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Hodonínští o ebou dolší skvělou sezonu
HoDoNÍr.l - BlffÍí se konec
roku a všichni pomalu začínají
rekapitulovat již skoro ukon_
čeny rok 2012. Stejně tak reka_
pitulují i sportovci své snažení,
nominují své nejríspěšnější do
rriznych anket a plánují cíle
do následujícího roku. čle-
nové Atletického klubu (AK)
Hodonín navázali na p edcho-
zí roky, p edevším na historic-
ky nejlepší rok 2010 a posbírali
velké množství ríspěchri jak na
národním, tak i mezinárodním
poli.

Zavše mltrví statistiky. V osmi
závodech, které Se letos konaly
na stadionu ,,U Červenych dom-
kťl" v Hodoníně, padlo celkem
70 rekord tohoto stadionu. ,,Je
to tictyhodné číslo, kterému p i-
spělo p edevším poÍádání Mezi-
státního utkání mužri a žen do 22
let, kde se p edstavilo p es dvě
stovky reptezentant Z České
republiky, Madarska a Slovin-
ska. Těchto akcí bychom v pfiš-
tích letech chtěli po ádat více,
ale záleŽí také na tom, jestli se

naprosto reálné," vypíchl t i nej-
lepší z Hodonína Lukáš Lípa.

a Již halová sezona, kte-
rá zpravídla trvá od ledna do
b ezna naznačila, že letošní
rok bude velmi dobr . Atle-
ti AK na Mistrovství Moravy a
Slezska získali celkem osm cen-
nych kov , z toho pět titulťl o
které se zasloužil Filip Sasínek
na 800 metrri, Jakub Žurovec
na 200 metrti, Lucie IGtičková
Ve vyšce, Tereza Korvasová na
1500 metr , Veronika Paličko-
vá na 150 metr , dá|e dvě dru-
há místa zásLuhou Aloise Zapaly
ve vyšce a Veroniky Paličkové
na 60 metru a jeden bronz p i-
činěním Jind icha Goiše v běhu
na 400 metru. Na Mistrovstvích
republiky poté dokázali tito atleti
získat ještě o jednu medaili více
a z haly odvezli celkem devět
kov . Hned dvě z|até vybojova_
la na zast ešeném okruhu Tere-
za Korvasová. Ta své soupe ky
zastínila v běhu na 1500 metrri i
na dvojnásobné tratt. Z|ato p idal

til Filip Veselouš a jeho oddílo-
vy kolega Ji í Skalka zde obsadil
skvělé osmé místo. Své medai-
lové sbírky rozšífili také Filip
Sasínek a Tereza Konrasová. Na
Mistrovství ČR v krosu obsadili
shodně t etí místo.

a Po krátké pauze během
b ezna a většiny dubna atleti
vletěli do závodri pod otev e-
nym nebem. Prvním z vrcho_
l bylo Mistrovství Moravy a
Slezska, odkud pfivezli celkem
22 cennych kovri. V kategorii
dorostu p ivezl dvě zlaté Jakub
Zurovec ze sprintu na 100 a
200 metr , Jind ich Goiš z trati
400 metrťt, David Herka z běhu
na 800 metru a Filip Sasínek za
běh na 2 kilometry s p ekážka-
mi. Bronz této věkové kategorie
p idala Adéla Herzánová v běhu
na 100 metru pÍekážek a Tereza
Korvasová z trati 800 metru. V
kategorii junioru se z vítězství
radoval Dominik Kubalak na
trati 400 metr , na st íbrny stupí-
nek vystoupal Filip vinklárek ve
skoku vysokém a Vojtěch Čech
v desetiboji p idal bronz ze 110
metru p ekážek. Stejnou hodnotu
měl i vykon Jaroslava Ďáska ve
sprintu na 200 metru. Z dospě-
lych p ivezl opět dvě medaile
Lukáš Lipa, stffbrnou z trojsko-
ku a bronzovou z dáIky, stffbro
p idala Lucie Krtičková ve vyš-
ce a Jana Myrmusová v disku. V
kategorii žactva se podďilo dvě
zlata získat Veronice Paličko-
vé (60 a 150 metr ), ostatní pak
shodně získali s íbrné medaile.
7.denka }IlaváčovÁ v chťrz.i na 3

