
Župní přebor všestrannosti v atletice a plavání 

V sobotu 14. května 2016 se konal župní 

přebor všestrannosti v atletice a plavání. 

Přesto, že nám počasí moc nepřálo, přijelo 

celkem 111 účastníků ze sedmi jednot- 

Vacenovic, Dubňan, Břeclavi, Podivína, 

Kyjova,  Hodonína a Bzence. 66 mladých 

sokolů změřilo své síly na tartanovém 

oválu a v plaveckém bazénu  zdejší  

Základní školy.   Nejdříve se bojovalo v 

atletických disciplínách a pak se závodníci 

přesunuli do plaveckého bazénu a boj o 

první místa pokračoval v plavání. 

Atletika:   

 V nejmladší   kategoriipředškoláků  zvítězil Ondřej Žurovec z Dubňan, na druhém  

místě byl Lukáš Závodný a třetí Jonáš Novák, oba z Hodonína.  

 V předškolačkách si pro zlatou medaili přišla Adéla Šímová z Dubňan, stříbrnou 

medaili si převzala Eliška Vrzalová z Hodonína a třetí byla Pavlína Harzová z 

Dubňan.  

 kategorie žákyně I.  – 1.Tereza Krupicová Dubňany, 2. Martina Těžká , 3. Marie 

Opravilová obě ze Bzence      

  kategorie žákyně II. - 1.Anna Rákošová ze Bzence  2. Aneta Kočárková z Dubňan , 

3. Linda Kobzáňová ze Bzence      

 kategorie  žákyně III. - 1. Adéla Tománková z Dubňan. 2. Anna Příkazská 

z Vacenovic             3. Karla 

Havránková z Podivína 

 kategorie žákyně IV.    1. Kateřina 

Koutná , 2. Renata Ilčíková obě 

z Dubňan, 3. Tereza Ištoková z Kyjova 

 kategorie žáci I. – 1. Ondřej Rákoš ze 

Bzence, 2. Jakub Kratochvíla z 

Dubňan, 3. Sebastian Peška ze Bzence 

 kategorie žáci II. – 1.Erik Jurkovič  

z Dubňan, 2. Samuel Marhefka 3. 

Matěj Pichler oba ze Bzence 

 kategorie žáci III. – 1. Ondřej Kuchař, 2. Vojtěch  Plevák oba  ze Bzence    

 kategorie žáci IV. – 1. Michael Hunkař z Kyjova 



Plavání: 

 kategorie žákyně I. – 1. Markéta Heráková z Břeclavi 2. Alena Kratochvílová 3. 

Kateřina Miškarová obě ze Bzence  

 kategorie žákyně II. - 1. Anna Rákošová  2. Vendula Antošová a 3. Linda Kobzáňová 

všechny ze Bzence 

 kategorie žákyně III. – 1.Anna Příkazská z Vacenovic, 2. Adéla Tománková 

z Dubňan,                         3.  Karla Havránková z Podivína 

 kategorie žákyně IV.  – 1. Kateřina Koutná, 2 Natálie Šupová a 3. Julie Budišová 

všechny z Dubňan  

 kategorie žáci I -  1. Ondřej Rákoš, 2. Sebastián Peška a 3. Filip Pečka všichni ze 

Bzence 

 kategorie žáci II.  1. Erik Jurkovič z Dubňan, 2. Matěj Pichler a 3. Ondřej Čižmár oba 

ze Bzence 

 kategorie žáci III. 1 Ondřej Kuchař, 2. Vojtěch  Plevák oba  ze Bzence    

 kategorie žáci IV. – na prvním místě byl Michael Hunkař z Kyjova 

 

V celkovém hodnocení se v župním přeboru všestrannosti v atletice a plavání na prvním místě 

umístila jednota Bzenec, na druhém místě Dubňany, třetí byl Kyjov, čtvrté Vacenovice, pátý. 

Hodonín, šestá Břeclav a na sedmém místě se umístil Podivín. Všichni závodníci se snažili o 

co nejlepší výkony, ale ne všem se dařilo. Vzájemně si radili a  povzbuzovali se k co 

nejlepším výkonům. Moc se snažili i ti nejmenší, neboť pro některé to byly první závody 

v životě. Starší účastníci přeborů už byli ostřílení a věděli jak na to. 

Počasí nám nepřálo, bylo chladno, mraky se honily a sem tam padla i nějaká kapka. Sluníčko 

vykouklo až kolem poledne, ale ještě moc nehřálo. Našim sokolům to ale vůbec nevadilo a 

panovala skvělá nálada. Závodníci byli hrdi na své medaile a diplomy. Za své snažení 

obdrželi i sokolské omalovánky a malou sladkou odměnu. 

 Chtěla bych poděkovat skvělým pořadatelům i všem rozhodčím za dobřeodvedenou  práci a 

těším se na další setkání při závodech všestrannosti. 

                                                                                    Radmila Dvořáčková, župní náčelnice  


