
Mt1":l,i?Ii'.a.í:r'il."'l:
bu v Hodoníně pat í i JosEF
KoRvAs (47) z Hodonína,
kter se v oddílu věnuje atle-
tické p ípravce. Dlouholetá
práce p ináší své ovoce' jeho
kroužek navštěYuje dvakrát
tydně až t icítka nadšencri
atletické abecedy.

Loni ještě několikrát oblékl
dres družstva muž AK Hodo-
nín v první lize a dokázal v silné
konkurenci běžc na dlouhé tra-
tě i bodově pfispět svému tymu.
obě jeho dcery (mladší Kate-
ina - 13) navštěvují sportovní

atletické tffdy pi ZS ,,IJ Cerve-
nych domk " v Hodoníně. Star-
ší Tereza (15) má ve své sbírce
j-iž několik medailí z Mistrovství
Čn a Éž se m.iuže pyšnit t emi

Íeptezentačními starty v bar-
vách naší republiky V žákov-
skych kategoriích. Sám organi-
zuje jeden z největších závodtt
Vnorovskou desítku, kterého Se

t eba v 1o ském roce z častni-
lo na 550 aktivních běžc z ČR,
Slovenska, tlkrajiny, Madarska
a Běloruska. Na prahu nového
roku jsme rispěšnému trenérovi
položili několilk otázek a vznikl
nás leduj ící r ozÍlovor.

l Sám jste byl aktivním atle-
tgrrr, respektive stále jste, jaká
byla vaše atletická specializa-
ce? Vzpomenete si ještě na své
osobní maxima?

,,Nejčastěji jsem na &aze p i
soutěži družstev, tehdy ještě Za
Sigmu Hodonín, běhával 5 000
metru. Podmínky p ed 25 le$
a nyní se nedají srovnat. V Hodo-
níně máme tartanovou dráhu,
je velky vyběr kvďitní atletické
obuvi, oblečení, možnosti rege-
nerace, dopl ky stravy... Moje
osobní rekordy jsou na 3 000
metru 8:59 minuty, 5 000 met-
r 15:37 minuty a 10 kilomeff
za t2:45 minuty. S tím aktivním
atletem máte pravdu. Loni jsem

ikrát běželpi kole I. ligy družs-
tev mužt1 v posledním závodě se '

mi poda ilo získat dva body."
l Nyní trénujete děti a mlá-

dež. Jaká je věková skladba
skupiny a odkud jsou děti' kte-
ré sportovní kroužek navště-
vují?

,,optimáIní podle mého názo-
ru je začít kolem osmi let. V naší
skupině máme děti od šesti do
jedenácti let, holky a kluky Spo-
lečně. Pochopitelně k těm nej-
mladšírn máme jiny pístup. Děti
jsou nejen z Hodonína, aLe i ze
širokého okolí. V málokteré ves-
nici mají atleticky nebo vtibec
sportovní oddíl pro děti, když
pomineme fotbal. Proto jsem
rád, že si rodiče a hlavně děti
k nám tu 'cestu našli, i když to
není nejbLíže."

l Jak často a kde trénujete
v pruběhu roku?

,,Trénujeme dvakrát | dně.
V letním období dub en až ffjen
vylŽíváme atletick stadion
v Hodoníně a v období od listo-
padu do b ezna chodíme do tělo-
cvičny."

l v dnešní době se dají
využívat již moderní pomric-
ky; které jsou běžně dostupné
v obchodní síti specializoYa-
nych sportovních prodejen.
Jaké 'povžíváte vy pomfrcky'
kromě standardního náčiní
a ná adí?

,,Vedle míčli, švihadel a krike-
tovych míčk použív áme soupra-
vu Kids athletics, coŽ jsou speci-
áIní molitanové pÍekážky, rakety
a jiné pomticky, které využívá-
me Ra rtnná odrazová cvičení.
V tělocvičně často využíváme
i gyl'utastické ná adí."

l Na atletiku dětí se klade

čím dál větší driraz. Je to pod-
le vás dob e vribec propagovat
sport mezitak mladé? Je vribec
zájem rodič ?

