
I<rálovna Skabrahová Se po
roční přestávce wátÍla na trůn
Populárníanketu Nejúspěšnější sportovec ol<resu Hodonín za rok2oI2 ovládly Ženy

poveogrÝ cnuvrčgR. v hodonínském sále Evropa se ve středuvečer uskutečnilo slavnostnívyhlášení nejúspěšněiších spoÉovců okresu
Hodonín zarok 2012. Hlavníkategorii už počtvÉé ovládla běŽkyně SylvaSkabrahová(uprostřed). Na prĎdiu seobievili i da!šíznámíspoÉovci.
0ceněným i všem přítomným v sále zpestřili večer zpěváci JiříZonyga (vlevo nahoře) a olga Lounová (vpravo nahoře). Foto: Deník/Libor Kopl



LIBOR KOPL

Hodonín BěŽkyně $ylva
Škabrahová byla 

-vyhtášena

NejuspěšnějšÍm sportovcem
okresu Hodonin za rok 20L2.
Mistryně České republiky v
závodé na osm set metru se na
trun vráti]a po dvou letech. V
populární anketě jednadva-
cetiletá atletka p edstihla ho_
donÍnskou stolnÍ tenistku Ka-
te inu Pěnkavovou i čejko-
vickou tyčka ku Moniku
ChlebÍkovou. Lo sk: vítěz Ri-
chard HáIa skončil čtvrt1 . T -

mem roku jsou házenká ky
Veseli nad Moravou, které po-
prvé v historii vyhrály spo-
Iečnou česko-slovenskou in_
terligu.

Škabrahovou ke tretÍmu
triumfu v poslednich čty ech
letech vyneslo vítězstvÍ na
mistrovstvi České republiky v
běhu na osm set metr .

,,KaŽdého vitězstvÍ si hodně
váŽim, protoŽe za kaŽdou ce-
nou je vŽdy kus práce. Lo ská
sezona byla uspěšná, všechny
cíle jsem aŽ nad očekáváni
splnila," uveďa Škabrahová,
která ovláďa ankefu vz po-
čtvrté.

Svtij triumf ale rodačka z
Hroznové Lhoty neprece o_
vala. ,,N& Hodoninsku je
spousta dobr: ch sportovcri.
Jednotlivé sporty se těŽko po-
suzují. Nechci Íct, Že je to ne-

objektirrrrÍ, ale sloŽitě se po-
rovnáv á, zdabyla lepšÍ atletka
nebo stolnÍ tenistka. První
mohl b t kdokoliv," pronesla
Skabrahová, která si stejně
jako drtivá většina sportovcri
slarmostní večer uŽila. ,,orga-
nizátorrim se akce povedla.
Atmosféra byla skvělá," .oce-

nila organi zacivečera.
Skvěl: ,fok má za sebou i

Kate ina Pěnkavová. opora
SKST Mart HodonÍn, která je
součástÍ české tep,rezentace,
pomohla slováckému celku k
zisku strÍbrn: ch medailí. V
uspěšnosti extraligolt ch hrá-
ček je Pěnkavová na pnmÍm
mistě. Cenu za Pěnkavovou
p evzala klubová spoluhráčka
Alena Vachovcová.

Spokojená byla i Monika
ChlebÍková. Cejkovická zá-
vodnice totiŽ loni triumfovďa
ve skoku o tyči na akademic-
kém i národnÍm šampionátu.
,,Z oceněni mám velkou ra_
dost," uveďa pětadvacetiletá
tyčka ka.

okresním kolektiv m j
několik let vládnou veselské
házenká ky a hodonínské
stolní tenistky. Nadvládu Žen-
s[ich drrrŽstev nenarušili ani
DrtÍči, kterÍ v roce 20l2dosáh-
li největšÍho uspěchu v novo_
dobé historii klubu, kdyŽ se
dostali aŽ dobaráŽe o prvnÍ li-
gu.

