
Valtičtí mladší žáci vypomohli k postupu 

V průběhu května a června proběhla 3. kola atletické soutěže družstev mladšího 

žactva (r. 2009-2010) Jihomoravského kraje skupiny B. V této soutěži závodí 

mladí atleti z klubů: TJ Lokomotiva Břeclav, AC Čejkovice, AC Track & Field Brno, 

Atletický klub AHA Vyškov, Atletický klub Hodonín, Atletický klub Kyjov, Atletika 

Slavkov u Brna, Orel Vyškov, SK Trops Brno. 

V průběhu těchto tří závodů vypomáhalo břeclavskému družstvu také několik 

žáků ZŠ Valtice, kteří jsou v klubu registrováni.  

Družstvo děvčat skončilo v soutěži třetí, chlapci zvítězili, a tudíž obě družstva 

postoupila do finále Jihomoravského kraje, které se uskuteční 8. září v Hodoníně. 

Z valtických děvčat se na postupu podílely: Sára Dubová, Eliška Zapletalová, 

Albína Vlašicová a Lucie Košuličová, které družstvu dopomohly 46,25 z 236 bodů 

družstva. Unikátní bylo, že děvčata v tomto složení běžela na 2. kole ve Slavkově 

u Brna štafetu (za Břeclav tak poprvé v historii této soutěže běžela čistě valtická 

štafeta). 

Chlapci prošli soutěží jako nůž máslem a ač v některých kolech jim chyběly 

výrazné opory (Lukáš Drobič a Matěj Režňák), tak budou v září útočit na 

obhajobu mistrů JmK a také poháru pro Mistry Moravy a Slezska. Nutno dodat, 

že kluci jsou opravdu v letošním roce favorité soutěže. 

Na postupu do finále JmK se z valtických chlapců podíleli výrazně Adam Doleček, 

Robin Chládek a Rostislav Bína. Své zkušenosti v soutěži sbíral také Tomáš Komoň 

a Rostislav Foukal. 

Těšme se tedy na zářijové výkony obou družstev. 

Roman Paulík – učitel TV, vedoucí družstev ml. žactva TJ Lokomotivy Břeclav 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padl 42 let starý školní rekord v běhu na 60 m mladších žákyň 
Ve Slavkově u Brna se ve čtvrtek 9. června uskutečnilo 2. kolo soutěže družstev 
ml. žactva JmK skupiny B.  
Na těchto závodech byly k vidění také dva školní rekordy. Ten první předvedla 
Lucie Košuličová, která postoupila časem 8.68 s do finále A (kde obsadila za čas 
8.84 s 6. místo). Lepší z časů předčil o několik setin výkon Jany Vašíčkové z roku 
1980. Druhý školní rekord, který je v tomto roce posouván častěji, je výkon 511 
cm ve skoku dalekém Robina Chládka, který poprvé v kariéře překonal 
pětimetrovou hranici. 
O týden později padl třetí červnový atletický rekord školy, o který se postarala 
Eliška Zapletalová výkonem 12.12 s na 60 metrů překážek. 
 

Atletická sezona pro naše atlety bude pokračovat začátkem září a já věřím, že 

určitě ještě nějaký ten rekord školy padne, přeci jen je jich tam mnoho docela 

vousatých. Blízko k rekordu je například Rostislav Bína na 60 m (8.24 vs. 8.28 s). 

Roman Paulík – učitel TV 

 


