
v poslednÍm závodě se mi po-
da iIo zÍskat dva body.

Atyosobnírekordy? i

T i kilometry jsem zv|áďI
z;a&:59 minut, pěttisíc metr
zalS:3T minut a deset kilome-
tr za32:45minut.

Nynítrénuiete dětia mládeŽ Jakáje
věková skladba vďí skrrpi ny? 0d-
kud jsou děti' lcteré kroužek navště-
vují?

Poďle mého názoraje opti-
málnÍ začitkolem osmi let.
Vnaší skupině máme děti od
šesti do jedenáctilet. Kluci
trénují s hoIkami společně.'
Pochopitelně k těm nejmlaď-
šÍm máme jiny p ístup. Děti
jsou nejen z HodonÍna, a|eze
širokého okolÍ. V málokteré
vesnici mají atleticky nebo
v bec sportovni oddil pro děti,
kdyŽ pomineme fotbal. Proto
jsem ráď,Že si rodiče a hlav-
ně děti k nám tu cestu našIi.
I kdyŽ to nemajinejbliŽe.

Jak často a kde s dětmi tÍénujete?
Trénujeme ďvakrát t dně.

V letním obdobi vyuŽiváme
hodoninsh atletick stadion,
od listopadu do b ezna trénu-
jeme v těIocvičně.

Používáte kromě ďandardního ná-
činí a ná adí i jiné pom clcy?

Veďle mÍč 
' 
švihadel a kri-

ketovych m Íčkri pou Živ áme
soupravu Kids athletics, coŽ
j sou speciální moIitanové
ptekáŽky, rakety a j iné po-
mricky, které jsou vhodné na
rtnná oďr azová cvičenÍ, opičÍ
dráhu nebo nácvik házenÍ.
V těIocvičně také velmi často
vyuŽiváme gymnast ické ná-
adÍ.

Naatletiku dětíse klade čím dál

většíd raz Myslíte si, že je vhodné,
aby se sport mezi mladl mi lidmi

. propagoval? Jaky vidíte áemrodi-
č u vašich svě enc ?

Určitě je dobré propagovat
u děti jakoukoli sportovní ak_
tivitu. V současné době spor-
tuje spousta mladych liďi,
bohuŽel velká část jen s
myší v ruce p ed moni-
torem. V naši atletické
skupině, kterou vedu,
se ale zamě ujeme na
celkov pohyb.
Je o atletiku mezi mall mi
dětmi záierrť?

Zatim
jsme
žáďné
dÍtko
ne

odmÍtli, i kdy ž zklakti, kterÍ
šest sviček na svém dortu ješ-
tě nesfukovali, jsem měl
strach. AIe oni se velmi dob e
zataďiIi. To, Že nám za po-
sledni měsíce vyrazně p ibylo

dětÍ, bymohlb t
d kaz, Že to s
mymikolerydě-
láme dob e.I ro_
diče začalichá-
pat, žejedobré
vést děti k pohy-
bu. DÍky šÍ i ďis-
ciplÍn si v atletice
své misto najde
kaŽďÝ. Samoz ej-

mě prvotní
k&. pruprava,

kterou dě-
lámeffiY,
se dělá
spo1ečně
pro všech_
ny. AťuŽ
pro bu-
douciho
Sprintera,
dáIka e,
vrhače
nebo
béŽce.

Máte ve
své skupi-
ně nějaké

spoÉovníta-
lerrty? M žete někoho
vyzdvihnout?

Nejradši bych
vyzdvihnul všechl
ny. Dětijsou
opravdu šikovné.
Rád bych zrnÍnil

jméno Michaela
Knotková. NašeI
jsem'ji ve vysIedcÍch
závodri Vnorovská
desitka ,uníŽjsem

jednim zorganizátoril

a oslovil jsem její rodiče. Rok
a p l chodila poctivě do p i-
pravky ,v záŤip estoupila ze
ZákladnÍ školy ve Vnorovech

sportovnit idě utrenérské
dÝojice Slezák, LÍpa. MÍša své
vrstevníky p e dbíhá v: r azné,
atleticky slovnÍk na to má vy-
razoparník.

Je d lďité, aby děti chodiIy do
spoÉovních tÍíd?

oběEoje dceryghodÍ na
Záklaďni školu U Cervenych
domk , kde jsouve sportovní
t ídě se zamě enÍm na atleti-
ku. obě jsou spokojené, po-
chvalujÍ si kolektiv. StaršÍ
T er eza má jiŽ slušné vysled-
ky, t 'ikrát reprezentovala na-
ši republiku v Žákovskych ka-
tegoriích.

Pokud by chtěI něiah rodič po p e-
čtení rozhovoru dat své dítě do vaší
atIetické skupiny' Go pro to musí
udělat? P 'liímíte v bec nováčky
v pr běhu celého roku?

