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Uspěšn t den otletŮ AK Hodonín
Hned t i závody družstev v jednom tydnu absolvovali součas-
ní i byvalí žáci sportovních t íd p i ZS U Cerven ch domk a
další atleti Atletického klubu (AK) Hodonín. Nejd íve bojovala
družstva mladšího žactva ve Znojmě na Mistrovství Jižní Mora-
vy družstev. odtud dvě nejlepší družstva postupovala na Mis-
trovství Moravy a Slezska družstev.

To se povedlo i nejmladším hodonínskym druŽstv m a chlapce i
dívky uvidíme v tomto závoďě, ktery hostí nedaleké Uher'ské Hradiš-
tě. Celkem se poda ilo chlapc m nasbírat 103 bodri a dívkrím 135,5
bod . Mladé tďenty dokázaLi porazit pouze tymy zBrna. V kategorii
chlapcti BYAC a v kategorii dívek JAC Brno. Kromě.spousty osob-
ních rekordri padl i jeden okresní. Postaral se o něj Jan Hromek, ktery
zaběhl nejrychlejší patnáctistovku v kategorii p ípravek'za 5:43,13
minuty. Na stupně vítěztt vystoupali na nejvyšší stupínek oliver I(ŤíŽ
na 150 metru (19,95 s), ktery p idal bronz na 60 meff (8,33 s), Jozef
Polák v běhu na 300 metru (47 ,31 s) a Natálie Zelirkováve vrhu kou-
Ii (8,20 m). St íbrnou medaili získď Lukáš J n v běhu na 300 metru
(49,26 s) a Adéla Šruttová ve sprintu na 150 metrťr (22,84 s). Na
bronzové pÍič,ce skončil Jan Hromek v běhu na 1500 metrri (5:43,L3
min), Kristyna Bračková v nejkratším sprintu na 60 metru (8,98 s),
Manina Bašusová na 800 metru (2:43,11 min), Michaela Knotková
na 300 metru (48'61 s - osobní rekord), Barbora Valášková na 150
metru (23,20 s), štafeta dívek na 4kÍát60 metru (Špačková, Šrutto-
vá, Mikulecká, Krrotková) čas em 37 ,52 s a štafeta chlapc 4 krát 60
metrťr (Mezera, Ško3ec, J n, Bartoš) časem 36,52 s.

Další vysledky závodník AK:
Mladší žáciz Dominik Fojtk (4. místo míček _ 53,25 ffi, 6. místo

koule _ 8,58 m), oliver I( íž (5. místo koule - 8,97 m), Jan Bartoš
(5. místo 800 m-- 2:37,57 min, 23. místo míček - 36,48 m), Što-
pán Vobornk (7. místo 800 m _ 2:4l,26 min), Tadeáš Mezera (8.

místo míček _ 49,68 m, 18. místo dálka _ 344 cm), Jan Hromek (9.

místo 150 m - 22,89 S, 12. místo dálka 370 cm), Lukáš J n (10.

místo míček - 45,23 m), 'fomáš Kašík (6. místo vyška _ 135 cm),
Jozef Polrík (9. místo koule - 6,88 m, 22- misto míček - 37,I4 m),
Jakub Škoiec (10. místo 60 m - 9,08 s, 15. místo 150 m _ 24,23 s),

David Ševčík (11.místo dálka _ 392 Cffi, 14. místo míček _ 4I,IO
m), Lukáš Fifka (11. místo koule - 6,87 m, míček- 25,38 m), Jaro-
slav Svoboda (60 m - Io,34 S' 150 m _ 25,88 s' míček ' 31,38
m), Jan David (koule _ 5,42 m, míček _ 18,06 m), Michal Pelikán
(800 m _ 3:08'85 min), Vít Michenka (150 m - 25,15 s), Jan Prát

(míček _ 32,80 m), Patrik Sikora (60 m _ II,04 s, míček _ 16,70 m).
Mladší žákyně: Kristyna Bračková (4. místo 60 m p . _ 12,26 s,

míček _ 40,69 m), Nikola Da ková (6. místo 150 m _23,66 s), Kate-
ina Korvasová (4. místo 800 m _ 2z44,O3 min), Dita Špačková (6.

místo 300 m _ 5I,72 s, 13. místo vyška _ l20 cm), Martina Bašusová
(6. místo dálka _ 408 Cffi, 10. místo vyška_ I2O cm), Barbora Ščeci-
nová (8. místo 60 m p .- 13,85 s, 13. místo míček 31,30 m), AlŽběta
Vachov á (9 .místo koule - 6,03 m, 11. místo 300 m _ 55,70 s), Kate-
ina Mikulecká (5. míslo 150 m - 23,57 s, 9. místo dálka - 369 Cm),

