
Rok 20II: Zazářil Filip Sasínek i dorostenci
Závodníci AK Hodonín překonali v loňském roce třiaosmdesát okresních rekordů a uspořádali deset závodů pro stovky atletů

LIBoR KoPL 4L,1'l Lre44 zové medaile p idala do sbÍr-
ky ve sprintu na šedesát a sto
padesát metr Veronika Pa-
ličková. Ta navÍc pomohla ko-
legyním Lucii Zurkové a
Adéle Sedlá ové ke st ibru ve
štafetě na t ikrát t i sta met-
r . o něco méně se da ilo na
národním šampionátu doros-
farr.-roryra \I nrq zolz6 lrala rra

Hodonín - Lonskou mimo-
ádně vydarenou sezonu ne-

p ekonali, ale i tak hodnotí
hodonínští atleti letošní rok
jako povedeny. VŽdyť závod-
níci AK Hodonín p ekonali v
uplynul ch dvanácti měsí-
.-ir-l- * i nzrr.vraÁnc'Á{ rrlzY.nc.n ính

okresní p ebory, které se roz-
hodl AK Hodonín po mnoha
letech uspo ádat. IkdyŽ se zá-
vody konaly pouze v technic-
kych disciplínách, byl zájemo
tuto akci značny.

,,Dlouho jsme čekali na
opravu elektrické časomíry.
Ta se nakonec protáhla. Jeli-
lzn icvno nanlrf li nlznacní

t i zlaté, sedm st íbrnych a
devět bronzov: ch medailí,"
upozornillípa mladší.
Po uspěšném rozjezďu ná-

sledovaly republikové šam-
pionáty. Své taŽenizahájlli ve
Vítkovicích dorostenci. Tam
zazáttla p edevšÍm štďeta
dorostencti, která ve sloŽeni
T)rirnirrile Tčrrhql4lz _Tqlrrrh Ť.rr-

celky Madárska, Slovinska a
Chorvatska. I v takto nabité
evropské konkurenci se oba
hodoninští zástupci prosadili
na stupně vÍtězti. SasÍnek ne-
našel konkurenci a na nety-
pické kilometrové trati zv7té-
zil. Korvasová p idala cenny
bronz na dvojnásobné trati.
í)ho n ifnrn n olznnqli nlrr.ocní

dělil jediny bod, " poznamenal
Lípa mladšÍ. Ten společně se
svymi odďíIovymi koIegy ob-
sadiI šesté mÍsto. o setrvánÍ v
soutěŽi museli hodoninštÍ
muŽi bojovat v baráŽi. v ní
ovšem nenašli premoŽitele a
jasně Se z prvního místa uďr-
Želi.
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závodti pro stovky atletti.

,,ZávoďnÍ rok začíná v led-
nu halou, která konči v bŤez-
nrl. NásledujÍ běhy mimo
dráhu a koncem dubnazačiná
letní sezona'na ďráze, která
tfrI e aŽ do začátku ríj ía. Deset
měsícti nelze závoďit bez p Í_
pravy, proto musíme některé
závoďy omezit,'aby ty ostatní,
mnohem d leŽitější, stáIy za-
se za to," ekl trenér AK Ho-
donÍn Antonín Slezák. Ten se
společně s manaŽerem AK
HodonÍnZďe tkem Lipou a je-
ho synem Lukášem, ktery v
klubu plní funkci sekretá e a
statistika, ohlédl pro Hodo-
nÍnsh deník za další nad-
pruměrnou sezonou. I

Ilalová sezona. Halovou se_
zonu odstartovalo mistrov-
stvÍ Moravy a Slezska všech
kategorií, které se kvrili ab-
senci atletické haly na Mora-
vě i ve Slezsku koná'na SIo-
vensku.

