
Rozcvičovací rovinka je při-
pravena

Gentlemanská dohoda
splněna, Warm-up zóna dokon-
čena. Vyškovský atletický klub
AHA znovu Českému atletic-
kému svazu dokázal, že nehod-
lá v organizaci šampionátu nic
podcenit. Při potvrzení
vyškovského pořadatelství se
obě strany dohodly na vybudo-
vání stometrové rovinky pro
rozcvičení závodníků v těsné
blízkosti stadionu. A netrvalo
dlouho a je na světě. Najdete ji
na severní straně. A její koneč-
né proporce: 112 m, šestidráha.
„Jsme za to moc rádi, že tohle
se povedlo vyřešit už takhle
brzy. Alespoň budeme mít klid
na jiné věci kolem. Ještě chybí
přístupové chodníky, ale to už
je jen moucha, doladíme to co
nejdříve,“ slíbil vedoucí orga-
nizačního štábu mistrovství
Jiří Hajzler.

Mistrovství už má své logo
Dlouhou cestu směrem

k dokonalosti si prošla tvorba
loga šampionátu. Ale úspěšnou,
je v cíli. „Je to hodně těžce vydo-
byté logo, námětů bylo šest nebo
vlastně i více. Někomu se líbilo
to, někomu něco jiného. Pořád
k finální podobě něco chybělo.
Ale výsledek si myslím stojí za
to, obecně zaujal,“ potvrdil šéf
pořadatelského klubu Jiří Hajz-
ler.

Půjde o vše, podle hesla 
„Z Vyškova do Londýna“

Opravdu hodně výstižné, to
sedí jak ...! Přesně tak se dá
popsat ústřední heslo největší
události novodobé historie
vyškovské atletiky. Červnové

mistrovství republiky jednotliv-
ců 2012 se ponese ve znamení
hesla „Z Vyškova do Londýna“.
Aby ne, vždyť na stadionu Za
Parkem nepůjde jen o české titu-
ly, ale také o ostré olympijské
limity. Boje pod pěti proplete-
nými kruhy propuknou jen šest
týdnů po vyškovské dvoudenní
akci. „Přesně to dokresluje směr
začínající kampaně, kterým se
chceme ubírat. Limity budou
hodně přísné, je potřeba je
i potvrzovat, takže naše mistrov-
ství znovu nabyde ještě více na
významu. Na druhou stranu je
nám naprosto jasné, že jakákoliv
pořadatelská chyba může něko-
ho zásadně poškodit,“ uvědomil
si vedoucí přípravného týmu
mistrovství Jiří Hajzler.

SPORT life 2011: premiéra
oficiálního banneru šampioná-
tu

Do mistrovství ČR chybí ještě
čtyři měsíce, o vyškovském svát-
ku atletiky už ovšem začíná být
řádně slyšet. A to i díky oficiál-
nímu banneru akce Z Vyškova
do Londýna, který bude putovat
českými luhy a háji až do netrpě-
livě očekávaného konce června
roku 2012. 

Jako první štaci měl na pro-
gramu v půli listopadu meziná-
rodní sportovní veletrh SPORT
life 2011. Expozice Jihomorav-
ského kraje v pavilonu B zpestřil
nejen on, ale i ukázkový trénink
malých Aháčků, tedy přípravek
vyškovského klubu.

Mistrovství podpořily bron-
zové ženy z mistrovství světa

Denisa Rosolová, Zuzana Ber-
grová, Jitka Bartoníčková
a Zuzana Hejnová. Kdo

z fanoušků atletiky by tohle
kvarteto neznal? Štafetový
trumf české reprezentace na
4x400 m. Kvůli diskvalifikaci
jamajské štafety dodatečně
korunované bronzové medailist-
ky z posledního mistrovství svě-
ta se ukázaly jako opravdové
národní patriotky královny
sportu. Zapózovaly v nafukovací
hale pražského Strahova právě
pro potřeby blížícího se vyškov-
ského šampionátu.

„Rychlý holky“, jak si skupina
pod vedením trenérky Martiny
Blažkové říká, potvrdily, že
hvězdné manýry se jich vůbec
netýkají. Zuzana Hejnová nako-
nec kvůli neodkladným povin-
nostem nedorazila, ostatní se
ovšem chovaly naprosto profe-
sionálně. „Musím před nimi
smeknout, ukázaly velkou
vstřícnost. V hale byla docela
zima, fotografování nebyla
žádná chvilka. Vládla ale přá-
telská atmosféra,“ popsal
vedoucí AHA Vyškov Jiří Hajz-
ler. 

