
Ctyri ceny pro atlety. Hodonínu vládnou běžci
LIBOR I(OPL

Hodonín Hodonin je pod
nadvládou atletu. Alespon te-
dy podle vysledku tradiční an-
kety, jejÍŽ vyhlášenÍ se usktt-
tečnilo v sobotu na Plese Spor-
tovcri. Členové AK HodorrÍn
ovládli hrred čtyri z ďeviti ka-
tegoriÍ. Mezi Ženami triurn-
fovala běŽkyrrě Sylva Št<a-
brahová, juniorrim kralovali
Filip SasÍnek s Terezou Kor-
vasovou, žákynim ZaSe vévo-
dí Veronika Pal1čková.

NejlepšÍ Ženě cenu predala
jeji reprezentačnÍ kolegyrrě
Lenka Masná.

,,Sylvu vnÍmám predevŠím
jako atletku, protoŽe Se S ni
potkávám predevšim na závo-
dech. I presto ,ženapodzim a v
ztmé mÍvá zdravotni L]ro-
blémy, si dlouhodobě ďrŽí vy-
bornou vykorrnost. l{a léto se
ale dok áŽe p tpravit a na Čtyr-
stovce i osmistovce běhá Su-
per vykony. Preji jÍ ať jí to vy-
drŽÍ," uvedla brněnská závoď-
nlce.

Masná, která háji barvy
olympu Praha, Si z letošniho
halového mistrovství Evropy
dovezla bronz Ze štafety na
čtyrikrát čtyŤi sta rrretru. ,',Vo-
Ial mi LukáŠ Lípa. Pro mě je to
čest se podobtré akce učastnit
jako Lrost," pronesla sympa-
tická běŽkyně.

Ta si sobottlÍ ples uŽila. ,,Je
to jiné než béžny galaveČer.
Atmosféra je vÍce společen-
ská. Je to uplně Super. Lidé se
skvěle baví. Není to ale jenom
o těc}t spor'tovcÍch na pÓcliu,"
uvedla Mastrá.

V

Ocenění za celoživotní sportovní reprezentaci města Hodonína obdržeI dlouholet1i šéf vesla rj Miroslav Hatala. Hlavní kategorii vyhrá| Herka
nim členrim veslarského klu-
bu. ,,Letos má náš oddíl sto-
šesté vyročÍ. I podle toho je
ocenění zaslouŽené," rekl Ha-
tala.

Ten bude i letos závoďit.
,,Ná trenaŽéru jsem odjel dvě
kola Českého poháru, skončil
jsem bohuŽel druhy. TeďuŽ se
pomalu presouváme na vodu,
kde se budeme pripravovat na
závoď primátorskych osmi-
veslic. Ty letos slavÍ sto let,
takŽe to bude velká SIáva,"
pronesl Hatala, ktery se chce v
kategorii Masters zučastnit
mistrovství České republiky i
mistrovstvÍ světa. ,,Do ItáIie
bychom chtěli jet," uvedl.

činal o Hodoníně,
Kometě i KHL
Rozhouorsbyual mtre-
nérem Drtiču Suatoplu-
kem Číhalem najde\e u
príštím uydaní TÍtdeníku
Slouacko.

Hatala ale nezapomírrá ani
na mladŠí čIeny VK Hodonín.
,,Nechci ríct, Že jsme V utlu-
ffiU, ale naše vykony pripomÍ-
najÍ vlnobiti. BohuŽel se nám
nedarÍ udrŽet Špičkové závod-
niky. Žauti dorostenc máme
dost, avšak dospělÍ nám schá-
zejí," posteskl si známy činov-
nÍk.

Hatalu ovšem netrápÍ pouze
nedostatek veslar . ,,Finančni
situace Ve Sportu nejí ideální.
VěrÍm, Že si to lidé, kterÍ majÍ
na pritok peněz do sportu vliv,

spoRrovnÍ PLES. V sobotu večer se v hodonínském kulturním domě p edstavili neilepšísportovci pětadvacetitícového města. Slavnostním
večerem provázeli moderáto i ond ej Tomek a Hana Holišová. PIes sportovc zpest ili sv m vystoupením cimbálová muzika Gangla, hudební
skuplna Ferrum, houslové trio G - strinx, tanečníci Tl( Glassic p i SVG Hodonín atanečnískupina Flex. Foto: Deník/Libor l(opl



Hlavnr muzsKou Kategorll
si opět podmanil známy biket-
rialista David Herka.

