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SPORT I N. sr..lavsku

Do Hustopeč
aktér thrilleru i česká špička
za necelé dva týdny
startuje jeden z nejlé-
pe obsazených úš-
kařských podniků v
České republice Hus-
topeč§ké skákání.

VÁCLÁV PEŤRŮ

Hu§topďe - or8anizátoň
osmnáctého rcčníku Hus-
topečského skákánt odkryti
jména. kteíá se 4. února
představí na třadičnirn výš-
kař§kěm podniku. Hlavni
mužskou hvězdou podni}u
bude BŤit chřis Baker, kt€rý
v minulém Ioc€ svedl v
Hustopečích strhujicí bitvu
o prvenství s nakonec vl
tězným ltalem cianmařcem
Tambeíim a kte.ý následĎě
získal bíonz na MistrovsM
Brropy v Nizozem§ku.

"reště 
ted máme v paměti

tu neuvěřitelnou atmosféru
pň souboji m€zi Tamb€rim
a Bakerem, ze kterého si
odnesl italský rekordman
nejen vyrovnaný rekord
mítinku 238 cm, ale také
nejlepší loňský halo!ý !ý,
kon světa, Ani britský zá-
vodnik nebyl zklamán,
vždyť ve světo!ých tabul-
kách byl hned Za ltalem na
druhém místě s 236 cm, A

í přijede ron3řji

Do ÁcÍ iADřJE. Ne]větším český žeLízkem bude V H Ustopeč ich ]á rost9v Bába, Fób: D.nlk/^tlb R,Gk

právě tento sympatický Brit
§e do Hustopečí movu vracl,
aby 5e zde pokusil letos
zvítězit," vzpomenul na
loňskou ápl€tku ředitel zá-
vodu Zb}Ťlěk Háder

v Hustopečlch nebude
€hybět ani česká ýýškařská
hvězda a trojnásobný vitěz
Jaroslav Bába, pozomosti di
vákl by neměl uniknout ani
mladý Martin Heindl, jehož
čeká na Břeclavsku premiéra,
Na jihu Moravy nebude
chybět nejlepší slovenský
ýýškař Matúš Bubenik.

irEsE lMÉNo LEoEIIDY
Hu§topečský závod se bude

podruhě konat pod názvem
Memoriál Mileny R€zkové
Hůbnerové. 

"Tato 
olymrij§ká

vítězka z Mexika 1968 ráda
alo Hustopečí jezdila a měla
tady i mnoho přátel. Bohužel
nás před dvěma lety opustila
a tak ji alespoň takto vzdá,
váme hold. 

'sme 

hrdi na to,
že náš mitink může nést jeji
jméno," zavzpomInal na
histoťicky nejúspěšnějši
českou skokanku Hádet

Favoritkou žen§ké části
závodu bude Švédka stefie
skoogová. která obsadila na
olympijských hrách v Riu de
laneiru sedmou pozici. Jeji
hlavni soupeřkou by měla

být Dor€en Amataová z Ni
géŤie, která bude v Husto-
pečlch obhajovat druhou
pozici z loňského ročnlku.
Představí s€ rovněž dvojná-
sobná iuniorská mistryné
wěta Morgan Lal€ová z
velké Británie nebo tjkra-
iinka rutiia Levčenková.

Předkrmem iýživného
výškař§kého menu budou ve
čfurtek 2. února závody žákú
a žákyň. V sobotu dopoledne
Poté Poměří §vé !ýškařské
schopno§ti rcVněž doíosten,
ci a junioň, Hlavni závod žen
startuje 4. února v §edmnáct
hodin, muži přijdou na řadu
o dvě hodiny později.


