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Hodonín má sportoukyně okresu
Město Hodonín se zhostilo vyhlašování nej spěšnějších sportovc okresu Hodo-

nín za rok2012. Do sálu Evropa si pro cenu p išli sportovci z devíti kategorií. Byli
mezi nimi kolektiv m|ádeže,jednotlivci mládeže, trenér mládeže, poÍadatel akce,
krajánek roku, nejlepší handicapovan sportovec, kolektiv dospěl ch, jednotlivec
dospěl ch a Deník vyhlásil svou sportovní hvězdu, zvolenou čtená skou anketou.

Na prvním místě v kategorii jednotlivce dospěl1ch se umístila odchovankyně Atle-
tického klubu Hodonín Sylva Škabrahová. V lo ském roce získala titul mistryně ČR
v běhu na 800 m a také republikové zlato v závodě na trati 400 m v kategorii do dva-
advaceti let. Na domácím stadionu vybojovala druhé místo v mezistátním utkání a se
štafetou vyhráIana4x400 m. Samotná sportovkyně hodnotila svrij rispěch skromně:

,,Určitě jsem nečekala, že budu na prvním místě. Moc se mi tady líbilo, organizátorrim
se večer velmi vyvedl," pochválila Sportovce roku 2012 Sylva Škabrahová.

Na druhém místě skončila rovněŽ zástupkyně Hodonina, a sice Kate ina Pěnkavo-
vá. Reprezentační stolní tenistka je oporou SKST Mart Hodonín jak v extralize, tak
v evropsk ch pohárech. V uplynulé sezoně se stala dokonce nejrispěšnější hráčkou
české extraligy.

Po dvou hodonínsk ch sportovkyních, které ovládly kategorii jednotlivcri, se až
na t etím místě umístila zástupkyně čejkovické atletiky Monika Chlebíková. Těsně
pod stupni vítězri skončil čtvrt veselsk kanoista Richard Hála. ocenění zapátou
p íčku zristalo opět v Hodoníně, neboť je získal hokejov; ritočník druholigov ch Dr-
tič Zdeněk Jurásek. Elitní šestici uzav ela veselská házenká ka Lenka Fleková. Ta
byla zárove členkou vítězného t mu v kategorii kolektivri HK Britterm Veselí nad
Moravou, kter zárove jako Hvězda Hodonínského deníku obsadil druhou p íčku.



Mladí sportovci si p evzali ceny

Nejen sportovci okresu, ale také Ho-
donín minul;f měsíc ocenil největší spor-
tovní hvězdy,tentokrát samotného města.

V sobotu 9. bÍezna na plese sportovcti
oce ovali ty nejlepší v devíti kategoriích.

Na prvním místě v kategorii Žen se
umístila opět Sylva Škabrahová, mistry-
nc Čn v běhu na 800 ffi, V kategorii muŽ
pak David Herka, biketrialista z AMK
Mladost.,,Nejcennějším rispěchem
v tomto roce pro mě bylo mistrovství
světa, kde jsem skončil na pátém místě,
což mě velmi potěšilo," prozradil mlad
biketrialista.

Kategorii junior zcela ovládli atleti
Filip Sasínek a Tereza Korvasová.
Mlad;i Filip Sasínek, lo sk mistr České
republiky v krosu , držitel z|atave štafetě
na čty ikrát čty i sta metr dokonce ne-
dávno p ekonal haloqi rekord v závodě
na I 500 metr .

Hodonínští atleti obsadili také ka-
tegorii Žáky t Kralovala jí Veronika
Paličková. Y Žácich se umístil Lukáš
Vrábel, ecko ímsk zápasnik z TJ Sokol
Hodonín.

Hodonínsk;ilm trenérem roku 2012 se

stal editel TEZA Hodonin a p edevším
kouč mladšího dorostu SHKm G-mont
otakar Čajka. Ten loni své svě ence
dovedl až do extraligy. Cenu pÍevza|
z rukou svého kolegy, současného asis_
tenta trenéra Slovanu Bratislava v KHL
a legendy hodonínského hokeje Svato-
pluka Čihala.

