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Hodonín-I Filip Sasinek pat-
ŤÍmezi tradičnÍ sběratele oce-
nění. Sedmnáctilet: běŽéc ne-
mohl na slavnostnim vyhlá-
ŠenÍ chybět, neboť loni Jy_
hrál kromě mistrovství Ces-
ké republiky v krosu snad
všechny závoďy, V kter: ch
startoval.

Několikanásobného mistra
České republiky a drŽitele ha-
lového rekordu v závodě na
patnáct set metr podobné ak-
ce nikdy ngomrzi.

,,Večer se mi libil i proto, Že
vyhlášenÍ bylo po delší době v
HodonÍně. Bylo to organizač-
ně dobÍe zvládnuté," uvedl Fi-
lip SasÍnek, kterému vribec
nevadilo, Že neobhájil prven-
stvi v anketě Hvězda Hodo-
ninského deníku.

Pro cenu čtená si došla na
podium nová Sasínkova kole-
gyně NatáIie Kolajová.

,,Anijsem s tím nepočÍtal,Že
bych mohl znovu vyhrát. Na-
táIii jsem to prál, loni totiŽ
stejně jako já vyhrála spoustu
závodti. Cena je tak ve správ-
nych rukou," prohlásil Sasí-
nek.

Ten loni triumfoval na mis-
trovstvÍ České republiky do_
rostu v hale a na dráze,,zlato
zÍskal i se štafetou čty ikrát
čty i sta metr .

Nejcennějši medaile hodo-
nínskému béŽci utekla pouze
na národnÍm šampionátu v
krosu, kde skončil t etí.

,,Tam jsem ale nepatril k fa-
voritrim," Íká SasÍnek, ktery
by chtěl všechny mistrovské
tituly obhájit. ,,Chtěl bych se
zlepšit," pronesl.

MládeŽnickému reprezen-
tantovi se povedla i letošnÍ ha_
lové sezoně. I kdyŽ v závodě na
t i kilometry byl Sasínek kvti-
li p edčasnému startu dis_
kvalifikován, il& poloviční
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trati neměl konkurenci a v re-
kordnÍm čase si doběhl pro
zlato. ,,Radost mám hlavně z
halového rekordu," íká Sasí_
nek.

Naopak na diskvalifikaci by
nejraději hodonínsky závod-
nik z4pomněI. ,,Byla to moje
blbost. Snad jsem se z tohq po-
učil. P iŠtÍ rok to snad bude
lepši," pronesl.

Hlavnim letoŠnÍm Sasin-
kov m cÍlem je postup na mi-
strovstvÍ Světa do sedmnácti
let.

,,Rád bych splnil limity t e-
ba i ve dvou disciplínách,"
uzav el povídání mlad: béŽec.

SasÍnka nyní čeká start na
mistrovstvi české republiky v
krosu.

Šestéhg dubna pak členové
slováckého klubu odjÍŽdějÍ do
italského Belaga na kondičnÍ
soust eděnÍ, kde budou nabi-
rat fyzickou kondici a ladit
formu na hlavni část sezony.


