," uvedlSasÍnek'

filip sasínek

lleiuětší spěďtv: ]. m ísto M is-

trovství české Republiky v kro-
sovém běhu zolL,I.míŠto Mis-
trovství České Repu]blikyl v hale
2o1I - 3000 metr , l.místo Mis-
trovs

,, JOIL .

atletické hry mládeže 2010 -
15oo m, l.místo Mistrovství Mo']
ravy a Slezska v hale 2011 - 1500
m, 3.místo Mistr'ovství České Re-
publiky 2010 - 3000 m, 2.místo
M istrovství České Repu bl iky
?Orc 1500mp ekáŽky,
2.míšto M istrovství České Repub-
,liky v krosovém běhu 2010,
2.m ísto M istrovství České Repub-
liky v hale 2010 - 3000 m, 2.rnís-
to Mistrovství české RepublikY V

hale ?0I0 - 1500 m,I.místo Mis-
trovství Moravy a Slezska v hale
2010 - 3000 m, l.misto Mistrov-
ství Moravy a Slezska nadráze
2oO9 - 1500 m,I.místo Evrop-
ské atletické hry mládeže 2009 -
800 m, 2.místo Evropské atletic-
ké hry mládeže 2007 - 600 m.
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