Z Bratislavy p ivezli hodo-
nÍnští atleti celkem dvanáct
cennych kovti. o nejcennějšÍ
medaile se zaslouŽIli Filip Sa-
sínek (1 500 m), Filip Vinklá-
rek (v: ška)' Jakub Zurovec
(200 m), Lucie Krtičková
(v ška) a TerezaKorvasová (1
5fr) m). Na druhé mÍsto dosáhI
Zdeněk D Ímal (200 m), Do-
minik Kubalák (B00 m), Eliška
D Ímal vá (400 m) a Kate ina
Hofirková (3 km). Dva bronzy
p idali Andrea Zapa1ová (200
a 400 m) společně s bratrem
JakubemZapalou (v ška).
Dalších pět závoďnÍk

skončilo těsně pod stupni vi-
téztlV: borně se da ilo Žactvu
na mistrovstvÍ České repub-
liky.
Z jablonecké haly p ivezli

hodonínštÍ závodnÍci hned
pět medailÍ. Dvě zlata vybojo-
valFilip Sasínek, kter ovládl
běh na patnáct set metrri a
kraloval i na dvojnásobné tra-
ti, kde dokonce vytvoril re-
kord mistrovství. Dvě bron-
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čtvrtá' rnísta;'uNa rnedaili ne-
dosáhl v běhu na dvě stě met_
rri Jakub Žurovec, ani štafeta
ve sloŽení Kubalák, Žutovec'
DŽuba a Palička. Hodonín_
skému kvartetu nestačil v zá-
vodě na čty ikrát dvě stě met-
ru ani novy okresní rekord.
Zástupci AK HodonÍn se p ed-
stavili také na mezinárodnÍ
scéně. Závoďnik m slovác-
kého celku se da ilo p ede_
všim na prestiŽnich mitincich
v Bratislavě a Vídni. o vysoké
vykonnosti svědčí také sedm-
advacet prekonanych okres-
nÍch halov:Ích rekordri. ]

Běhy nfm dráhl. ,,DÍky
rychlé návaznosti na halovou
sezonu se rozhodli atleti ten-
tokráte běhy mimo dráhu
mírně redukova! a soust edit
se na p ipravu pro letní sezo-
hU," uvedl zástupce hodonin_
ského klubu Lukáš Lípa.

Nejd leŽitějším závodem
teďy ztistalo mistrovstvÍ Čes-
ké republiky v krosu, kde se
da iIo Filipu Sasínkovi. Ho_
donÍnsk závodník dokázal
na bahnité trase dlouhé t i ki_
lometry p edčit všechny své
soupe e. MistrovstvÍ Moravy
a Slezska nebo krajské mis_
trovství hodoninští atleti
kvtili soust eděnÍm vynecha_
li.

okresního p eboru v rámci
Grand prix a Dětského béŽec-
kého poháru konaného ve Va_
cenovicích se zučastnili p e-
devšÍm ti nejmenší. Z Vace_
novic p ivezli mIadí hodonin-
šti závodnici sedmnáct me_
dailÍ. ,,4 toho bylo šest zla-
tych, sedm st Íbrnych a čty i
bronzoYé," informoval Lípa
mladŠí. '

V srpnu vyvrcholily závoďy
mimo dráhu mistrovstvÍm
republiky v běhu dorrrchu,
kde měl AK HodonÍn poprvé v
historii své zastoupeni. Na
skvělé čtvrté p íčce se umístil
dorostenec Martin Švarc,
$dv z tr ať. z Jánskych LáznÍ na
Cernou horu zvIáďI ve velké
konkurenci junior za skvě_
1: ch 43:32minuty.
letní sezona. Tu zahájtly
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jen , V .'.technick ch disciplÍ-
nách, " uvedl Lukáš LÍpa, kte-
r: měl akci na starosti.
P eboru se nakonec zučast-

nilo celkem dvaaosmdesát
závoďnÍk . Drtivá většina
startujÍcÍch byla z domácÍho
klubu. Ctyri závodnÍci byli z
Kyjova. ,,Pro p Íští rok se
chystá uŽ okresnÍ p ebor i s
běŽeckymi disciplinami.
MoŽná to bude jako Žákovsh
vÍceboj," pravil Lipa mIadši.
Na okresnÍ p ebory navázalo
mistrovstvÍ Moravy a Slez=
ska, které se uskutečnilo ve
VÍtkovicÍch.