i Filip Veselouš Y chrizi na 5
kilometr . T etí a čtvrtou zlatou
vybojovďa Veronika Paličková a
obhájila tak své halové tituly na
60 i 150 metru. Pátou zlatou zís-
kala dorostenecká štafeta 4 krát
400 metr , která obhájila lo sky

letos v poklidu skončili v 1. |ize
na pátém místě, Ženy opět skon-
čili t etí a jen těsně se nepodívďy
do baráže o extraligu. Dorosten_
ci a juniofi Se opět probojovali
do republikového finále. Mlad-
ší a starší žáci a Žákyně bojo-

a v současné době atleti
ukončují soust edění v Jesení-
kách a p ipravují se na začátek
halové sezony. Pod vedením tre_

néru Antonína Slezáka aZdeka
Lípy myslí na ještě lepší vykony
a vysledky než letos. ,,Prioritní'

Společná fotka vypravy atletŮ AK Hodonín z MCR dorostencŮ a juniorŮ v ha!e.

triumf. Dvě medaile (v roce z0I2
tedy celkem 5 !) získala také
Tereza Korvas ov á, když na 1 500
metru získala stffbro a na dvoj-
násobné trati brala bronz. Stffbr-
nou medaili získal trochu neče-
kaně Jind ich Goiš, ktery od haly
šel vykonnostně rapidně nahoru
a zaběhl osobní rekord 49,77
sekundy na 400 metru. St íb-
ro z ha7v ohháiil také Ii í Sknl-

vali o své umístění v krajskych
soutěžích. Za obrovsky rispěch
Ize považovat také druhé místo
žzkyt hodonínského Gymná_
zia v celorepublikovém Corny
St edoškolském pohríru v atleti_
ce, kde většinu tymu tvofi právě
naše atletky, které letos na tuto
školu nastoupily. Už to, že staví-
me všechna druŽstva od pffpra-
vek. o es mladší a starší žactvo a

pro nás zttstává práce s mládeŽí,
p edevším- Ve sportovních ttí-
dách p i ZS ,,[I Cervenych dom-
kti" pod vedením Antonína Sle-
záka, ale také vedení atletick ch
pffpravek v atletickych krouž-
cích pod vedením trenéru Jose-
fa Korvase, Marty Hankové a
Dariny Dvorské. Právě zde nám
základna malych dětí utěšeně
roste a snažíme se oro tvto děti



kilometry, ond ej Džuba na 300
metr , Dominik Bartoník v běhu
na 1500 metru s pÍekaŽkami a
Marek Macek v hodu kladivem.

O Na r spěšné halové vystou-
pení v nristrovství republiky
navázali atleti i venku, o k deví-
ti halovym p idali dalších deset
cennych kovri z otev rcné drá-
hy. Z|atou z haly obhájit Filip
Sasínek v běhu na 8fi) metrri

ka v chrizi na 5 kilometru. Jedi-
ny bronz p* pfivezl žák Adam
GÓtz v běhu žáltai na 3 km.

a ,rHodnotíme tady medai-
listR ale pochvalu si zaslottží
všichni. Kromě nich zde závodi-
li další závodníci, kteff se umísti-
li ve finiíle, tedy do osmého mís-
ta a to j9 v riímci celé republiky
obrovsk spěch. To se také pro-
ÍÍxtá v soutěžích družstev. Muži

dríle dorost, juďory po dospě-
|é, nás Íadí do pozice jednoho
z nejsilnějších klubri v kraji. A
v pffštím roce miíme ambice s

tymem dorostenek, tak'že kromě
juniorek budeme mít obsazena
všechny soutěže drrrŽsteu coŽ
je deset družstev..Pfitom jedno
družstvo má 22 aŽ 24 člen , a
to je vyborná vizitka," hodnotil
prisobení AK na atletické mapě
Česka Lipa.

