
Veroniko Poliikovú přivezlo tři medoile z mezistótniho utkúní pěti zemí
REGION - Sprinterka Veronika Paličková bojovala se svymi sou-
pe kami na sobotním Mezistrítním utkání vyběrri České republi_
ky' Chorvatska, Maďarska, Slovinska a Slovenska v chorvatském
městě Rijeka. SYou letošní vybornou formu dokáza|a zríročit i v
samotném závěru sezony a p ivezla celkem t i medaile. Nejlepší_
ho vykonu dosáhla ve sprintu na 100 metrti.

o pět setin si vylepšila letošní maximum a zároveí okresní rekord
a časem I2,I4 s deklasovala své soupe ky. Druhá a tÍetí v cíli, obě
závodnice Mad'arska, za ni vyrazně zaostaly časy 12,50 S., respekti-
Ve 12,65 s. Díky vypadku jedné závodnice z reprezentačního vybě-
ru, Paličková nečekaně nastoupila i na 300 metru. Letos hodonínské
závodnici na této trati patí t etí místo českych tabulek časem pod
40 sekund (39,93 s), a tak i zdp byla jednou z favoitek na možnou
medaili. To se také potvrdilo a cílovou pásku proťala těsně na dru-
hém místě druhym nejlepším časem kariéry 40,04 s, když podlehla
pouze své reprezentační kolegyni a vedoucí žákyni tabulek Zdelce
Seidlové, která zvítězlla V čase 39,85 S. T etí medaili si Veronika
Paličková pivezla ze štafety na 4 krát 100 metru. Se svymi kole_
gyněmi Kerbachovou, Zlatnkovou a Dvo ákovou doběhla naše šta-
feta Za soupe kami z Maďarska v čase 48,,64 S. Yitězné Madarsky
byly v cíli v čase 48,48 s. Celkově se českému vyběru starších žzkyťt
poda ilo obsadit skvělé druhé místo ziskem Ig4 bodri. Z vítězství se
radoval v běr Madarska ziskem2D1 bodri, t etí skončily Slovinky se
151 bodem, čtvrté Chorvatky se I29 body a soutěž uzav ely dívky
Slovenska, které získaly celkem I24 bod .

o Dalším skvělym vystoupením se blyskli hodonínští atleti na
nedávnych Evropskych hrách mládeže, které každoročně hos-
tí Brno. Závod s témě tisíci mladymi závodnky se uskutečnil na
stadionu Pod Palackym vrchem. Na tento závod vyrazilo celkem 16

mladych závodník atletického klubu z Hodonína. Nejlépe se da ilo
Veronice Paličková a Michaely Knotkové, které dokáza|y v meziná-

rodní konkurenci p ivést prvenství. Starší žzkyně Paličková startova_
la nejprye v nejkratším sprintu na 60 metru. Po vítězství v rozběhu
časem 7 ,86 S Se postavila na start finále juko jasná favoritka. Sv j běh
však nezvládla a se zapackováním na prvních metrech si doběhl a až
pro sedmé místo. ,,Doufám, Že to bylo poprvé a naposledy, co se mi
toto stalo. Nedokážu si to vysvětlit, byla jsem ráda, že jsem nespadla.
Když se mi ovšem něco v závodě nepodaff, motivuje mne to k dalším
a lepším vykon m," zhodnotila nepovedeny běh Paličková. Její slo-
Va se naplnila následující den, když se postavila na start tff set met_
rové trati, kde nenašla p emožitelku a poprvé v kari éÍe zaběhla čas
pod 40 s., konkrétné 39,93 s. Sv j okresní rekord 40,34 s z letošního
roku vylepšila o více jak čty i desetiny. Druhou z|atou medailistkou
je v kategorii p ípravek Michaela Knotková. Na trati 600 metru jasně
dominovala i nad staršími soupe kami a sv j osobní a zárove okres-
ní rekord vylepšila o t i a pril vte iny na 1 :48,59 minuty. I ona si tak z
Brna odvez|a velké vítězství.

Vysledky ostatních závodnikri :

Dominik Bartoník (8. místo 1 500 m _ 4:49,02 min.), Martina
Bašusová (I2. misto 1 500 m _ 5:29,92 min.), Zdenka Hlaváčová (10.
místo 1500 m - 5:40,93 min.), Barbora Valášková (13.místo 800 m
_2:51,88 min.), Eva Pernikií ová (19. místo oštěp _ 20,98 m).

Kvalifikace a rozběhy: Jan Hromek (60 m _ 9,3l s), oliver KŤíž
(60 m _ 8,32 s), Tadeáš Mezera (60 m _ 9,72 s, míček _ 48,61 m),
Jozef Polák (300 m _ 44,75 s), Karolína Blablová (800 m _ 2:56,83
min.), Eva Černá (600 m _ 2:O5,7O min.), Kate ina Korvasová (800 m
_ 2:41,81 min.), Pavla Škrabalová (dálka _ 3,99 m), Adela Šrutková
(60m-9,06s).

l Michaela Knotková zabojovala také na Mistrovství Moravy
a Slezska mladšího žactvave Znojmě, kde dokázala poraziti o dva
roky starší soupe ky a zvítězl|a na trati 300 m časem 45,29 sdkun_
dy. Tím zlepšila své květnové osobní maximum (45,45 s) a její čas

Kyjov. FoTo: archiv Veroniky Pallčkové

Znamená vylepšení tohoto okresního rekordu pffpravek. Ze stejného
závodu si st íbro odvezla NatálieZelinková z koulďského sektoru za
vykon 9,43 m.

a Jinak Zelinková tyden p ed tímto závodem vybojovala
skvělé vttězství na mezikrajovém utkání mladšího žactva v olo-
mouci. Druhym nejdelším vrhem letošní sezony 9,56 m Zaostala jen
t i centimetry od svého osobního maxima a pomohla tymu našeho
kraje ke konečnému druhému místu. !."4C),2o,1L N5 CIop + LL)

Hodonínská atletka Veronika Paličková (vlevo) spolu s Natállí Kolajovou z AK