Mladší dorostenci SHKm G_mont
Hodonín (ročník 1996-1991) získali
také ocenění Nejlepší sportovní kolektiv.

oceněni za celoŽivotní sportovní re-
prezentaci si p i této pŤiležitosti odnesl
p edseda vesla ského klubu Miroslav
Hatala.

Miroslav Hatala získal ohodnocenl za
celoživotní reprezentaci města.

Kromě ocenění sportovcri na Plese
sportovcti vystoupily taneční skupiny TK
Classic a Flex, cimbálová muzika Cangla,
hudební skupina Ferrum a houslové trio
G-strinx.

bla-

0cenění sportouci:
Kategorie muž: David Herka (BIKETRIAI. - Čup - Sportovní centrum MLADoST
HoooNÍN;
Kategorie žena: Sylva škabrahová (AK Hodonín, atletika)
Kategorie junior: Filip Sasínek (AK Hodonín, atletika)
Kategorie juniorka: Tereza Korvasová (AK Hodonín' atletika)
Kategorie žák: Lukáš Vrábel (záryas, oddíl zápasu TJ Sokol Hodonín)
Kategorie žákyně: Veronika Paličková (AK Hodonín, atletika)
Kategorie Nejlepší sportovní trenér: otakar čajka (lední hokej)
Kategorie Nejlepší sportovní kolektiv: Mladší dorost SHKM Hodonín ročník
1996-97

ocenění za ce\oživotní sportovní reprezentaci: Miroslav Hatala (veslování, Ves-
la sk klub Hodonín)

Hodonín
má sportoultyně okresu
Pokračování ze strany ]

I mezi kolektivy byl Hodonín spěšny'
obsadil totiŽ druhé a t etí místo a po-
myslné st íbro si odnesly stolní tenisky
Z SKST Mart Hodonín a bronz pak
hokejisté SHK Hodonín. Drtiči si kromě
mnoha vítězství v zápasech play off vy-
bojovali také čtvrté místo ve čtená ské
anketě . ZaHvězdu Hodonínského deníku
zvolili čtená i atletku Natálii Kolajovou
z AKKyjov' na druhém místě se umístil
HK Britterm Veselí nad Moravou, na
t etím místě reprezentant hodonínského
atletického klubu, nadějny běžec Filip
Sasínek a na pátém místě skončil atlet
Jaroslav P ček (AK Kyjov).

Během galavečera nebyli oceněni
pouze aktivní sportovci' ale také jejich
trené i . Ilv{ezi pěti oceněn mi se objevili
Stanislav Bělo ch z VK Hodonín' otakar
Čajka, trénuj ící SHKm-G_mont Hodonín,
Antonín Slezák se Zde kem LípovzAK
Hodonín a kvjovští trené i Vladimír
Hušek z CKDacom Pharma Kyjov a Ji í
Štcpan ek zJiskry Kyjov.

Poprvé v historii ankety byla vyhlá-
šena kategorie Nejlepší handicapovan
sportovec. Zde si cenu vyslou žil'i zá-
stupci z Jiskry Kyjov Z oddílu zrakově
postižen;fch Hana Vrtková v showdownu
a Jaromír Hasala v bowlingu.

Nejlepší sportovní akce v roce 20l2po-
Íáda|podle komise Hodonín. Naše město
se postaralo o obsazení celé kategorie.
I|vdezi nejlepšími akcemi byla Benefice
Pavla Nedvěda ajeho p átel, poÍádaná
RSM Hodonín, dále Czech Junior and
Cadet Open 2012, o kterou se postaral
SKST Mart Hodonin, a atletické Mezi-
státní utkání Čn - Mad'arsko - Slovinsko
muž a žen do 22 let, jehož organizaci
měl na svych bedrech AK Hodonín.

Během večera provázel diváky kul-
turní program. Vystoupil Ji í Zonyga
a zazpivat p ijela také olga Lounová.

Podrobné v sledky se dozvíte na
stránkách po adatele, Hodonínského
deníku: http://hodoninsky.denik.czl
ostatn i_re gion/kralovna-skabraho -

va-se-po-rocn i-prestavce-vratila-na-
-sportovn i-tru n-2 013 0307. html

Barbora Lahová
HL Lrllrlib 
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