
V

C t enáři, Zvolt e,, Hvě zďu
Vftézem ankety Se stane jednotlivec, nebo
l<olel<tiv, I<te ry získá neivíce hlas .

t4 L"Lqt'tr 4

Hodonínsko - Hodonínsky de-
ník se letos premiérově pridává
k anketě o Nejuspěšnějšího
sportovce roku, která má v Ce-
chách mnohaletou tradici. Po-
dítÍ Se na něm s produkčni Spo-
lečnosti Čox _Z, sČeskym sva-
zemtěIesné vychovy a městem
Kyjov.

Do anket jsou zaŤazeni spor-
tovci, kte í v upIynulych dva-
nácti měsících ptisobili v ho-
donínském okrese.

Základem nominace je dotaz-
nik, ktery Česk svaz těIesné
vychovy rozešle sportovnÍm
klubrim či jin sportovním or-
ganizácím. Z .- vypIněnych'
iiskopisti vybere Česky svaz tě-
lesné vychovy se sportovním
redaktorem nominaci, kterou
vidÍte na této straně. o celko-
vém poradí v anketě NejuspěŠ-
nějšÍ sportovec foku 2010 roz'
hodne komise sloŽená Z rad
sportovních funkcioná ri, zá;
stupcri Českého svazu těIesné
vychovy a sportovnÍch redak-
toni.

Čtená i Hodoninského denÍ-
ku vybíraji sportovní hvězdu,
která bude oceněna na slav-
nostnÍm vyhlášení.

SYaVAšrngRAHovÁ
atletila

l.mÍsto ZIatá tretra ostrava _

národní běh (800 'm), l.misto
Mezinárodní utkání CR _ Ma-
ďarsko Slovinsko do 22 let
(B00m). . l.místo Mezinárodní
utkáni CR - Chorvatsko - Ma-
ďarsko (B00 m).

LI'GIE KRTIcKovÁ
atletika

T etí rhísto MČR juniorek v
hale (vyška), 2.misto MČn ju-
niorek na dráze (vyška), 2.mís- :'

to v tabulkách ČR ve skoku vy-
sokém, 3.mÍsto MezinároďnÍ
mítink Bratislava' 6.misto ZIa-
tá tretra ostrava (v ška).
4.misto MezistátnÍ utkáni cR -

Maďarsko - Chorvatsko - Slo-'
vinsko junior .

n ilItIKAGHl"EBÍKovÁ
atletilra

l.mÍsto nnČn ďo 22let (doros-
tenky) ve skoku o tyči, l.misto
v mezistátnÍm utkánÍ nnČR do
22let, reprezentantka do 22Iet.

JARosLAvGHLEBÍK
atletika

1.mi
(skok
ďráze,
2.mÍsto mezistátnÍ utkání CR-
SIov insl'<o -M aďarsko .

llA1{AMATELoVÁ
stolnítenis

3.misto nnČn Žen, l.mÍsto
kontrolní turnaj reprezentace
Žen,5.-B.místo ME druŽstev Žen.
ČIenka reprezentace Čn Žen,
nejuspěšnějŠÍ česká hráčka Ý
extralize (3. místo).

ALE]{AvAGHovGovÁ
stolnítenis

2.místo nnČn Žen ve čty h e,
nejlepší hráčka extraligy
2009-2010.

l'ERoMKnĚwfuiKo]íÁ : '
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3.misao' Žen," 2.místo
MČR Goju-ryu, l.místo Grand
Prix, 1. mÍsto MS Goju-Ryu.

MILATVII'fiORA
veslování

3.mÍsto uČn na dlouhé trati
skif, 2.místo dvojskif, 3.místo

čty ka párová muŽi, l3.mÍsto
MS do 231et.