Moje telefonní čÍslo je uve_
ejněno na stránkách hoďo-

nínského atletického klubu'
Jinak nás najde v utery a čtvr-
tek od šestnáct do sedmnácti
hodin v těIocvičně Záklaďni
školy U Červenych domkri.
NovÍ zájemci o atIetickou p Í-
pravku jsou samoz ejmě vi-
táni.

co organizujete pro děti kromě tlé-
nink ?

P ed dvěma t dny jsem S , o

vrátil z tydenního soust edě-
ni. Bylj jsmev Ješ_enÍkách na
chatě Certovy kameny. Sp,or-
tovni t Ídy tamjezďíjiŽ
spoustu let, zatudobu jsme
spolgčně s majitelem vybudo-

vali dobré zázemípro organi-
zov ánipodobnych akcí. Kro-
mě aktivnÍho pohybu na čis-
tém horském vzduchu a ne_
náročné turistiky jsme v p li
t dne navštÍvili uplně nově
zbudované wellness centrum
v nedaIekém městečku Lázně
Lipová. Podobnou akci plánu-
jeme ještě na ja e. V květnu a
červnu se z čast ujeme atle-
tick ch závodri na dráze. Ce-
loročně se zučast ujem e zá-
vodti v rámci HodonÍnského
běŽeckého poháru mládeŽe.

Je atletika nákladn spoÉ? Mohou
děti p ''iít na trénink v obyčejn cb
teniskách a teplákovové soupravě
po starším sourozenci, nebo musí \

mít steiné vybaveníjako nejlepší
světovísprinte i?

At1etika určitě pat Í k mé-
ně finančně náročn: m spor-
ttim. S teniskami a teplákov-
kou jste to vystihl dob e
(smÍch). Je aIe lepší mít spor-
tovnÍ obuv určenou na běh.

Sjak mi ambicemi vstoupíte do se-
zony zOIn

Cílejsoujednoduché. '
Chceme, aby nás nakaždém
tréninku bylo alespo dvacet,
coŽse nám poslední dobou da-
Í Útspěšně p ekračovat. Stej.

ně jako Ietos se chceme s mla-
d mi atlety ze sportovních
t Íd probojovat sítí kvalifi-
kačnÍch závodri na mistrov-
stvÍMoravy a Slezska, coŽje u
mladšÍch Žákti nejvyšší sou-
těŽ družstev. PokusÍme Še se-
hnat sponzora na jarnÍ sou-
st eděni, čLmŽby se stalo do-
stupnšj i.
Nášdlo
vá. Chceme' aby děti u atleti-
kyv Hodonině ztistaly co
nejdéle.

V atletickych disciplínách si mís.to najďe ku:Žďy
LIB6R KopL tL,t'l "3.e,Ii

Hodoní.n _ P ed několika lety
zvLáďluběhnout t i kilometry
pod devět minut. Teď má na
stejné trati horšÍ čas, ale zá-
vodit ho bavi po áď stejně. Jo-
sef Korvas atletiku miluje. Ke
královně sportu p ivedl i své
dcery. Starší Tereza bojovala
za Českou republiku na mezi-
státnÍch z,áv odech, mladši Ka-
te ina patrí ve své věkové ka-
tegorii rovněŽ mezi nejIepší.
Josef Korvas se vŠak věnuje i
dalším dětem. V hodonÍn-
ském atletickém klubu má
starosti p ípravku, s nÍŽ pra-
cuje'někoIikrát tidné. ,,To, Že
nám za posleďni měsÍce vy-
razné p ibylo dětí, by mohl
byt drikaz, Žetos mymi kolegy
děláme dobre. I rodiče začali
chápat , Že je dobré vést děti k
pohybu. Díky ši i disciplín si
v atIetice své mÍsto najde kaŽ-
d ," íká v rozhovoru Josef
Korvas, ktery ve Vnorovech
jiŽ několik let p Ípravuje je-
den z nejoblÍbenějšÍch závodti
hodonÍnského okresu.

Sám jste byl, respelctive ďá!e jste,
ďdivním atletem. Jaká byla vaše at-
letická special izace? Vzpomenete si
nasvá osobnímaxima?

Nejčastějijsem na dráze pri
soutěŽi druŽstev. Tehdy j sem
ještě za Sigmu Hodonín běhá-
vď pět tisic metrri. PoďmÍnky
p ed pětadvaceti lety a nyní se
nedajÍ srovnat. V HodonÍně
máme tartanovou dráhu, exis-
tuje veIky vyběr kvaIitnÍ atle-
tické obuvi. Jiné je obIečení,
moŽnosti regenerace, dopl ky
stravy. Jinak s tÍm aktivnÍm
atletem to máte pravdu. Letos
jsemt ikrát běŽel p i kole
prvni Iisy druŽstev muŽ ,