I oddíl, kterému šéfuje, měl
před objektivem zastoupení.
V příjemném obklopení něžného
pohlaví se ocitla největší domácí
naděje mistrovství, běžec na
středních tratích Jiří Němeček.
„Moc si toho cením. Nikdy jsem
se do takové role nedostal, ani
by mě to dřív nenapadlo. Holky
byly naprosto v pohodě, fotogra-
fování jsme si užili. Nevím, co
k tomu dodat, prostě super,“
prozradil Němeček. 

Chcete se stát partnery akce?
Pořád máte šanci

Podpořit historický mezník
vyškovského sportu můžete
hned několika způsoby. Na úrov-
ni fanouška i větší. Stačí se stát
oficiálním partnerem akce. „Už
byla oslovena spousta potenci-
álních partnerů, předkládají se
žádosti, řeší se tahle stránka
věci. Pokud jsme vás nekontak-
tovali a chcete být v naší pořa-
datelské rodině, stačí se nám
ozvat. Máme myslím velmi dob-

ře navržený program, sportovní,
kulturní i společenský. Budeme
rádi, když i vy nám ho pomůžete
realizovat, chtěli bychom, aby se
na hvězdný atletický víkend ješ-
tě dlouho v dobrém vzpomína-
lo,“ řekl oddílový vedoucí Jiří
Hajzler. 

Chtěli byste ještě víc, být pří-
mo aktivně u toho? Není prob-
lém, pořadatelé přibírají dobro-
volníky, stačí se přihlásit na
kontakty klubu AHA Vyškov
nebo přímo na stadionu Za Par-
kem.

Stadion zažije řadu změn
Nepsaná dohoda s atletickým

svazem splněna, stometrový
warm-up na severní straně
hotov a toť vše? Ani omylem.
Vyškovský stánek atletiky
dostane ještě před červnovým
mistrovstvím republiky poměr-
ně nový kabát v mnoha ohle-
dech. „Rozcvičovací rovinka byl
začátek, byla to gentlemanská
dohoda se svazem, ale technicky
se bude řešit ještě spousta dal-
ších věcí. Právě rovinku je
potřeba doplnit plotem a zkráš-
lit dřevinami, chceme zapraco-
vat taky na části areálu u haly,
který vypadá zvenčí hodně
zastarale. V plánu je i dodělání
zábradlí v jižním oblouku, myš-
lenky jsou i na rozšíření kapa-
city hlediště,“ prozradil za
pořadatele šampionátu šéf atle-
tického klubu AHA Vyškov Jiří
Hajzler. 

Pozornost se bude v nejbliž-
ších týdnech věnovat i čistě
technickým záležitostem elek-
trických rozvodů a akustiky.
„Rozvody elektro je třeba vylep-
šit na stadionu a dostat je až na
vrhačskou louku, ohledně ozvu-
čení je na programu druhá eta-
pa, a to hlavně ve smyslu západ-
ního valu a jižního oblouku,“
dodal. 

Info – web: www.mcr2012.cz,
FCB: mcr2012vyskov

David Mach

ZLATÉ MEDAILE:
Skok o tyči – žáci
Václav Schýbal – přišel, viděl, zví-

tězil, aneb při druhém závodě v životě
vytvořil nový žákovský klubový rekord
(2,81 m) a zúročil tak především svoji
gymnastickou minulost. Posunul se
tímto výkonem na 8. místo průběžných
českých žákovských tabulek ve skoku
o tyči.

Běh na 1500 m – žáci
Jan Osolsobě – vicemistr ČR v kro-

su loňského roku zcela suverénně
kraloval na mílařské trati v novém
osobním rekordu 4:45,17 min. a titul
Mistra Moravy a Slezska je dalším
úspěchem tohoto mladého lulečského
rodáka.

Běh na 800 m – ženy
Lenka Suráková – „osobák!“ – zní

nahlas z Bratislavy! Byla to bitva
podložená tvrdým tréninkem posled-
ních měsíců – čas 2:20,88 min. je krás-
nou odměnou nejen Lence samotné.
Titul jí velice sluší!

Běh na 150 m – žáci
Jacob Gryc – člen sportovního

vyškovského kolektivu roku, štafety
žáků 4x 60 m ankety Sportovce Vyš-
kova 2011, nezklamal! Čas
18,08 s. sice není os. rekordem, ale
titul se počítá o to víc, že tentokrát
byl perně vybojován po bronzovém
výsledku na nesmírně náročné trati
300 m. 