,,J to Ffo, nás velká čest.
Velmi si tohoto ocenéní váží-
me. Je pro nás do dďšÍch let
zavazujíci," ekla spojka Brit-
termu Zuzana Drotárová, kte_

rá i p es nemoc na gďavečeru
Panenky zastupovala.,,Večer
jsme si uŽila. Bylo to pro mě
takové zpest eilÍ," uvedla slo_
venská reprezentantka.

oceněny Kornfeil '

Mezi deseti oceněn mi spor-
tovci v kategorii mládeŽ byli
kyjovská basketbďistka Petra-Holešinská, hodonÍnská stolnÍ
tenistka Barbora Kapounová,
vesla ka Tamara Konopová,
kanoista Jan olejnÍk, st elky-
ně Jitka PeŠková a hokejistka
Kamila Smetková. P evahu
však zno\ru měli mladi atleti.
Na podium za vydatného po_
tlesku vystoupďi Natálie Ko-
lajová, Filip Sasinek, Veroni_
ka Pďičková a Tereza Konta-
sová.

NejvětšÍch tispěchti dosáhli
v lo ském roce mládeŽnické
kolektivy Jiskry Kyjov U14,
mladšÍ dorost sHKm G-mont
Hodonín, staršÍ Žakyně HK
HodonÍn, štďeta dorostu AI{
HodonÍn čtrikrát čt1ri sta
metrri a mladši dorost CK So-
kol Dacom Pharma Kyjov.

NejlepšÍmi mládeŽnichÍmi
trenéry byli zvoleni Stanislav
Běloch, otakar Čajka, Vladi_
mÍr Hušek, Ji i Štěpanek, An_
tonin Slezák aZďeněk Lipa.

organizátori nezapomněli
ani na sportovce, kte Í šÍ í slá_
vu sv1 ch mate sh ch oddÍl a
měst na prestiŽnÍch zahranič_
nich akcÍch. Iftajánky roku se
stali olympionici Vitězslav
Veset1 , Jan Bárta, Dana Če_

chová, Iveta Vacenovská, l,o-'
cie Škrobáková, Jakub Tome-
če-E'-rÍtěap av r-s 

- 
Cupu Lukáš

Rosol a motocyklista Jalrub
Kornfeil.

Zat1mco šestici znám ch
sportovcti zastupovďi na w-
hlášenÍ rodiče, Kornfeil s To-
mečkem si p išli pro cenu
osobně. ,,Je škoda, Že jsem se
nemohl setkat s lidmi, které
jsem osobě poznal na olympij-
sh ch hrách v Lond:Íně. Moc
rád bych se s nimi opět sešel.
Ale vzhledem k nabitému pro_
gramu nenÍ jednoduché se s
nimi potkat," ekl česk skee_
tď.

Tituly Akce roku se mohou
od st edy pyšnit Benefice Pav_
la Nedvěda a jeho p átel, Czech
Jnnior and Cadet Open 2012 a
tď(é Mezistátni utkáni Čn
Madhrsko _ Slovinsko muŽti a
Žendo dvaadvaceti let.

V bec poprvé byli oceněni
handicapovaní sportovci. oba
zástupci hájí barvy Jiskry Ky-
jov. Hana Vrtková se stala mi_
stryní České republiky v
showdownu, JaromÍr Hasala
zase zvitézll na narodnÍm
šampionátuv bowlingu.

Hvězdou čtená ti HodonÍn_
ského denÍku se stďa mladá
běŽkyně Natálie Kolaj ová.

