
Mezi oceněnymi byli také Milan Viktora
a Sylva Škabrahová.

Slavnostní galavečer v kulturním domě
ve Veselí nad Moravou byl pÍiležitostí
k p edávání cen vítězrim ankety o nejlep_
šího sportovce okresu za rok 20II. Své
zástupce zďe samoz ejmě mělo i město
Hodonín, kdy právě sportovci a trené-
Íi z hodonínskych klubri tvo ili pÍeváž-
nou část oceněnych. 'yyběry sportovcri
'dodávaji na žádost okresního sdružení
Čsrv iednotlivé sportovní ktuby. Komi-
se, která je složena většinov z redakto_
rri nebo profesionálri, poté vybere pod-
le určitého klíče ty nejlepší. Sporty jsou
rriznorodé, takže je to těžké , ale vždycky
jsme se snažili o objektivní hodnocení,"
eklp edseda okresního sdruženi Čsrv

Hodonín Miroslav Běťák.
V nejlepší trojici jednotlivcri se za

kanoistou Richardem HáIou zVeselí nad
Moravou umístili na druhém místě hodo-
nínsk ' vesla Milan Viktora a rra t e-
tí p íčce atletka Sylva Škabrahová. Její
vykony v minulé sez ně bohuŽelbrzdily
zďravotní problémy' i tak však ďokázala
zvítězit na mistrovství Čn do dvaadva-

ceti' let a v tabulkách Čn na tisíc met_
rri si drŽiprvní místo. ,,Kdybych nebyla
nemocná, takjsme se chtěli dostat na mis_
trovství Evropy do22let, cožbylo reálné,
ale zdtaví je zdravi," ekla atletka. Mila-
na Viktoru, mistra ČR, zanedlouho čeká
nominační závod na olymprjské hry. Za
sebou má ťrspěšn rok, kdy osmkrát zví-
těz1l na mezinárodních i republikovych
regatárch. Čtvrté apáté místo v kategorii
jednotlivcri obsadili karatisté, konkrét-
ně Veronika Ištvánková a Samuel Kubi-
nazklubu Šin Mu Hodonín. V kategorii
kolektivri bodovali z hodonínskych klu-
bri stolní tenistky SKST Mart Hodonín,
které obsadily druhou p íčku za vesel_
skymi házenká kami.

Nově vyhlašovanou kategorií byl Kra-
jánek roku, kde byli oceněni sportovci
prisobící v klubech mimo Hodonínsko.
Společně s motocyklovym závodníkem
Jakubem Kornfeilem a ultramaratonky-
ní Alenou Žákovskou zďe pÍevzal cenu
i hodonínsh' odchovanec' hokejista ond-
ej Šmach.
V dalších kategoriích, které se vyhla-

šovaly jIŽ bez po adí, byli z hodonín-
sk 'ch klubti oceněni tito sportovci:

Mláde žz P avlína Flamíková (veslová-
Li, VK Hodonín), Veronika Paličková
(atletika, AK Hodonín), Jitka Pešková
(sportovní st elba, SSK X Target Hodo-
nín), Josef Salajka (karate, Šin Mu Hodo_
nín), Filip Sasínek (atletika, AK Hodo-
nín), Dominik Steiner (krasobruslení,
Kraso Hodonín) a Jakub Zoolpreister
(hokej, SHKm G_mont Hodonín).

Kolektiv mládež: Kadeti Sokola
Hodonín ( ecko - ímsky zápas), štafe -

ta dorostu AK Hodonín 4x400 m (atle-
tika), družstvo dorostencri AK Hodo-
nín (atletika).

Trené i: Pavel Novotn, (lední hokej,
SHKm G-mont Hodonín), Antonín Sle-
zák a Zďeněk Lípa (atLetika, AK Hodo-
nín).

Akce roku: Slovácky pohár 20Il
(mezinárodní turnaj vházené, HK Hodo-
nín)

Hvězda Deníku: Filip Sasínek (atleti-
ka, AK Hodonín), Dominik Steiner (kra_

sobruslení, Kraso Hodonín).
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