vytvofit adekvátpí,' podmírrky,
aby se k nám po ád rádyvracely.
Také práce ostatních trenér Ji í-
ho Vinkl árka,Miroslava Škrobá-
ka či Antona orlíka si zaslouŽí
velké díky. To ovšem pa í také
rozhodčím a vedoucím družstev,
p edsedovi AK Hodonín Petru
Šímovi či sekretái a statistikovi
Lukáši I ípovi, ktery obstarává
všechny tabulky" doplnil zkuše-
ny nenér Zdeněk Lípa.

fiop + LL)
Tereza Korvasová pětinásobná

medailistka v tuČn. \

podďí dát dohromady stadion,
kde bohužel již dosluhují sektory
technick ch disciplín a pomďu
nejsou provozuschopné ani pro
samotny trénink," zhodnotil akci
Lukáš Lípa, statistik AK Hodo-
nín. Celkově se atleti p ědstavili
v osmaosmdesáti zápodech jed-
notlivcťr i družstev, kde uskuteč-
nili neuvěfitelnych 1579 start .

a Že v klubu vyrustají vel-
ké talenty s opravdu Yysokou
vykonností svědčí také to, že v
tomto noce ze tl3 pfukonanych
okresních rekordri právě 94
mají na svědomí závodníci AK
Hodonín. oddflovych rekor-
d p ekonďi ještě o devět více.

',K největším p episovatel m
atletick ch tabulek patrí jedno-
značně Veronika Pďičková, kte-
rá v hďe zaběhla dokonce česh
rekord na 60 metni a venku jí k
němu chyb,ěl jen kousek, ale i tak
se stďa druhou nejrychlejší žáky-
ní na této trati v historii. Dďším
vyborn m závodníkem je doros-
tenec Filip Sasínek, ktery již sďtá
i po okresních maximech v kate-
gorii dospělych nebo dorostenka
Tereza Korvasová, která jIŽ ťy

dospělá okresní maxima maza-
la letos. Všichni i by měly byt
velkymi kandidáty pro start na
Mistrovství světa dorostenc v
roce 2013. P ekonáni limit pro
tento start je podle jejich trenéru
Zde lkaLipy a Antonína Slezáka

Filip Sasínek.' Foto 3x archiv AK Hodonín

také Filip Sasínek v běhu na 800
metr a Filip Veselouš.v chrizina
5 kilometru, kde p ekonal svého
oddílového kolegu Jifftto Skal-
ku, ktery získal st íbro, stejně
jako Jakub Zurovec ve sprintu na
200 metru. Všichni tito závodní-
ci startovďi v kategorii dorostu.
P i r.epublikovém mistrovství
žactva'na dvě zlata Korvasové
navánala Veronika Pďičková. Ta
v českém rekordu 7,65 sekundy
zvítězl|a ve sprintu na 60 metr
a poté pfidďa triumf i v druhém
nejdelším sprintu na 150 metrti.
Bronz pfidď Dominik Bartoník
v běhu na 1500 metni. ,,Pokud
bychom měli uzavÍíthalové sou-
těže, tak dopadly skvěle. Kro-
mě mladych závodník slušně
zabojovali i naši p ední veteráni.
Alois Zapala získď ve finském
Jyváskylá bronzovou medaili na
veteránském Mistrovství Syěta
ve skoku vysokémzavykon l82
cm a jeho manŽelka Erika obsa-
dila v silné korrkurenci závodnic
z celiélto světa vyborné 5. místo
na 400 metru a'I . místo na polo-
viční trati," dodď k samotné hale
Lípa.

o v pruběhu b ezna pno-
běhlo po sobě několik závod
mimo dráhu at, jlž na zemí
čR, ne}o mimo něi. V pres_
tlŽntm mezinárodním rnítirrku v
ch zi v itďském Luganu se na
fietím místě mezijunio.ry umís-


