
Mlady hodoníns!(y chodec Filip Veselouš ušel

LrBoR KoPL 2 "s. 2.o4L
desetiki loínetrovou t'ra+ť. v čase 4B:IB minuty

,ela Knotková (2001) se zučast-
nila v Prostějově nominačnÍch
závoďiL ,,Všem se poda ilo zví-
tězit. Terka zv1ádla lzávod na
sto metrti za 18,78 sekundy.-
Natálka dvoustovku za 35,4L
vteriny a nejstarši Míša běh na
t i sta metr za 48,10 sekun-
dy," zhodnotil vystoupení tre-
nér svych svě enky Josef
Korvas

Celkem se na prostějovském
tartanu vystrÍdalo v osmi ka-
tegoriích térně šest set mla-
dych atlet .

, ,,Kromě zmi ovaného závo-
du v Prostějově probÍhajÍ no-
minačnÍ závoďy v oatŠÍch pěti
městech. VÍtěiové těchto no-
minačních mítink postupuji
do finále, které Se uskuteční
p ed hlavnÍm programem ZIa-
té tretry," informoval zástupce
hodonÍnského klubu Lukáš

- LÍpa. v
Finále Cokoládové tretry se

uskutečni ve Vítkovicích 25.
května v sedmnáct hodin. Pat-
ronem seriálu dětskych mÍ-
tinkri je Jan Železn1r, světovy
rekordman v hodu oštěpem a
s ouča sny re d i teI ZIaté tretry.

DalšÍrn, zahraničnim závo-
dern byl silhični běh ve švy-
carském Brigu. Tam se ve
startovnÍm poli na trati dlouhé
4 100 metrri p edstavila Tereza
Korvasová. Hodonínská béŽ-
kyně nenaŠlamezi svymi sou-
pe kami p emoŽitelku a jasně
si doběhlá v čase 14:38 minuty
pro vÍtězstvÍ,

Hodonín _ DělaI co mohl, ale
na závoď světového poháru,
ktery se letos uskutečni v
Moskvě Se Filip Veselouš ne-
podivá. Hodonínskému chod-
ci k nominaci nepomohl ano
novy osobní rekord.

PrvnÍ mezistátni utkánÍ
maji za sebou chodci. V kate-
gorii juniorri reprezentoval
Ceskou republiku hodoninsky
závoďník Filip Veselouš. Ten
pomohl na poděbradské trati
tymu ,junior k celkovému
druhému místu, kdyŽ deseti-
kilometrovou trať ušel v čase
4B:1B minuty na celkové deváté
pozici.

Ani skvěly osobní rekord
ovšem nestačiI na postup na
Světovy pohár v chtzi, ktery
letos hostÍ Moskv a. ,,Úč,astnic- 

'

ky limit 46:30 minuty bohuŽel
nevyšel. Tajně jsem doufal v
divokou kartu. Tu mi svazbo-
huŽel neuděli|, takže na světo-
vy pohár do Moskvy nepoje-
du," uvedl Filip Veselouš, kte-
ry chce v dalšÍch závodech za-
utočit na osobnÍ maxima.

Nejen atletická ve ejnost se
uŽ těši na nejznámějŠí atletic-
ké klánÍ v České republice ZIa-
tou tretru. Součástí tretry je i
Čokotádová tretra, která je ur-
čena pro atlety do jedenáctÍ let.

Malá vyprava nejmladšich
atletri AK Hodonín ve sloŽení
Tereza Kourilová (2005)' Natá-
lie Hlavinková (2003) a Micha-

s cEsKoU LEGENDOU. Mladé hodonínské
vyfotily s olympiisk m vítězem Janem Že