Eliška Homzová (6. rÍrísto koule - 6,77 m), Michaela Krrotková (4.

místo 60 m _ 9,01 s), Hana Horká (8. místo koule - 6,71 m), Karolí-
na Blablová (11. místo 800 m - 3:08,47 min), Denisa Je ábková (60
m - 10,03 s, dálka 324 cm), Adriana Michenková (150 ÍIl - 24,84 s,

dálka - 287 cm), Mariana Michenková (300 m - 54,74 s, dálka - 332
Cm), Adéla Šrutkov á (60 m - 9,40 s, 150 m - 22,84 s), Alexandra
Maděryčová (60 m - 10,63 s, dálka -332 cm), Denisa Svršková (60
m - |0,26 s, dálka _327 cm), Pavla Štrabalová (60 m -9,'75 s, vyš_
ka- 115 cm), PetraVyrubalíková (60 m -9,94 s, dálka -334 cm),
Michďa Homolová (dálka _ 296 Cffi, míček - 22,25 cm); Julie H e-
bačková (I50 m - 26,396 s).

Stejně rispěšně si vedlo družstvo dorostenc v opavě. Po dvou
suverénních vítězstvích jeli dorostenci pro jasny postup na Mistrov-
ství České republiky, které hostí'hlavní město ,uígd"n. po t etice se
jim sice zvitéžitnepovedlo, ale druhé místo jim zajistilo jasny postup
z celkového prvního místa. Poruzitje dokázď pouze celek AK ssK
Vítkovice. I zde se p episovali okresní tabulky a padalo spousta
osobních rekordri. o ripravu okresních tabulek se zasloužIl Dominik
Kubalák v běhu na 400 metru. ,,Celou sezonu Áip snažím poko it 51
vte in a jsem rád, že se mi to na p edposledních závodech koneč-

1ě podďilo" prozradll Dominik Kubalrák tydeníku Nové Slovrícko.
Casem 50,86 sekund poko il jednadvacet let stary rekord Tomáše
D ímala, ktery měl"hodnotu 50,91 sekundy. T ináct setin dokázal
ubrat ze svého času na 400 metru také Filip Sasínek a jeho vylepšeny
okresní rekord v kategorii žactva má nyní hodnotu 53,39 sekundy.
Novy rekord také ustanovil Peter Veselsky na 3 000 metru chtize na
dtáze časem 23:37,34 minuty. ,,Poděkování auznání ale náIeží všem
závodníkťrm, kteí v pruběhu sezony v družstvech nastoupili. Dou-
fám, že se závodníci ještě dokáži vyburcovat a pÍípadně bojovat o
republikové medaiIe nebo alespo nejlepší šestku. Určitě na to mají,"
konstatoval ZdeněkLípa, manaŽer klubu AK Hodonín.

Dominik Kubalák pokoll 21 let stan rekord Tomáše Dímala v běhu na 400

metr . N5 h.-{o,tey4 Foto archiv AK Hodonín

Z u sledkri závodník AK:
Jakub Žurovec (1. místo 100 m - II,4I s,2. místo 2oO m _ 23,4I

s), Dominik Kubalák (2. místo - 400 m - 50,86 S, 4. místo 200 m

- 23,74 s), Peter Veselsky (2. misto 3 km chrize - 23:37,34 min),
Filip Vinkláiek (3. místo vyška - 189 Cffi, 5. místo trojskok _ 12,00
m), Robert Džuba (3. místo 3 000 m - II:47,70 min, 8. místo 100 m
- 12,14 s), Karel M;azáIek (2. místo trojskok - 12,77 m, koule 5 kg

- 14,27 ffi, 3. místo oštěp _ 48,88 m), Filip Sasínek (2. místo 800 m _
I:59,32 rnin, 6. místo 400 m _ 53,39 s), Petr Vašbk (1. místo trojskok

- I2,g3 ffi,2. místo oštěp _ 48,90 m), Martin Švarc (3. místo - 2OOO

m p .- 7:00,86 min),JánŠuba (4. misto 100 m p . - 15,60 S, 5. místo
300 m p . - 4I,64 min), David Herka (5. místo 800 m - 2:04,71 min,
10. místo 400 m - 54,16 s), Jind ich Goiš (6. místo 800 m - 2:04,89
min, 8. místo 400 m - 53,87), Prokop Vyskoěil (6. místo kladivo
_ 35,84 m, 11. místo disk _ 32,35 m, 12. misto koule _ 11,23 m),
Michal Tišnovsky (3. místo trojskok_ 12,58 m, 4. místo vyška _ 186
cm), Radek Jandl (8. místo kladivo - 25,31 m, 9. místo vyška _ t72
cm), Dalibor Čagánek ( 12. místo 400 m - 55,69 s). CIop + LL)


