
,

v minulém tydnu se konaly
hry V. letní olympiády dětí a
mládeže v Olomouci.

Y závodě, kter je nejvyšším
možnym srovnáním mladších
žákn v republice (ti svoje mis-
ffovství republiky nemají) a prv-
ním mě ením sil starších žakn
p ed záÍiljovym MČR, Se p ed-
stavilo Ve vyběru Jihomorav-
ského kraje hned deset hodonín-
skych talentťr. Největší spěch
si p ipsal Filip Sasínek. Ve st e-

dečním rozběhu na 1500 metru
se pohodlně kvalifikoval do finá-
le časem 4:26,40 minuty. Filip v
mladší bratr Patrik bohuŽel v síti
rozběh uvízl, ďe i tak si zaběhl
letošní nejlepší čas. V sobotním
finále pak soupe m nadějny
běžec Filip Sasínek nic neda-
roval a časem 4:13,33 minuťy
opět vyrazně zlepšil své osobní
i okresní maximum. Druhému a

etímu v cfli nadělil pět, respek-
tive 7 ,5 vteÍiny. Jak uŽb vá, zvy-
kem, Hodonín má skvělé sprinte-

ry ve štďetách. To dokazuje i zisk
titulu mistrťr Čn z nedávného
misffovství dorostu sprinteru na
4 x 4N metrťr. K pronímu místu
štďetě na 4 x 60 metru mladších
Žák: pfi spěl koleg m z kraj e také
oliver KÍíž. Tato štďeta smetla
v konem 30,18 vte iny soupe e

z hlavního města Pr y (30'95
sekund) a Královéhradeckého
kraje (31,16 sekundy). Veronika
Pďičková se po lehlc ch zdravot-
ních problémech vrátila na oviíl

a ve slušné formě. P edstavila
se také v tozbézich na hladké
šedesátce, kde jí ovšem čas 8,34
sekundy k postupu dríle nesta-
čil. Hďová medailistka ovšem
své kvďity prokánďa ve štďetě,
která jen těsně zaostďa za vitéz-
nou štďetou olomouckého kraje
(29,70 sekundy vs.29,96 vte in)
a obsadila v borné druhé místo.
Mďou sm lu měly ostatní šta-
fety, lÍeré zristďy jen těsně pod
stupni vítěztt. Štďeta chlapcri na
3 x 300 metr s Filipem SasÍn-
kem i štďeta dívek na stejné trati
s Lucií Žurkovou obsadiia shod-
ně čwnou pffčku. Pitom štďetě
chlapc stačilo na medďli ubrat
pril vte inku, dívkám by stačilo

stlačit čas jen o dvacet osm seti-
nék. Čtvrté místo obsadila také
Tereza Korvasová (na sním_
ku)' která neběžela svou hlavní
trat 1500 metr , protože ta není
součástí závodti, ale trať. o témě
polovinu kratší. Na trati 800 met-
ru se blyskla časem 2:22,04minu_
ty. Celkové páté místo si odvezl
poslední ričastník štafet ond ej
Kučeffk. Tato štafeta žákŮ na 4
x 60 metru zaostala časem 28,08
sekundy za t etím místem o více
jak šest desetin (27,43 sekund).
V rozbězích a kvalifikacích se
objevila ještě Veronika Solaíko-
váve vrhu koulí, které druh nej-
lepší vykon sezony (10'01 met_
ru) nestačil na postup do finále.
Bohužel ani pŤeká ká ce Adéle
Herzánové se jejím druh m nej-
lepším vykonem kariéry 16,88
sekund nepoda ilo postoupit
zrozběhu na 100 meffťr p ekážek
dál. Mimo hlavní závod se ještě
p edstavil nátiradník štďety ond_
ej Džuba. Po nevydďeném star-

tu si p ipsď v nejkratšÍm sprintu
na 60 metrťr pruměrnych 8,31
selarnd. Ve stejném běhu se lépe
vedlo ond eji Kuče íkovi, kter
si p ipsď slušn ch7,77 sekundy.
V mladších Žácíchse v rozbězích
p edstavil oliver KriŽ, ďe čas
8,43 sekund k postupu bohužel
nestačil. Mimo hlavní zán y
testovala formu na štďetu také
Lucie Žurková. Na trati 300 met_
ru zaběhla velice slušn ch 43,10
sekund. NS W.("!hr"t4
(a použiÚ ÍÍfr] ilŮ Llzpmnllop)


