
Hodonín: Loni byli nejlepší Viktora a Mišková
Město Hodonín ocenilo na sobotním plese nejúspěšnější sportovce 2011. Slavnostní vyhlášení neby|o tak velkolepé jako v předchozích letech
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Hodonín -Bez p ekvapenÍ se
obešly vysledky ankety Nej-
lepŠi sportovec HodonÍna za
rok 2011. V hlavnich katego-
riich se z vítězstvi radoval
vesla Milan Viktora a kara-
tistka Veronika Mišková. Me-
zi' kolektivy znovu triumfo-
valy stolni tenistky. Žakov-
skou kategorii ovládli atleti
Filip SasÍnek a Veronika Pa-
Iičková.

Žaaru hokejisté ani fotba_
listé se na p diu zase neobje-
vili. P ednost znovu dostali-sportovci, kte í reprezentq-
vali okresní město na národ-
ních šampionátech, mistrov-
stvÍ Evropy a Světa. Z v -

znamnych kláni, akci a tur-
naj pak p ivezli medaile a vy-
tečné umistění.

Vyborny rok za sebou maji i
vitězové hlavních kategorii.
Vesla Milan Viktora, ktery
triumfoval v anketě po dvou
letech, v lo ském roce obsadil
na mistrovstvi Evropy v bul-
harském Plovdivu ve dvoj-
skifu lehké váhy dvanácté
mÍsto a na světovém šampio-
nátu U23 skončil v nizozem-

ském Amsterdamu deváty. Na
ja e bude závoďník AK Hodo-
nín společně s otrokovickym
kolegou Petrem Čabou bojo-
vat v Luzernu o učast na olym-
pijskych hrách v Lond: ně. ,,Je
to krásny pocit, byt nejlepším
sportovcem města, ve kterém
žiji," ekl Viktora.

ChvÍIe slávy si uŽívala i
Mišková. Mistryně České re-
publiky si nejvíce váŽÍ vitéz-
stvi na Premier League v
Salzburgu. ,,Je to mimorádně
kvaIitní závoď. Je to podobné
jako světovy šampionát,"
uvedla členka hodonínského
Šm_nnu.

Mez j uniory triumfov ali zá-
pasník Luboš Horníček a ka-
ratistka Veronika Kopečná.
Zani ovšem p evzala cenu or-
ganizátorka akce Alena Řačá-
ková. VětšÍ aplaus sklidil Hor-
nÍček, ktery skončil na Io -

ském mistrovstvÍ světa kade-
tri na pátém místě. ,,oceněnÍ
mě těšÍ, ale páté místo je ně-
kde ďál," pronesl mlad zá-
pasnik. ,,Mě1. jsem uspěšnou
sezonu. o Ietních prázdni-
nách jsem dvakrát denně tré-
noval. Zkušenosti jsem sbíral
hlavně v zahraniči. Bronz byl

mackého, mého syna a Luboše
Hornička," uvedI zkušeny
kouč.

Cenu za celoŽivotnÍ spor_
tovnÍ reprezentaci města Ho-
donÍna p evzal dalši trenér
Sokola Hodonina LuboŠ Jur-
man, ktery se v současnosti
věnuje vychově šestilet ch a
sedmiletych talentri. ,,Ve sku-
pince mám dvanáct děti. Po-
kud mi zdravi vyďrží, rád je
posunu o stupÍnek V š," ekl
Jurman.

Toho práce s mladymi spor-
tovci po ád bavÍ. ,,Cely život
jsem chtěl, aby Se děti věno-
valy sportu. Vychoval jsem
adu dobrych zápasnik a re-

prez ntantri. Se svojÍ karié-
rou jsem spokojen ," pronesl.

organ izátoti nezapomněIi
ani na man Žele ZapaLovy . Zná-
má atletická dvojice obdrŽela
cenu za p Ístup ke sportu a
dlouholeté vykony.

SlavnostnÍ vyhlášení se
znovu uskutečnilo v hodonín-
ském kulturnÍm áomě na PIe.
se sportovcti. Letošni ročnÍk
vŠak organ i zátoŤipoj ali j inak.
Akce začala d Íve než ob-
vykle, navíc se obešIabezby-
val: ch reprezentant a olym-

pijsk ch vÍtéztL ocenění
sportovci rovněŽ dostali na
podiu méně prostoru.

,,Ná to, jak je Hodonin malé
město, má spoustu velmi dob-
rych sportovcti. BohuŽe1 na
všechny se znovu nedostalo.
oceněnÍ a pochvalu si ale za-
slouŽÍ všichni," uvedl hodo-
nínsky mÍstostarosta Vojtěch
Salajka. Podle něj by si si nej-
uspěšnější sportovci zaslou-
ŽILi větši pozornost. ,,Finanč-
ně by se měly sporty, které
město HodonÍn ve světě 're-
prezentuji, ocenit extra. Bu-
doucÍ olympionici nebo ev-
ropšti a světoví mist i si za-
slouŽí vÍce penéz," pravil Sa-
Iajka.

SlavnostnÍm večerem pro-
vázelimoderáto i Rádia Jih, k
tanci a poslechu hráli cimbá-
Iová muzika Cangla, hudební
skupina Apollo a DJ Luděk
Ptáček. Vyh1ášenÍ nejlepších
hodonínskych sportovcti
zpest ily svym vystoupenim
známá slovenská zpěvačka
KristÍna, tanečnÍ skupina Ro-
mantic a folklornÍ soubor Ra-
tÍškovická Dolina. Ceny vÍ-
tězrim p edávali zástupci
sponzorri a města Hodonin.

blÍzko. Ale cenÍm si i pátého rostenc . Yyznamny mládeŽ-
mÍsta," doplnil. nicky podnik hostÍ Ukrajina.

SlavnostnÍho vyhlášení se ,,Velkou vyzvou je pro mě
nezučastnila ani běŽkyně Ve- olympiáda v Riu de Janeiru,"
ronika PaliČková. Ta v sobotu prozradil Sasínek.
oVládla halové mistrovství re- Nejlepšim kolektivem Ho-
pubIiky v Žákovské kategorii. donina Se staly stolní tenist-
V,rautonci nad' Nisou dokonce ky. České mistryně na plese
prekonaIa národnÍ rekord! zastupovaly Alena Vachovco-
Cenu za uspěšnou sportovky- vá s Ivanou '",pe1CÍtanovou.
niprevzalbratrMartin. ,,Chceme obhájit titul ," vzká-

o triumfu oddÍlového kole- zalado B eclavi Pelcmanová.
sy Filipa SasÍnka nebylo po- Trenérem roku byl vyhlá-
chyb. ,,Nejvíce si váŽim v:i- šen oldrich Kučera starši. Ten
sledku na mezistátnim utká- vychoval spoustu uspěšnych
ni, kde jsem vyhráI závoď na závoďnÍk'i a českych repre-
tisíc metrri," pronesl Sasínek, zentant . ,,Trenéra dělám čty-
ktery by se p íští rok ráď zu- icet let.YáŽim si vysledk
častnil mistiovstvÍ světa do- Petra Švehly, Michala La-
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