Skvělé úspěchy chlapců 8. a 9. tříd v jubilejním
50. ročníku atletické soutěže Pohár rozhlasu
V květnových týdnech proběhla na brněnských atletických stadionech obvodní kola Poháru rozhlasu, ze
kterých postoupilo 8 nejlepších škol v každé kategorii do okresního finále. Pro vítězná družstva v
jednotlivých kategoriích následovala cesta do Břeclavi na krajské finále.
V obvodních kolech, která se uskutečnila 2. a 3. května 2018 na ZŠ Laštůvkova, měla naše škola
zastoupení ve 3 kategoriích. Družstva mladších chlapců (6. a 7. třída) i starších dívek (8. a 9. třída) se
umístila shodně na 6. místě. Družstvo starších chlapců (8. a 9. třída) vstupovalo do atletické soutěže s
vysokými ambicemi, které se, i přes oslabenou sestavu, potvrdily vítězstvím a postupem do okresního
finále.
Okresní finále se konalo ve středu 9. května na krásném atletickém stadionu VUT Pod Palackého vrchem.
Chlapci, kteří již byli v nejsilnější sestavě, předvedli ve všech svých disciplínách skvělé výkony, někteří
překonali i rekordy školy. To vše bylo završeno vítězstvím mezi brněnskými školami. Máme tak nejlepší
atletický tým v okrese Brno – město! Chlapci obdrželi pohár a krásné medaile vyrobené speciálně k
jubilejnímu 50. ročníku konání Poháru rozhlasu a měli právo reprezentovat Brno a samozřejmě i naši
školu v krajském finále.
Krajské finále pro 7 vítězných škol z okresních kol se uskutečnilo v úterý 22. května na atletickém
stadionu Lokomotiva Břeclav.
Chlapci předvedli opět několik skvělých výkonů, zejména fantastické zlepšení Jirky Klimeše ve skoku
vysokém, obrovská bojovnost našeho vytrvalce Tomáše Vavery a doslova koncert při předávkách ve
štafetovém běhu. To vše vedlo ke kýženému cíli, kterým byly stupně vítězů. Máme 3. nejlepší atletické
školní družstvo v Jihomoravském kraji! A odměna? Skvělý pocit z úžasných výkonů v královně
sportu, lehké atletice, další – větší – medaile, krásná čepice s nápisem „Jsem atlet“ a další hezký pohár do
školní vitríny.
A kdo tvořil náš úspěšný atletický tým?
➢ Skvělý sprinter a dálkař Vojta Smutný, další vynikající sprinteři Kryštof Konečný (i dálkař), Ondra
Tuček (i výškař) a Ríša Makyča (i výškař), nadějný výškař Jirka Klimeš, stále se zlepšující
vytrvalec Tom Vavera, výborní koulaři Ondra Hoplíček (i vytrvalec) a Vojta Štěpánek, členové
druhé štafety Pavel Sperát a Kuba Moldavčuk.

Naše dílčí úspěchy z jednotlivých kol:
❖ Obvodní kolo:
➢ Kategorie 6. – 7. třída:
• štafeta chlapců 4 x 60 m (Adam Biroš, Filip Solařík, Ivan Povidaychyk, Vojtěch Klimeš):
2. místo (36,1 s)
• Matěj Souček: 3. místo – hod kriketovým míčkem (48,42 m)
➢ Kategorie 8. – 9. třída:
• Vojtěch Smutný: 1. místo – skok daleký (584 cm), 1. místo – běh 60 m (7,3 s)
• štafeta chlapců 4 x 60 m (Kryštof Konečný, Ondřej Tuček, Richard Makyča, Vojtěch Smutný) –
1. místo (29,0 s)
• Tomáš Vavera: 2. místo – běh 1 500 m (5:06,7 s)
• Kryštof Konečný: 3. místo – skok daleký (532 cm), 3. místo – běh 60 m (7,6 s)
• Richard Makyča: 3. místo – běh 60 m (7,6 s)

❖ Okresní finále:
•
•
•

Vojtěch Smutný: 1. místo – skok daleký (569 cm), 2. místo – běh 60 m (7,42 s)
štafeta chlapců 4 x 60 m (Kryštof Konečný, Ondřej Tuček, Richard Makyča, Vojtěch Smutný) –
2. místo (29,38 s)
Jiří Klimeš: 2. místo – skok vysoký (160 cm)

❖ Krajské finále:
•
•
•

Jiří Klimeš: 1. místo – skok vysoký (167 cm)
Tomáš Vavera: 2. místo – běh 1 500 m (4:49,39 s)
štafeta chlapců 4 x 60 m (Kryštof Konečný, Ondřej Tuček, Richard Makyča, Vojtěch Smutný) –
2. místo (29,08 s)

Podrobné výsledky ze všech kol Poháru rozhlasu najdete na www.atletika.cz u uvedených dat, kategorií
a míst konání.
Gratulujeme chlapcům 8. a 9 tříd ke skvělým výkonům, děkujeme jim za skvělou
reprezentaci naší školy a věříme, že je atletika bude i nadále bavit!
Petr Kolář