FIuP sAsÍilEK .

atiletllta
2. mÍsto MČR Žactva v hale

(3000,1500 m), 2. misto MČR na
dráze ( 1500 p ekáŽek), 1 . mÍsto v
tabulkách CR na 2000 trL,ZmÍsto
v,Grand Prix 2010 st.Žactva, 1.

misto European Kids Athletics
Garnes, 2.misto Čn _ Slovensko
(1500 p ekáŽky)

EušKAonÍunrovÁ
atletila

3.mÍsto nnČn Žactva na ďráze
a v haIe (300 m), 2.mÍsto v ta-
bulkách MCR na 400 m a 3.mis-
to na 300m, 2.místo European
Kids Athletics Games, 2.d
3.mÍsto mezinárodní mitink v
hale v Bratislavě (300 m, 60 m),
2.mÍsto Mezinárodní utkánÍ
ŽactvaČR_SR.

'TEREZA KoRvAsovÁ
atletila

l.místo nnČn Žactva v hale
(1500 m),l.místo MČR v krosu,
l.místo v tabulkách ČR na 1000
m a 2.místo v tabulkách na 1500
m, l.místo Grand Prix st.Žáky ,

l.mÍsto European Kids Athle-
tics Games, l.mÍsto Meziná-
rodni mítink v hďe v Bratisla'
vě.o'

JAI(UBŽunovrc
atletilra

l.mÍsto MČR Žactva v hale
(300 m), 2.rr-lísto nnČn v hale (60
m),2.místo uČn nadráze (300 a
3.x300 m) 3.misto v tabulkách
ČR na 60, 100, 150, 300 rn, vitéz
. rix 2010 a,CR-SR

Čnl 1. Nitožma.
rodní halovy mítink Bratislava
(60,30 0m).

' 
JA]|AGHIIBÍKoVÁ

atletilta
l.misto MČR v hale a na dráze-
ve skoku o tyči, 2.místo Mezi-

národní utkáni Čn _ Maďarsko-
SR, reprezentantka do 17let.

LlrcIEonÁilovÁ
atlďilla

l.mÍsto MČR v hale juniorek
ve skokuo tyči, 3.místo MČR na
drázeve skoku o t5lči

]|ATALIE KoLAlovÁ
atletil(a

3.MČR v p espolnjm ,běhu
m Žáky , 4.mÍsto McR Žactva
na 800 m.



LI'GIE KoLARÍKovÁ
veslovliní

l.misto nnČn B+ juniorky,
5.místo MS B+ juniorek.

llERollrnnnšrovÁI rarate
l.misto nnČn kata juniork5l,

2.misto nnČn kata seniorky,
l.místo OPEN Slovinsko,
3.misto ME juniorky , l.mÍsto
ME kata juniorky, 3.místo MS
kata juniorky,

, 
' 
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ilATE TRESI{AK
lratate

3.misto nnČn v kumite, 2.mís-
to v národnÍm poháru v kumi-
te,2.misto turnaj Grand Prix v
kumite.

RIGHARIDHÁLA
lranoistilra

l.místo nnČn kajak dorost _
dlouhy sjezd, sprint sjezd,
lmísto ME junior .

nilcltAltdirul
H!(etÍiď

2.misto v celkovém.umístěnÍ
MČR, 2.místo Slovensky pohár
- nominace na MS, 4.misto cel-
kové 'umÍstění v Evropském
pohánr, 9.místo celkové umís-
tcni v MS, vicemistr ČR

biketdď
' 2.misto MČR', l.mÍsto Česk1
Pohár, ]..místo Slovensky po-
hár, ceIkové 10.mÍsto MS.

i,lIGllALJEDol'NIctď
basketbal

PrriběŽné Z,místo v lize U16,-
318 bodti.

vcÍtĚHgALAšTÍr i.. - -,,.

f," ,.r I

N ro hráď' Žá-
kovské ligy a 'nejuŽitečnější
hráč nnČn , zaŤazen do prvoli-
gového tymu mI. dorostu, kde
ptisobÍ jako kapitán, probojo-
vď 9e do vyběrového tymu CR,
kter ''nás rěprezentoval v ka-
nadském Quebecu.

PETRGAHLÍK
tenis

2x l.misto, 1x 2.misto, 3x
3.místo v celostátnÍch turna-
jÍch mladšího 

,Žactva.

