
Na zavedenou tradici oce ování nej-
lepších sportovcri navázaLo nové vede-
ní města, kdyŽ 8. prosince pozvalo do
ob adní síně radnice družstva i jednot-
livce, kte í v uplynulém pololetí dosáh-
li nejlepších qfkonti. opět mezi nimi
nechyběli mist i světa ani republikoví
vítězové.

Z atletického klubu Hodonín ziska-
lo ocenění sedm sportovcti: Eliška D í-
malová, Tereza Korvasová, Lucie Krtič-
ková, Žaneta Kempná, Filip Sasínek
a Jakub Žurovec. Pozvání p ijala i Syl-
va Škabrahová,která se mriže pochlubit

častí v p edprogramu atletického mítin-
ku Zlatá tretra, kde v běhu na 800 met-
ri zvitězl|a.

Neméně rispěšní byli v uplynulém p l-
roce karatisté, kte í slavili spěchy na
nedávném mistrovství světa v Portu gal-
sku. Z klubu Nidoshinkan Dojo Hodo-
nín byli oceněni mist i světa v katego_
rii kata, juniorka Veronika Kopečná
i vitěz kategorie mužiYladimír Míček.
Ze stejného klubu pÍevzala poděkování
také st íbrná juniorka Kate i na Židko-
vá. Kluu Šm_MU Hodonín reprezento-
vala mistryně světa v kata ženVeronika
Ištvánková abronzová medailistka z té-
hožšampionátu i mistryně Evropy v kata
Veronika Mišková.

organi záto i nezapomněli ani na plav-
ce a zp|aveckého oddílu TJ Slovan Hodo_
nín ocenili pět závodníkťr v Žákovsk;ich
kategoriích. Jmenovitě to byli Adéla
Benešová, Matěj Belka, Tomáš Kasík,
Richard Pr žek a Martin Šivel.

Své zástupc e mezi pozv anymi měl také
Vesla Sky klub Hodonín. Nejrispěšněj-
šími vesla i, kte í p evzali poděkování,
byli mistryně České republiky, juniorky
Renata Viktorová, Veronika Brázdová,
Lucie Kola íková a mistr České republi-
ky v dvojskifu muž Milan Viktora.

Po jednotlivc ich následovalo oceně-
ní sportovních kolektivri, mezi nimiž
byla zastoupena celkem čty i sportov_
ní odvětví. Z AtLetického klubu Hodo-
nín poděkovalo město členrim štafe-
ty dívek a chlapc v běhu na 3x300 m.
Z Raft klubu Hodonín pak dvěma juni-
orsk;im posádkám a posádce mužri, jeŽ
ziskalat etí p íčku na mistrovství ČR ve
vodáckém maratonu. Dále byli navrženi
zápasníci TJ Sokol Hodonín, konkrétně
družstvo kadet , které zvitězílo na mis-
trovstvi Čn družstev kadet . organizá-
to i nezapomněli ani na taneční klub TK
Classic Hodonín, kde byly oceněny dva
ťrspěšné taneční páry, jmenovitě Klára
Adamová aNikolas Novák a Julie Juna-
štíková s Rudolfem Jelínkem.

Zvláštní cena byla udělena panu Lubo-
ši Jurmanovi z oddilru zápasu TJ Sokol
Hodonín. Ten cel;f svtij Život zasvě-
tll zápasu a kromě spěšné závodnické
kariéry mánasvém kontě i adu rispěch
sqich svě enc , které vedl v roli trenéra.
V tinoru letošního roku oslavl|vyznamné
životní jubileum sedmdesát let.
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