,,Určitě je dobré propago-
vat jakoukoli sportovní aktivitu
u dětí. V současné době sportuje
spousta mladych, bohužel vel-
ká část jen s myší v ruce p ed
monitorem počítače. Atletická
p ípravka, kterou vedu, je jaká-
si sportovně pohybová gramot-
nost se smě ovátnim k atletice.
Zatím jsme žádné dítko neod-
mítli, i když z klukťr, ktefi šest
svíček na svém dortu ještě nes-
foukli jsem měl strach, ďe oni se
velmi dob e zaŤad1li. To, Že nátm
za poslední měsíce vyrazně p i-
bylo dětí by mohl byt dťrkaz, Že
to S mymi kolegy děláme dob-

' 
Íe a i rodiče začali chátpat, že je
dobré vést děti k pohybu. Díky
ší ce disciplín si tak v atletice
své místo najde podle mě kaŽ-
d . Samoz ejmě ta prvotní pru-
pÍava, kterou děláme my, se dělá
společná pro všechny, ať je z něj I

v budoucnu sprinter, skokan,
vrhač nebo běžec."

t Máte ve své skupině nějaké
opravdové sportovní talenty?
Mrižete někoho vyzdvihnout?

,,Nejraději bych vyjmenovď
všechny, jsou opravdu šikovní.
Rád bych ďe zmíruL aspo jed-
no jméno, a to Michaela Knot-
ková. Našel jsem ji ve vysledcích
závodtt Vnorovská. desítka, kde

jsem jeden z hlavních organtzá-
toru a oslovil jsem jeji rodiče.'
Jeden a pril roku chodila poctivě
do p ípravky a v zá ' p estoupila
ze základnt školy ve Vnorovech
do hodonínské ZS ,,U Cervenych
domkri", kde, je ve sportovní i-
dě u trenérské dvojice Antonín
Slezák a Áeněk Lípa. Míša své
vrstevníky p edbíhá vyrazně,
atletic{ slovník na to má vyraz
'1o párnfl{"."

I Pokud si bude tento rozho-
Yor číst nějaky rodič, kter má
aktivní dítě a bude mít zájem
toto dostat do atletiky' kde vás
mriže najít?

,,Moje telefonní číslo je uve-
ejněno na ] webovych stránkách
AK Hodonín, osobně nás najde-
te vždy v ritery a ve čtvrtek od
16 - t7 hodin v tělocvičně ZŠ
,,(J Čeruenych domk ." Noví
zájemci o atletickou pffpravku
jsou vítáni kdykoli v pruběhu
celého roku."

l P edpokládáme, že nemá-
te v náptni Inuze tréninky' ďe
organizujete v rámci klubu
i další aktivity ...

,JVtinuly měsíc jsem Se vrátil
zt 'dentIflto sous edění v Jeseníkrr
na chatě Certovy kameny. Spor-
tovní ídy sem jez-dí jt spousfu
|et, zatu dobu zde spolďně s maji-
telem vybudovďi dobré zázemi
pro org anizov ani podobnych akcí.
Kromě aktivního pohybu na čis-
tém horském vzduchu a nenárď-

né turistiky jsme navštívili plně
nově zbudované wellness cent-

rum v nedďekém městečku Lázně
Lipová. Podobnou akci pliínujerne
i na jďe. V měsíci květrru a červnu
se z čast ujeme atleticlrych zítvo-
d na &áze. Celorďně pak závo-
dri v riámci HodonÍnského běžec-
kého pohráru n:JLádeže, určitě Se

nenudíme."
- Je atletika nákladn

' sport? Nebo stačí p ijít v tenis-
kách a sportovní teplákovce?

,,Atletika určitě patÍí k méně
finančně niáročn; m sportťrm.
S teniskami a teplákovou Soupra-
vou jste to vystihl dob e. Je ale
dobré mít sportovní obuv urče-
nou na běh."

l Jaké máte. cíle do nové
sezony 2012?

,,M m 'p iáním je, aby ,nás na
každém' tréninku bylo alespo
dvacet, coŽ Se nám v poslední
době daÍí spěšně pekračovat.
DáIe probojovat Se, podobně
jako loni, společně s mladymi
atlety ze sportovních tÍíd sítí
kvalifikačních závodtt na mis-
trovství Moravy a Slezska, což je
nejvyšší soutěž druŽstev u mlad-
ších žák'iu. A v neposlední adě je
naším cílem sehnat sponzoÍa na
ja'oí soust edění, čímŽ by se toto
stalo dostupnější pro širší okruh
dětí. A ještě jeděn dlouhodoby
cíl, aby děti u atletiky v Hodoní-
ně z staly co nejdéle."
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