VOLEJBALISTKY ZÍSKALY
POTŘETÍ V ŘADĚ ČESKÝ POHÁR
Volejbalistky Univerzity Palackého jsou
potřetí za sebou vítězkami Českého poháru. Ve finále v Teplicích otočily utkání
s aktuálním lídrem extraligy Duklou Liberec a po velkém boji zvítězily 3:1.
Olomoucké volejbalistky zkompletovaly
vítězný hattrick, když v průběhu závěrečného turnaje čtyř nejlepších družstev
ztratily jediný set.
„Rozhodla naše bojovnost a soudržnost kolektivu, nejen v tomto směru nám

pomohla Liga mistryň. Finálové utkání
bylo od začátku vyrovnané, oba týmy
střídaly série dvou tří bodů. Klíčových tak
bylo v druhých půlích každého setu vždy
několik výměn s nevynucenými chybami,
které rozhodly. Významným momentem
byla koncovka druhé sady, v níž se nám
povedlo otočit nepříznivý vývoj,“ prohlásil trenér Petr Zapletal.

Dobrá parta
Vysokoškolačky na palubovce ukázaly,

že se po výrazné obměně kádru podařilo složit sestavu, která si umí vyhovět.
„Letos je parta úplně suprová. Tým si
sednul, když se jedné nedaří, tak jí druhá dokáže pomoct. Určitě to není jen
o hřišti, ale i o tom, jakou máme partu
v šatně a i mimo halu. Ono se teda nic
moc teď dělat nedá, ale všichni se těšíme a doufáme, že budou další možnosti
a zajdeme si třeba na kafe mezi tréninky,“ těší kapitánku Kateřinu Valkovou,
která věří, že vítězství v domácí pohárové soutěži pomůže týmu také v dalším
pokračování nejvyšší domácí soutěže.
„V extralize jsme s Libercem dvakrát
pohrály. Chtěly jsme si dokázat, že je
můžeme porazit. Na to budeme muset
navázat, ale nejenom proti Liberci, ale
taky proti dalším týmům ze špičky extraligy,“ dodala Valková.

Dobrý výkon
Krátce před vrcholem českého poháru
skončilo olomoucké účinkování v Lize
mistryň. V nabité skupině nakonec volejbalistky Univerzity získaly set v zápasech
s italskou Novarou a ruskou Kazaní.
„Řekla bych, že jsme předvedly solidní výkon, za který se nemusíme stydět.
Dokázaly jsme uhrát dva sety proti velkoklubům. Celému týmu bych chtěla
poděkovat za obrovskou bojovnost a nasazení. Odehrály jsme to naprosto důstojně,“ zhodnotila vystoupení družstva
v elitní evropské soutěži Valková. deš

Na Czech Indoor Gala se olomoučtí atleti neztratili
V ostravské atletické hale proběhl mezinárodní atletický mítink Czech Indoor
Gala 2021. Klub AK Olomouc reprezentovalo osm atletů a atletek. I přes značná omezení v přípravě předvedli atleti
skvělé výkony a padlo i několik osobních
rekordů.
Na mítinku se jako první představily vícebojařky Barbora Zatloukalová a Michaela Gieselová. V běhu na 60 metrů
překážek útočily na svá osobní maxima.
Zatloukalová zaběhla čas 8,88 a vybojovala třetí místo. Gieselová časem 9,16
obsadila pátou příčku.
Dále pokračovaly v nabitém programu. Zatloukalová skákala do výšky a výkonem 162 cm skončila na čtvrtém místě.
Na závěr národního programu se obě
vícebojařky utkaly ještě ve skoku do dálky. Zde se trochu praly s rozběhem a již
se jim tolik nedařilo. Gieselová zapsala
výkon 548 cm a Zatloukalová 528 cm.
SPORT

Dívky si tak vyzkoušely několik disciplín
před blížícím se Mistrovství České republiky ve vícebojích.
Další závodnicí atletického klubu Olomouc, která se představila na CIG 2021,
byla Klára Machková, běžela závod na
800 metrů, kde časem 2:24,87 obsadila
osmé místo.
Výborný osobní rekord si vytvořil
v běhu na 1500 metrů Michal Hroch. Poprvé v hale prolomil hranici čtyř minut
a s časem 3:58,63 obsadil čtvrtou příčku.
Největší účast měl atletický klub
ve sprinterských disciplínách. Vojtěch
Horák se představil v běhu na 60 metrů a v rozběhu si časem 7,02 vytvořil nový osobní rekord. Tímto časem
se mu podařilo postoupit do nabitého
finále, kde obsadil sedmou příčku. Horák se ještě představil v běhu na 200
metrů, kde byl časem 22,55 jen kousek
od svého osobního halového maxima
a skončil čtvrtý.

Lucie Mičunková se opět ukázala ve
skvělé formě. Nejprve v rozběhu na
60 metrů předvedla i přes hodně nevydařený start pěkný čas 7,64. Ještě hodnotnějšího výkonu však dosáhla v běhu na
200 metrů. Soupeřkám nedala sebemenší šanci a s přehledem zvítězila v novém
osobním, oddílovém a absolutním krajském rekordu žen 24,25.
V hlavním programu ostravského mítinku, zařazeného do série World Atlhetics Indoor Tour Silver měla Olomouc
také zastoupení. Eva Kubíčková byla
pozvána do běhu na 60 metrů. Ve startovním poli, kde se představilo několik
zahraničních závodnic a účastnic juniorských a seniorských mistrovství světa,
Evropy či olympijských her se ničeho
nezalekla. Jako nejmladší závodnici startovního pole se jí podařilo postoupit do
finále. Vyrovnaným sezonním maximem
7,53 obsadila skvělou pátou příčku finálového závodu. deš

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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