JOSEFZAPLETAL
tenlsta

10xl.rrÍístovcelostátnlch
turnajich, 2.misto na MČR

GREGoRoÚIč
t nis

2 x l.misto,'1x 2.mÍsto,3 x
3.misto v celostátnich turnajich.

HCBRITTERM
vEsELÍ ilADn oRAv(ru

házení
2.mÍsto MČR, 2.místo česko-

slovenská interliga Žen,l.místo
Česky pohár.

sKsŤ čsno K'DoNÍil (ženy)
stolnítenis

3. místo v extralize Žen,
5._B.místo v evropské Superlize.

TGPKYJov(ruži)
tenis

Y itéz Jihomoravské tenisové
divize a postup do druhé ligy.

JISI(RAKY.f,!V(UI5 lapci)
basl(etbal

P ebornÍci Jmi( a vítězové
kvalifikace na celorepubliko-
vou ligrr, v polovině soutěŽe
20L0/2011 jim pat ilo 3.místo li-
gy U 16 sk. B.

GK DACOIUI PIIARIUIA IfiJOV
(staÍšížáď)
cyldlstilra

2. _3. místo v celkovém umÍs-
těni v Českém pohánr.

štn _ tlilt HoDoilÍil 0unior{ry)
lnratc

l.místo kata team juniorky
ME, 2'mÍsto kata tgam juni-
orkyMS.

vlffioDoilÍil 0uniodry)' veslovríní
l.místo nnČn (B+ junÍorky, 4

...- :

ť;

hár.

Al( HoDoff tt Gtarší žálgně)
atletil(a

3.místo na uČn družstev
staršíhoŽactva.

$lKm G"lltollT HolloilÍil
O.tfida)
Iedníholtei

Vicemisti Čn í kategorii
7.t id, l.mÍsto na Mezinárod-
ním turnaji v Michďovcich
(ČR, Slovensko, Polsko, Ukra-
jina), l.místo na Mezinárodním
turnaji ve Vsetině.

TcP KYJOV (babytenis)
,tenis

l.mÍsto v l.t Ídě JTS, B.mÍsto
v krajském finále (42 íčastni-
k).

RsMloDoilÍil(staltržáď)
fotbal

ÚčastnÍci MSŽL narodni
soutěŽ.

sKsT csno KDDoilÍil (st žálryně)
stolnítenis

2.misto nnČn druŽstev star-
šÍch Žákyn.

sKslÍ.GsAD HoDo]fiil
(gtaršíáď)
stolnítenis

2.místo uČn druŽstev star_
ších Žeki.

FRArilšEKKoRDlrtA
(fotbal)

Dlouhodobá celoŽivotnÍ
práce s mLáďeži, 1tt.žáci
JMKFS. J

JARosLAvcru.Ír
(ledníhokq)

Trenér vícemistrti ČR 7.t íd,
jiŽ dlouhodobě pat i s v: sled-
ky svych svě encti mezt špič-
kuv CR.

JOSEFPAZ(ruREK
(atleůika)

Trenér NatáIie Kolajové
(3.mÍsto -MČR ml.Žaček,
4.misto McR st.Žaček'na 800
ffi,2. místo na Evropskych at_
Ietick ch hrách).

lUlILAIlvIKT(nAsTAÉÍ
(veslování)

Trenér Milana Viktory
mladšího a Renaty Viktorové,
reptezentantt Čn.

ALENAvAGtovcovÁ \

, 6 *taiďéz.,
e jejÍ svě-

renci a svě enkyně ziskali
4x1.místo, 3x3.míšto na nnČn
Žactvaa dorostu.

PETRDAilIBoRsKÝ
(atletika)

Práce s mlá'ďeŽí, vychova
reprezentantri
Chlebiková.

ArtroilÍN stEzÁK zDEilĚK lÍpn
(atlďilta)

Jejich svě enci zÍskali 25
medaili z MQR, 6 svě enc je
zat azerio do repre zentace.

I|IÁDIMÍRHUšEK'
(cyldistika)

Trenér odchovancri Kyjova
J. Kratochvila - Mistr ČR 2010
aj. Bárty _ 2.místo na MČR.