Ze severu Moravy p ivezli
závodníci AK HodonÍn jede_

' náctmedailÍ. o tu nejcennějšÍ
se zaslouŽili Lukáš Lipa (dá1_
ka), Fitip HejkrlÍk (chtize) a
Dominik Kuba1ák (B00 m).
Druhou príčku obsadili Hy_
nek Mezera (disk), Lukáš LÍpa
(trojskok), Jana Myrmusová
(disk) a Eliška D ímalová (400

ln). Bronz vybojovali Jakub
Zurovec (200 m), David Herka
(2 km p .), KarolÍna Gajarová
(100 m) a And"rea Zapalová
(400 m). o den později soupe i-
li na stejném mistrovství Žáci.
Ti získali v olomouci dvanáct
cennych kovti . Zlato urvali Fi-
lip SasÍnek (1 500 m p .), Tere_
zaKorvasová (1 500 m) a štafe-
ta dívek v běhu na t ikrát t i
sta metrti (Žurková, Perniká_
ová, Sedlá ová). Druhé místo

obsaďili Patrik SasÍnek (800
m), Veronika SoIa iková
(disk)' štďeta chIapcri na čty_
ikrát šedesát metrri (B ezi_ |

h&, DŽuba, Kuče Ík, SasÍnek
F.) a štafeta chIapc na't ikrát
t i sta metr (SasÍnek F, SasÍ_
nek P., Konečn ). Bronz poté
vybojovali Michal B ezina
(koule), Marek Mikeska (disk
1kg), Adéla Herzánová(ZilO m
p .), Zďenka Hlaváčová (3 km
chrize) a Veronika So1a iková
(kou1e).

Medailov mi Žněmi byIo i
krajské mistrovstvÍ ve Vyš-
kově. M1adŠi a starší Žáci pod
vedenÍm trenérri Antonína
Slezák a a Zďe ka Lípy p ivez_
li celkem devatenáct pÓdio_
vych umistěnÍ. ,,Z toho byly

I-UveL;' lvlaruur .r ilrcJÍa,a .š ulp,
Sasinek nenašla 'v běhu E&l
čtrl ikrát čty i sta metrťr
p etnoŽitele a sv m časem vy_
tvo ila nejen novy okresnÍ
rekord své kategorie, ale i ka_
tegorie muŽri. \

Méně štěstí měl Dominik
Kubalák, kterému ve finiši
utekla bronzová medaile.
Další vÍtězstvÍ p idala do své
bohaté sbÍrky uspěchti Sylva
Škabrahová. Nejlepši spor-

tovkyně hodoninského okre_
su lo ského roku obhájila na
Mistrovstvi České repuuliky
do dvaadvaceti let pryni mÍs-
to. V běhu na osm set metr
nenašIa rodačka z Hroznové
Lhoty opět p emoŽitelku.

DaIší hodonÍnská závodnice
Lucie Krtičková skončila těs-
ně pod stupni vítězri na čtvr-
tém místě. NejvÍce medailÍ
p ivezli opět Žáci. Z Nového
Města nad MetujÍ p ivezli
celkem čty i cenné kovy.
Čtvrtou a patou zlatou medái_
li v IetošnÍ sezoÍlě ziskal Filip
Sasínek. Ten nejd Íve zabojo_
val na trati dlouhé patnáct set
metr s p ekáŽkami.
o ďen později triumfoval

SasÍnek i na t Íkilometrové
trati. St íbrnou medaili p i_
dala vytrvalkyně TerezaKor_
vasová, bronz zÍskala sprin_
terka Veronika Paličková.
Korvasová se Sasínkem si
sv1 m umístěnim ekli o no_
minaci na mezistátni utkání,
které se pro nadcházejíci se-
zony rozrostlo o dalšÍ celky z
Evropy. Kromě České a S1o_
venské republiky zápolily do
bojťt ve slovenské Nit e ještě

reKoru.
'jt..ln i íj

Hry lgtní olytpiády dětí a
nďádďe. Jako kaŽďédva roky
se i letos konaly jIŽ páté Hry
letní olympiády dětÍ a mláde-
Že. Z HodonÍna se do nomina_
ce Jihomoravského kraje
probojovalo deset závodnik . '

Letos neporazitelny Filip Sa-
sinek tak zvitéz7l i na Hané.
ZLato ze štďety čty ikrát še_
desát metr si p ivezl také
mladši Žák oIiver KtiŽ. St í_
brnou medaili vybojovala ta-
ké se štďetou Veronika Pa_
ličková. ostatním medaile
unikly jen těsně. Tereza Kor-
vasová, Lucie Žurková se šta_
fetou t ikrát t i sta metrri ne_
bo Filip Sasínek rovněŽ se šta_
fetou t ikrát t i sta metr
skončili těsně čtvrtÍ.

