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Nei spěšněišísportovti
Hodonínska 2012

Jednotlivci dospělí
1' Sylva Škabrahová

(atletika, AK Hodonín)
2. Kate ina Pěnkavová

(stolní tenis, sKsT
Mart Hodonín)

3. Monika Chlebíková
(atletika, Ac Čejkovice)

4. Richard Hála (kanoistika,
SK Kanoistika Veselí nad Moravou)

5. Zdeněk Jurásek (lední hokej, sHK Hodonín)
6. Lenka Fleková (házená, HK Britterm Veselí nad Moravou)

Kolektivy dospěIí
1. HK Britterm Veselí nad Moravou (házená)

2. SKST Mart Hodonín (stolní tenis)
3. sHK Hodonín (lední hokej)

MIádež (bez po adí)
- Petra Holešinská (basketbal, Jiskra Kyjov)
- Barbora Kapounová (stolní tenis, sKsT Mart Hodonín)
- Natálie Kolajová (atletika, AK Kyjov)
- Tamara Konopová (veslování, VK Hodonín)
- Tereza Korvasová (atletika, AK Hodonín)
- Jan olejník (kanoistika, SK Kanoistika Veselí nad Moravou)
- Veronika Paličková (atletika, AK Hodonín)
- Jitka Pešková (st elba - skeet, X target Hodonín)
- Filip Sasínek (atletika, AK Hodonín)
- Kamila Smetková (lední hokej, SHKM G-Mont Hodonín)

Kolektiv mládež (bez po adD
- DruŽstvo Jiskry Kyjov U14 (basketbal)
- Mladší dorost SHKM G-Mont Hodonín (lední hokej)
- Starší Žákyně HK Hodonín (házená)
- Štafeta dorostu 4x400 metrťr

(Jakub Žurovec, Jind ich Goiš, Filip Sasínek, David Herka)
- Mladší dorost CK Sokol Dacom Pharma Kyjov (cyklistika)

Trené i (bez po adí}
- Stanislav Běloch (veslování, VK Hodonín)
- otakar Čajka (hokej, mladší dorost sHKM G-Mont Hodonín)
- Vladimír Hušek (cyklistika, CK Dacom Pharma Kyjov)
- Antonín Sleák, Zdeněk Lípa (atletika, AK Hodonín)
- Ji í Štěpánek'(basketbal, Jiskra Kyjov)

Akce roku
- Benefice Pavla Nedvěda a jeho p átel (RsM Hodonín)
- Czech Junior and Cadet open 2012 (sKsT Mart Hodonín)
- Mezistátní utkání Čn - Mad'arsko - Slovinsko

mužťr a Žen do22let (AK Hodonín)

Krajánci roku
- Jan Bárta (cyklistika)
- Dana Čechová (stolní tenis)
- Jakub Kornfeil (motorismus)
- Lukáš Rosol (tenis)

- Lucie Škrobáková (atletika)
- Jakub Tomeček (broková st elba, skeet)
- lveta Vacenovská (stolní tenis)
- Vítězslav Vesel (atletika)

Nej lepší ha nd ica povany sportovec
- Hana Vrtková, showdown

(Jiskra Kyjov' oddíl zrakově postiŽenyich)

- Jaromír Hasala, bowling
(Jiskra Kyjov oddíl zrakově postiŽenyich)

Uítězku posunuie vp ed
každ osobní rekoÍd
Nej spěšněiší

spo]tovci Hodonínska

za rok 2012jsou

známi. P edstavili se

na gaIavečeru v sále

hodonínské Evropy.
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H0D0Níil | Zástupci sportov_
ních svazri, klubri, okresního
sdružení Čsnr a noviná i
rozhodli o po adí ankety
Nej ťrspěšněj ší sportovec roku
okresu Hodonín zarok zorz.

Krá{ovnou galavečera v ka-
tegorii jednotlivcri se tak sta-
la atletka AK Hodonín Syl-
va Škabrahová. Mistryně
České republiky v běhu na
8oo metr má smělé plány.
,,Za ispěch považuji každou
sezonu dokončenou ve zdraví
akaždy osobní rekord mě po-
sunuje dál. Letos bych chtě-
la splnit limit na Mistrovství
Evropy do zz let a nomino-
vat se také na Univerziádu.
Snem každého sportovce je
olympiáda a limit není my-
slím nastaveny tak, abych se
k němu nep ibližia, alespo
na štafetu 4oo metr ," pro-
zradila studentka Masary-
kouy univerzity v Brně, obo-
ru matematika a animátor
sportovních aktivit p edsta-
vtr o roce zot6 v Rio de Ja-
neiru. Její čas na 8oo metrri
je zatím z:o5,8o.

Mezi krajánky roku, re-
prezentanty z okresu, je
i devatenáctilety motocyk-
lorv závodník Jakub Korn-
feil z Rohatce. Letos bude
hájit barvy holandské stá-

va Škabrahová.

je RW Racing Team, testuje
novou dvěstěpadesátku Ka-
lex KTM a p iprarmje se na
seriál mistrovství světa ve
své t ídě Moto3. Ten odstar-
tuje v dubnu v Katarv a za-
hrnuje t8 závodri, mezi nimi
i brněnsky okruh v srpnu.
,,M j cíl v závoďech je stát
na bedně a celkově by bylo
fantastické, kdybych skončil
do pětlcy. KdyZ jsou vysledlcy'
tak se lépe shánějí sponzo i,
a musím íct, žeby to nešlo
bez podpory rodič ," prozra-
dil závodník, vloni na mist-
rovsM světa patnácty.

oceněni za vysledky či
práci p evzali rispěšní zá-
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vodníci, kolektiry mládeže
i dospělych, postižení spor-
tovci a také trené i.. ,,Sport
nelze zničit a touha po vítěz-
ství je lidská vlastnost. Mys-
lím, že se tady i p es těžkosti
doby dělá dob e, dokladem
je i fakt,ženaposlední olym-
piádě bylo sedm sportovcti
privodem z Hodonínska, tím
jsme myslím p edstihli ostat-
ní. P eji si jenom, abychom
zase hráli roli jako senrisní
organizace a našel se co nej-
vhodnější zprisob financo-
vání sportu," svě il se Miro-
slav Běťák, čestny p edseda
okresního družení Čsnrjako
spolupo adatele ankety.

Nej spěšnější sportovkyně Hodonínska za rok 2012, atletka Syl-

Krist na Je elová s dortem, jež obdr-
Želo druŽstvo mladšího dorostu cyk-
listťr CK Sokol Dacom Pharma Kyjov.

Motocyklista Jakub Kornfeil se uŽ p ipravuje s novyim stro-
jem a stájína letošníseriál mistrovstvísvěta ve t ídě Moto3.


