
HODONIN Sobotní Ples
sportovcri ocenil nejríspěšnější
sportovce města Hodonín roku
2010. Tentokráte se na pozici
nejlepších nedostali zástupci
vesla ri či stolních tenistri' ďe
kÍalovalo karate.

V kategorii žen se z prven-
ství radovala karatistka Veroni-
ka Ištvánková z oddílu ŠIN_MU
Hodonín, mezi muži kraloval
karatista Vladirnír Míček, ktery
startuje v barvách klubu NIDo-
SHINKAN Dojo Hodonín.

Mezi juniory se dostalo nej-
vyššího ocenění opět pro Davi-
da Herku, ktery jezdí biketrial
v klubu AMK Mladost Hodo-
nín. Ten dosáhl vyrazn' sportov-
ní rispěch v Evropském poháru,

ktery se konal v ltálii, Nizozemí

a v České republice, kde v cel-
kovém po adí dosáhl na druhé
místo. Pro talentovaného spor-
tovce ale byl určitě vrcholem
lo ské spěšné Sezony start na
Mistrovství světa ve Španělsku,
kde nakonec obsadil v silné kon-
kurenci desátou pffčku.

Na akci byla oceněna i nejlep-

ší sportovkyně okresu Hodonín -
atletka Sylva Škabrah ová z oddí-
lu AK Hodonín, kte vyhráIa
v kategorii juniorek.

ocenění pro nejlepší trené-

ry si z hodonínského kulturního
domu odnesl dornti pár Anto-
nín Slezák a Zdeněk Lípa (AK
Hodonín), kdyŽ jejich rispěšní 

'

svě enci doká.zali získat na všech
lo skych akcích celkem dvacet
pět medailí a p ekonďi sedmase-
dmdesát okresních rekord .

Titulem nejlepší sportovní
kolektiv města Hodonín za tok
2010 se mťrŽe chlubit zápasnic-
k oddíl Sokola Hodonín, ktery
v minulém roce získal tiful Mis-
tra Čn v zápase ecko ímském
pod vedením trenéru Luboše Jur-
mana a old icha Kučgry.

Cenu za celoživotní sportovní
repÍezentaci města Hodonína si
odnesl František Krejčiík, hoke-
jovy branká Dub an a hodo-
nínské Dukly. Ceny p edáva-
li naši vyznamní olympionici

- \ěra Čáslavská, Josef Augusta
a Imrich Bugár.

o zábavu p ítomnych se stara-
la cimbálová muzika Slovácko,
hudební skupinalas Vegas adisk-
žokej Luděk Ptáček. Večerem
provázeli moderátoi Dagmar
Sládková a Petr Indra. CIop) Slavnostní dekorování nejlepších sportovcŮ Hodonína. Foto red