Ilrlezinírcdní ávody.,,Naši
,azávodnÍci se vyborně prezen:

"tovali na mezinárodním poli.
Ať uŽ to byl p edprogram nej_
většího kláni ZIaté tretry v
ostravě, nebo největši mIá_ 

?

deŽnicky mezinárodnÍ mÍtink
European Kids Athletics Ga-
mes v Brně. Řady uspěchri do-
sáhli naši svě enci i na mIá-
deŽnickém mítinku v ital-
ském Majanu," pronesl Zďe-
něk LÍpa. '

Sorrtěže dnĚstel'. $kvěIé
vykony se projevily i v soutě_
Žich druŽstev. Hodonínská
druŽstva mladšÍch Žáktl a žá-
ky se stala druh mi nejlep-
šími tl'my Jihomoravského
kraje. Starší Žáci obsadili na
mistrovství Moravy a Slezska
druŽstev celkové páté misto a
jen těsně jim unikl postup na
mistiovství republiky. NejIé_
pe se vedlo druŽstvu doros-
tencti. Parta Ji iho Vinklárka
se stala nejlepšÍm tymem Mo-
ravy a Slezska. Na mistrov-
stvÍ České republiky pak po
dtistojném boji obsadila čtvr_
té rnÍsto. Bylo to nejlepší
umístění hodonínského do-
rostu v historii oddílu. MuŽi a
Ženyse Z*sE udrŽeli v prvnÍ Ii_
ze. ,,Zeny obsadily po čty ech
kolech t etÍ místo. od baráŽe
o postup do nejvyšší soutěŽe je

t altst Gtnnosc"'-,, v letosnlm-
roce' jsme po áďali spousťill
soutěŽÍ. Nejen kola mladšÍho
Žactva, stafšÍho Žactva a kolo
první Iigy muŽri ažett,ale také
jsme poprvé od roku 2007
uspo ádaIi do té doby kaŽdo_
ročrlě konany Memoriál Jar_
dy Pelikána ve sprinterském
trojboji," ekl Lípa starši.
,,Kromě toho jsme uskutečnili
adu závodri pro závoďniky z

širokého okolÍ. Ať uŽ se jedná
o atletické čtvrtky o prázdni_
nách či ukončení sezony na
začátku íjna," doplnil zku-
šen: kouč.

VedenÍ hodonÍnského klubu
mělo zájem i- o poradatelstvi
mistrovstvÍ Ceské republiky
žactva. ,,BohuŽel nás q jeden
hlas porazila olomouc, coŽ
nás hodně mrzí. Doufám, Že i
tak se nám poda í zorganizo-
vat kvalitnÍ závoďy, p ede_
vŠÍm pro mláďeŽ," uvedl Zďe-
něk Lípa.
Prioritou pro hodoninsk

klub ztistává i nadále práce s
mIáďeží. Tu majÍ'v AK Hodo_
nín na starosti uznávaní od-
borníci. ,,Sportovní t ídy p i
Základni" škole U Červenvch
domkri vede Antonín Slezák.
Atletické prípravky majÍ na
starosti Josef Korvas, Marta
Hanková a Darina Dvorská.
MláďeŽi se věnujÍ také Ji i
Vinklárek, Miroslav Škrobák
nebo Anton orlÍk,'i ekl'Lípa
staršÍ.
ManaŽei hodonínského

klubu nezapomněI poděkovat
ani rozhodčÍm, vedoucim
druŽstev, p edsedovi klubu ,

Petru Šímovi nebo sekretáŤia
statistikovi Lukáši Lípovi.

,,Ten obstarává okresni a
oddílové tabulky, prriběŽné
labulky hodonínského klubu 

'v pr běhu roku a rekordy-
stadionu," konstatoval LÍpa
starší, ktery aŽ se se svymi
svě enci p ipravuje na nad_
cházející halovo}r sezonu. ,,od
p íštího t dqe se jIŽ chystaji
děti a mládež ze sportovních
t Íd na tradični sportovnÍ
soust eděnÍ v Jeseníku, kťe_
rého se během pěti tidnti zu_
častni témě. sto padesát atle_
t ," dodaILÍpa starší.


