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chtěj í

Hodonín _ VyročÍ osmdesáti
let od zaloŽení oddílu letos sla-
vÍ hodoninštÍ atleti. Právě v
roce 1933 byl Atleticky klub
HodonÍn oficiálně zaregistro-
ván u Českého atletického
Svazu. Členové slováckého
celku chtěj í vyznamné jubi-
leum oslavit vybornymi vy-
sledky i částečnou rekon-
strukcÍ stadionu U Červe-
nych domkri.

,,NašÍm největšim cÍIem je
oprava technickych sektoru a
dráhy. Bezproblémově slouŽí
jíŽ od roku 200I, kdy byl po-
staven ováI. BohuŽel sektory
byly v té době zbudovány na
starych podkladech a nynÍ se
povrch vlní a trhá. Rekon-
strukce je tedy nutná, jinak
príštÍ rok nebudeme moct Z

bezpečnostnich duvodu porá-
dat Žádtré akc e, což by nás vel-
mi mrzelo." zhodnotil stav
stadionu závodnÍk LukáŠ Li-

t

spLNÍ lIurrY? Nejlepší hodonínské závodníky letos čeká plněni limitíi na velké akce. Několikanásobn mistr české republiky Filip Sasínek
(vlevo) se chce stejnějako oddílová kolegyně Veronika Paličková probojovat na mistrovstvísvěta do sedmnácti let. Foto: Archiv AK HodonÍr



P8, kter:i ptisobÍ v hodonin-
ském klubu i jako sekretá ,

trenér a statistik.
Pokud rekonstrukce stadi-

onu nenarušÍ prtiběh letošnÍ
sezony, chystá jihomoravsky
oddíl několik tradičnich akci.

,,Vše by měI, pokud počasÍ
dovoli, odstartpvat poslední
dubnov: víkend okresnÍ p e-
bor. T i t dny poté, osmnác-
tého května, hostÍ hodoninšti
atleti na stadionu U Červe-
nych domkri ÚrvodnÍ kolo pn/-
nÍ liry muŽ aŽen," informuje
Lípa mladšÍ.

V soutěŽi druŽstev majÍ
p edevšÍm muŽi p ed ostatni-
mi slušny náskok. o vÍkendu
obsadi]i první a druhé misto
Ji i Skalka a Filip Veselouš,
kteÍ v závoďé olomoucká
dvacÍtka ziskali dvacet bodti z
chrize.

,,P itom Ji í Skalka doká-
zal na této trati vylepšÍt

okresni rekord, kďyŽ dvacet
kilometrti ušel za 1:46:55 ho-
diny," ekl LÍpa. Jeho oddÍlo-
v: kolega Filip Veselouš za
nim zaostal o více neŽ t i mi-
nuty.

Na p elomu května a čeru-
na absolvujÍ čIenové AK Ho-
donÍn okresnÍ kola prÍpravek
a mladšÍho žactva. ,,ZQ dvou
základních kol by měli'vzejit
postupujicÍ do krajsh ch sou-
téŽi," upozornil Lipa. '

Po krátké leJní p estávce se
závoděni vrátí na stadion v
podobě tradičnich atletick ch
čtvrtk . osmnáctého srpna je
v terminové listině jilŽ tŤiat i-
cáty ročnik Memoriálu Jardy
Pelikána ve sprinterském
trojboji.

Nejvice závodníkti se letos
p edstavÍ na mistrovstvÍ Čes-
ké republiky druŽstev doros-
tencti a dorostenek, které se

uskuteční na konci záÍL Sezo-
nu pak tradičně uzav ou atleti
pátého Íjna klasickym pěti-
bojem a vrhačskym trojbo-
jem. ,,Naši závodnici mají
program docela nabit . Od
konce dubna aŽ do prvniho
t dne v červenci se závodí
kaŽďy vikend. KonajÍ se závo-
dy druŽstev, jednotlivcti i me-
zistátní utkánÍ. v tomto obdo_
bi se uskutečni mistrovstvi
Moravy a Slezska i národni
šampionát. Je toho váŽné
hodně," pronesl LÍpa.

Nejlepši hodoninské zá-
vodníky čeká plněnÍ limitu na
velké akce. Veroniku Palič-
kovou, českou rekordmanku
ve sprintu na šedesát metrri v
hale, čeká meta 11,90 sekundy
v závodě na sto metrri nebo
24,30 vte iny na dvojnásobné
trati.

,,Tyto časy zajišťujÍ učast

na mistrovstvi světa do sedm-
nácti let," wsvětlil Lipa.

Pokud by Paličková doká-
zala běŽet ještě rychleji, má
šanci probojovat se i na mis-
trovstvÍ Evropy do devate-
nácti let. Podobné vyzvy má
p ed sebou i další hodoninsh
šampion Filip SasÍnek, ktery
bude stejně jako Paličková
utočit na limity pro tuto akci.

I SasÍnek letos p ekonal
česk rekord v hale. Jeho v -

kon 3:55,35 minuty'je B limi-
tem na světov1 šampionát.
,,ostr limit zaručujíci start
na této akci je 3:54,00 minuty,"
.hmsi LÍpa. Šasinek má ovšém
šanci i na osmistovce a dvou
kilometrech s p ekáŽkami.

Naději na splněnÍ limitu
majÍ i závodnice Hodonina.
Tereza Korvasová bude bojo-
vat o postup na r4 znamny
,podnik na patnáctistovce a

t ech kilometrech. Bez šancÍ
nenÍ na osmistovce ani Natá-
lie Kolajová

Na mistrovstvi Evropy do
t iadvaceti let, které letos
hostÍ finské Tampe{e' se chce
probojovat Sylva Skabraho-
vá. Limit na trati dlouhé osm
set metrri leŽi na hranici
2:05,50 minuty. ,

V současnosti se všichni
hodoninšti závodnÍci p ipra-
vují na začátek sezony. BéŽce
pod vedenÍm trenéra Antoni-
na Slezáka čeká t ít dennÍ
soust eděni v italském vyso-
kohorském st edisku Melago.
ostatni členové slováckého
klubu absolvovali soust edě-
ní v JesenÍkU, kam se ještě
jednou pod dohledem trenéra
Zde ka Lipy podÍvaji. Vero-
nika Paličková poté s repre-
zentačn Ím v1 bě;em ab solvuj e
soust eděnive SpaněIsku.