SlavnostnÍ whlášenÍ se le-
tos uskutečni]o v sále Ewopa v
Hodoníně. Povedenou ďtci
moderoval ond ej l(rátoška,
p Íjemn: večer zpest ili srnm
vystoupením zpéváci Jt í Zo-
tr 8o, Zoran Gajič a olga Lou_
nova. 73,Ls13



Neiúspěšnější sportovec okresu
Hodonín zarok 2oI2

{

Jednotlivci
L. Sytaa Škabratwuti(at|etika, AK Hodonín)
2. Ka.teřina Pěnkauoad. (stolní tenis, sKsT MaÉ Hodonín)
3. Monika Chlebthoadt (atletika, Ac Čej kov i ce)
4. Rielurd Edla (kanoistika, SK Kanoistika VeseÍí nad Moravou)
5. zdctlěk JurdseIc (hokej, SHK Hodonín)
6. Lenka Flekoaó (hazena HK Britterm Veselí nad Moravou)

Kolektiv
I. flK Britterm Veselí nad Moraaou (házená)
2. sKsT Mart Eodoníz (stolní tenís)
3. sEK Eodoníz (hokej)

Mládež (rok narozeníl994 a mladší)
- Petra Holeštnskú (basketbal, Jiskra Kyjov)
- Barbora, Kapounoaó (stolní tenis, sKsT Mart Hodonín)
- NatúIie Kola.joaó (atletika, AK Kyjov)
- Tam.ara Konopoati (veslování, VK Hodonín)
- Tereza Koraasovti (atletika, AK Hodonín)
- Jan olejníh (kanoistika, SK Kanoistíka Veselí nad Moravou)
- Veronika Paličhoad. íatletika, AK Hodonín)
- Jitkd Peškoaó (střelba - skeet, X target Hodonín)
- Filip fu.sínek (atletika AK Hodonín)
- Kamila Smetkovtú (lední hokej, SHKm G-mont Hodonín)

Kolektiv mládež
- Družsa,o Jishry l{yjov aH (basketbal, trenér Radim Mezihorák)
- MIf,dší dorost SflKm G-tnont Eodonín (lední hokej, trenér
Otakar čajka)
- Starší žtÚkyttě flK flod,ontn (hazená, trenéři Marián šupík a To-
máš Vrba)
- ŠtaÍeta'dorostu 4lc4W) metrrZ (Jakub Žurovec, Jindřich Goiš, FÍlip
Sasínek, David Herka)
- MIaď,ší d.orost cK fukol Da.com Pharma Kyjoa (cyklistika
trenér Vladimír Hušek)

-StantslaaBěioclr(vesl.rlí,:il,:'n'ouonrnl
- ota.kar Čajka (hokej, mladší dorost SHKm G-mont Hodonín)
- Wadtmír Hušek(cyklistika, GK Dacom Pharma Kyjov)
- Antonín SlezóIe, Zdeněk Lípa (atletika, AK Hodonín)
- Jiří Šttpanelí (basketbal, Jiskra Kyjov)

Akce roku
- BeruÍIee Pavla Neduěda a jeho přútel (RsM Hodonín)
- Czech,Iunior and Ca'dct open 2012 (sKsT Mart Hodonín)
- Mezistótnt utkint Čn - Maďarsko _ Stoutnsko mužů a, žen
do 22 lct AK Hodonín)

Kraiánek roku
-,Ian Bórta (cyklistika)

- Dana čechoad (stolní tenis)
- Jakub KornÍeil (motorism.us)

- LuktišRosol (tenis)

- Lucie Škrobúkov ti. (atleti ka)
_ Jahub Tomeček (broková střelba, skeet)
- Iaeta Vacenoaskú (stolní tenis)
- Vítězslau Veselý (atletika)

Neilepší handicapovaný spoltovec
- Eana VrtkoarÍ (Jiskra Kyjov - oddíl zrakově postiŽentičh, showdown)
- Jaromír Hasala (Jiskra Kyjov - oddíl zrakově postiŽených, bowling)

Hvězda Hodonínského deníku
'L. Natdlie KolajourÍ (attetika, AK Kyjov)'
2. flK Brittern Veseli nad Morauou (házená)

3. Filip Sdsínek (atletika AK Hodonín)
4. sHK Hodoníz (hokej)

5. Vojtěch Půček (atÍetika, AK Kyjov) ?,'} ,Lo1'b