Běh na 1500 m – muži
Jiří Němeček – to byla palba! Jirka

od začátku „kopl do vrtule“ a před-
vedl výkon, který sledovala celá hala
Elán! Sólo od „čáry k čáře“ se hned
tak nevidí..., a zlaté sólo je výkon hod-
ný Mistra!

STŘÍBRNÁ MEDAILE:
Běh na 1500 m – ženy
Magdaléna Hajzlerová - po dlou-

hých letech se Magda vrátila do haly
Elán i jako závodnice! A byl to návrat
stříbrný, který těší (5:41,74 min.). Tre-
nérka se stala Vicemistryní Moravy
a Slezska.

BRONZOVÉ MEDAILE:
Běh na 60 m př. – dorostenky
Denisa Hubáčková – útok na čas

pod 11 s.se sice nezdařil (11,44 a 11,20
s.), ale přístup a výsledek dává šanci,
že tato hranice nemusí být nepřeko-
natelnou. Bronzová medaile potěšila
a je zaslouženou odměnou pro vše-
strannou závodnici.

Běh na 300 m – žáci
Jacob Gryc – čas 39,68 s. v závodě,

který takticky „nesedl“, značil bronz!
Je to náplast na vyhlídky, které nebyly
až tak naplněny! Velice cenná zkuše-
nost!

Skok o tyči – žáci
Pavel Dolejš – novopečený doros-

tenec a student sportovního gymná-
zia v Brně prodělal tyčkařský kata-
pult do výšky 3,41 m, což je velice
dobrou výchozí pozicí pro závodníka
majícího vícebojařské ambice.

Skok vysoký – dorostenci
Tomáš Fišer- hvězda uplynulého

roku se vypořádává se změnami
(sport. gymnázium, trenér, čerstvý
dorostenec) statečně! Výkon 1,82 m
je nadějí do dalších tvrdých výškař-
ských soubojů. 

BEZ MEDAILE:
Žákyně Karolína Strnadová na

1500 m žákyň bojovala seč mohla,
medaile se tentokrát nekonala. Šesté
místo je nadějí do dalších startů
talentované závodnice.

Dorostenec Tomáš Fišer v tvrdé
konkurenci na 200 m vypadal velice
solidně, 10. místo není marné!

Dorostenka Denisa Hubáčková
byla hned 2x na nepopulární bram-
borové medaili. V tyči 2,42 m potěšilo
a800m bylo na úrovni osobního maxi-
ma!

DorostenkaVeronika Patzelová na
půlce časem 2:48,69 min. zaujala 8.
místo, po tréninkovém výpadku
odvedla svůj standard, který již
v minulé sezoně mnohokrát překona-
la!

Jiří Hajzler startoval na trati
3000 m s chutí a v dobře rozběhlém
závodě 600 m před cílem se díky zra-
nění cíle nedočkal, také medailová
sbírka mohla být rozšířena…

...takže výprava vyškovských atle-
tů dosáhla velice krásného výsledku!
Za to velká gratulace všem, kteří se
na tomto výsledku podíleli!

(haj)
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Mezi „namočené“ patří
i Vyškov, jenž v sobotu sehrál
jednu dobrou partii s druhým
Drásovem, žel padl v pěti se-
tech a momentálně mu patří
8. příčka. 

VOLEJBAL VYŠKOV – VS
Drásov 2:3 (19,-23,15,-9,-11)
126 min.

0:3 (-11,-22,-21) 79 min.
Vyškov: Luska, Lukáš, Kříž,

Matela, Muzikář, Chládek,
libero Julínek – Kramář,
Grošek, Musil.

Pro domácí nešťastné
utkání, v němž byli po většinu
času lepší, přesto vyšli bodově
naprázdno. Dobře takticky
podávali a podařilo se jim
ubránit jindy nebezpečného
univerzála Brídla. Nebýt pro-
marněné koncovky 2. sady,
kterou pokazili útočnými chy-
bami, mohli se domácí
postarat o hladké překvapení
kola. Místo toho ovšem ve
čtvrté části zcela vyhořeli,

hosté je zatlačili dělovým
servisem a bodovky s přehle-
dem pokládali razantní dvo-
jicí bratří Pospíšilů. Přestože
se Vyškov do 5. setu znovu
zkoncentroval, rozjetý soupeř
se už zastavit nenechal
a v utkání velmi solidní
úrovně si připsal dva body.