,,Já si oceněni vážim, ale
slavnostní vyhlášenÍ moc rád
nemám, protoŽe je tady 'gpous-
ta lidí a já nejsem zrovna typ
čIověka, ktery by vyhledával
popularitu. YŽďy se ale plesu
rád zučastním,. protoŽe tady
potkám spoustu známych lidÍ,
mohu se pobavit i s ostatnÍmi
sportovci," pronesl Herka,
ktery triumfoval v této anketě
uŽ popáté.

Člen klubu AKM Mladost si
z lonské sezony nejvíce pova-
Žuje pátého mista z mistrov-
stvi Světa. ,,Velkou radost mi
uděIal i závod, Ve Španětsku,
kde jsem skončil druh ," pro-
nesI.

Herka letos plánuje jednu
vyraznou Změnu. Predni čes-
h biketrialista by rád závodiI
i pod federací UCI. ,,V ní se jez-
di bez adaptérťr i pedáIti. Je to

prestiŽnějšÍ soutěŽ. Na mis-
trovství Světa bych chtěl
skončit do tretiho mista," pra-
vil Herka.

Hodonínskym trenérem
roku se stal otakar Čajka, kte-
ry v lo ském roce dovedl
mladši dorostence SHKm do
extraliry.

,,MuŽstvo jsem dával do-
hromady dva roky. V první
sezoně jsme skončili druzi,
kdyŽ nám postup unikl o tri
body. Ve druhém ročniku
jsme pouze jednou prohráli a
zaslouŽené postoupili," uveďl
Čajka. Jeho ty'm Se p es od-
chod některych stabilnÍch
lrráčri do staršÍho dorostu ne-
bo jinych klubti neztrátil ani v
nejvyššÍ mládeŽnické soutěŽi.
,,UtkánÍ v extralizejsou brus-
larky i mentáIně. daleko ná-
ročnější. Jsou to ale m]adÍ
kluci a jávě im, Že jenaučÍme
hokej hrát," ekl Čajka.

mluvit se zajÍmavymi hosty.
Kromě pana Čihala musÍm
zminit i skvělou atletku Len-
ku Masnou. BohuŽel další
osloveny Rpman Čechmánek
se omluvil, protoŽe pro jednu
televizi spolukomentoval zá-
pas NHL," omluvil Čajka no_
vého asistenta Drtičri.

oceněnÍ za celoŽivotnÍ
sportovni reprezentaci města
HodonÍna obdrŽel ďouholety
šéf hodonÍnskych veslarri Mi_
roslav Hatala. ,,NesmÍrně si
toho váŽím, protoŽe jsem za
cely Život pro ten sport hoďrě
udělal. Nejenom v lodi na vo_
dě, ale i jako funkcionár. Tak_
Že si podobné ocenění, na kte-
ré jsem čekal hodně dlouho,
taky zaslouŽím.I kdyŽ vim, Že
v HodonÍně je mnohem více li_
dÍ, kteri by rovněŽ měIi stát na
podiu," pravil Miroslav Hata-
la.

Podle něj patrí cena i ostat-

uveooml,'- preJe sr Hatala.
Ten uŽ pomalu pripravuje

se svymi kolegy dalšÍ ročnÍk
Hodonínské regaty. Na reče
Moravě se letos pojede 26.a 26.
května. ,,opět bude s meziná_
rodnÍ učastí. Čekáme tri sta aŽ
t i sta padesát závodník .

TÍmto chci pozvat všechny fa_
noušky veslování, aby se p i_
šti podívat nejenom na naše
závodníky, ale i na vesIare z
ostatnich klub'i. Většinou jde
totíŽ o děti, které zájem ve ej_
nosti rozhodně potěší a vy-
burcuje k dobrym vykonlim,"
dodal Hatala.

Slavnostním večerern pro-
vázeli moderátori ondrej To_
mek a Hana Holišová. Ples
sportovcri zpestrili svym vy-
stoupenