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V Hustopečích zvládl dramatický závér Polák
Bednarek, ženám vládla Britka Lakeová
v osmnáctém Ťočníku
Hustopečského ská-
kání zvítězila BTitka
Molgan Lakeová a Po-
lák sylwesteT Bedna-
rek

VÁCLAV PETRŮ

Hustopeče - pořadatelé
očekávali kvalitni ženský
závod, při němž budou
předni světové !ýškařky
atakovat hranici 195 centi
metŤŮ, naopak od muž§kého
klání se přiliš nečekalo,
osmnáctý Ťočník Plestižnl
ho !ýškař§kého podniku
Hustopečské skákánl nako-
nec dopadl přesně opačně,
zátímco vítězce ženské části
podniku MoŤgan Lakeové 2
velké Británie stačilo na
\,]hru píekonat laťku v€
vyšc€ t92 centimetn]. muž-
ský závod nabidl dYamatic
kou zápletku, při nlž dva
Výškaii překonali magickou
hránici 23o .entimetru, z
výhry se nakonec radoval
sedmadvacetiletý polský
výškař sylMrester Bednarek,
který si íiumf na pre§tiž-
nim poclniku zajistil lyTov
nánim osobniho halového

IeŠtě před start€m muŽ-

ského závodu Přitom pořa
datelé museli řešit kompli_
kace, startovni pole totiž
přišlo o dva z hlavnich ta-
háků, Na poslední chvíli se
kvůli onemocněni odhlásil
přední muž světoyých tá-
bulek chris Baker z velké
Británie, neilispěšnějšimu
českému !í/škaři Jaroslavu
Bábovi zase !rystavili stopku
doktoři kvůli zraněni očnice,

"Přes 
všechny výpadky jsme

si řikati, že když se ženám
závod tolik nepodařil, tak se
povede chlapům. věděli
jsme, že sylwesteí je ve vý,
boŤné íormé, doble skáka] i
Rivera, Daiilo se i Řekovi
Baniótisovi, který ale musel
v prúběhU zóvodll pro zra-
nění odstoupiL, cekali jsme.
že §píš ženy nat!ídnou zaji
mavou zápletku, ovšem těm
se to pŤostě ňoc nepoved,
lo," uvedl ředitel hustopeč-
ského mitinku zbyněk Há,
der.

Ten společně s pořadatel
ským týmem napjatě sle,
doval. zda se v mužském
závodě podaři v Hustope,
či.hipodvanáctévřadě
př€skočit některému z výš
kařů 230 centimetřů, "Byljsem velmi nervózni. Hra
nice 230 centimetrů je zna
menim extra tŤídy, Muži
!Ýborně lyužili nového po

opÉT PŘE§ 23o. svlwester Bed naíe k §i za]i5t]L vítězstvísko ken,]

přesí.agickou hran c] 23o centinreťlŮ Fďo: Denlk/Áti la Raek

Vr(hU v háIe a uky atmo- jený, Jsme jedinym podni,
síery a ndkone( 5e poved]o kem v eesku, kde VlLez do-
dvémd z nilh ple<ko(il tuto kazdl piesko(it zminěnou
yýšku- )§em §lrašně spoko- hranici už dvanáctkrát v řa,

NEÉEPši ATMoSFÉRA
Ve §trhujicím závěíu se i
před zraky iýškařské ce-
lebrity Dietmara
Mógenbur8a povedlo vytou-
ženou výšku pokoŤit suve-
rénnímu Bednařekovi hned
napoplvé, Mexičanovi Rive-
rovi napodruhé. Ačkoliv ná-
sledně oba výškdři za mo-
hutné podpořy zaplněné
hustopečské haly laťku 232
centimetrú nepleskočili, fa
noušci oba hrdiny sobotniho
večera odměnili aplausem,

v hlavním závodě se
představili i tři čeští zá
stupci, Pětadvacetiletý Mar,
tin Heindl pokolil laťku ve
d/šce 223 centimetru, člmž
si l,ytvořil nový osobnl re
kord, Za tento výkon Při,
padla českému leprezen-
tantovi §edmá pozice, 

"r§emspokojený ze 75 procenL
povedl se mi sice osobák,
ale pár centimetrú mi chy
bělo k tomu, abych si zajistil
evropský šampionát," uvedl
Heindl,

Mezi ženami §e předsta
vily dvě české zástupkyně,
osmadvacetiletá Eliška klu
činová i o deset let mladši
Lada Pejchalová obsadily
shodně desátou pozici, když

hodnotil nadšeně Há-
lrýsledky sxákání
tužt 1. B€dnar€k (Pol.)

40 centim€td, 2. Rivéra
(Mex.) 23o, 3. Kandu {Brit,)
226, ..,7, Helndt (čR} 223,
Ž.ny! ! lakeová (Blit.)
192. 2, Lsvčénková (Ukl.)
189, 1 skoo8ová (Švéd.)
186,...1o. Klučinová a P€|
chalovó (obě čR}, obě 183,

§e jim povedlo překonat
laťku ve výšce 183 centime,
tni. "Byly 

tam íů2né chyby,
který€h je mi títo. v mých
silách bvlo skočit o tři cen,
timetry vice," litovala po '

závodě klučinová,
všichni závodnici se

shodli na j€dnom: na \,yni
kajíci atmosféře, která hu§-
topečský podnik pťovázela.

'Děkuji moc Publiku, atmo,
sféra byla skvělá. Dlouho mi
tlvalo, než s€ mi podařilo
znovu skočit 23o centimet-
rú. Měl jsem zraněnou
Achillovku a i jiné problémy.
Pak mi trvalo, než jsem se
do toho dostal," uvedl česky
bezpŤostředně po závodě
štastný vitěz Bednarek. Na
přímou otázku moderátoía,
zda někdy zažil lepšl atmo
sféru, odvětil- ,,Ne, tu je
neilepši," uv€dl na závěí