Odpolední odveta už tolik
líbivosti nepobrala. Vyškovu
nešel servis, kapitán hostí
Brídl se rozehrál ke svému ob-
vyklému výkonu a výsledkem
byla prohra o dvě třídy.
V dalším průběhu domácí hru
přece jen srovnali, ale větši-
nou jen dotahovali v pohodě
hrajícího soupeře. 

V dalším kole Vyškov hos-
tuje 18. 2. v derby na hřišti
Holubic, v jejichž dresu se
představí ex-havířovská ex-
traligová posila Pavel Kolář,
která táhne tým Holubic se
sestupových pozic vzhůru.

-eek-

Volejbalisté vyšli naprázdno
Druhá liga volejbalistů pomalu vstupuje do své poslední

čtvrtiny. Tabulce zatím vévodí opět suverénní Bučovice, které
hrají vlastní soutěž, napínavá ale ještě bude situace na
opačném pólu, kde pět týmů dělí pouhé čtyři body.

Seriál halových atletických Mistrovství Moravy a Slezska po-
kračoval v Bratislavě především běžeckými disciplínami, ale také
skoky o tyči a výškou. Čtrnáct vyškovských závodníků dovezlo 
10 (!!!) medailí, což je pozoruhodný výsledek. Z toho polovina, pět
medailí je zlatých, máme tedy 5 Mistrů Moravy a Slezska.

Opravdu dobrý výsledek atletů v Bratislavě

Poohlédnutí za anketou „Sportovec Vyškova 2011“ ve fotografiích Anry Lukáče

Historický mezník vyškovské atletiky a nejvý-
znamnější domácí událost v letošním českém atle-
tickém kalendáři se pomalu blíží. Třetí červnový
víkend 16.–17. se na stadionu Za Parkem ve Vyškově
sejde absolutní tuzemská špička královny sportu.
V sázce budou mistrovské tituly i ostré olympijské
limity. Pořádající klub AHA Vyškov a s ním i celý

region už vrcholnou akcí žije. 

VYŠKOV (mej) – Před čtrnácti dny jsme naše čtenáře seznámili
s výsledky ankety „Sportovec Vyškova 2011“. Nyní se k této
významné akci ještě jednou vrátíme ve fotografiích Anry Lukáče,
abychom vám ještě více přiblížili atmosféru, která panovala na
XXII. Městském plesu ve Vyškově. Vyhlásila ji Komise pro sport
a tělovýchovu města Vyškova, ve spolupráci s odborem školství,
kultury a sportu. Pravidla, nominace a anketní lístky byly zveřej-
něny v regionálním tisku a na webových stránkách města, ze kte-
rých se dalo hlasovat v elektronické podobě ankety. Byly vyhlášeny
dvě kategorie – „Nejoblíbenější sportovec Vyškova 2011“ a „Spor-
tovec Vyškova 2011“.

První tři v kategorii „Nejlepší sportovec Vyškova 2011“.
Zleva: 3. Veronika Nohelová (moderní gymnastika – SK Trasko
Vyškov), 2. Tomáš Fišer (atletika – AHA Vyškov), 1. Martin Müller
(nohejbal – TJ Sokol SDS EMOST Modřice).

Tři nejlepší mezi „Nejoblíbenějšími sportovci“ – jednotlivci.
Zleva – 3. Michaela Pavlíková (moderní gymnastika – SK Trasko
Vyškov), 2. Veronika Nohelová (moderní gymnastika – SK Trasko
Vyškov), 1. Jana Vincourková (sportovní lezení).

První dvě místa v kategorii „Nejoblíbenější sportovní kolektiv“.
Zleva: 2. moderní gymnastky SK Trasko Vyškov, 1. atleti AHA
Vyškov – starší žáci (štafeta na 4x 60 m).

Ocenění kategorie „Sportovní osobnost Vyškova“ – Radoslav
Mrňka (první zprava) – za celoživotní sportovní a funkcionářskou
činnost.

První tři místa v kategorii „Nejlepší sportovní kolektiv“.
Zleva s pohárem: 3. zástupce JIMI Rugby Club Vyškov (junioři),
2. zástupci Fotbalového klubu Rostex Vyškov (mladší dorostenci),
1. Atletický klub AHA Vyškov (štafeta starších žáků na 4 x 60 m).

Přípravy na mistrovství ČR v atletice již nabírají na obrátkách
Vzniklo logo, web, do mistrovského hávu se obléká i stadion


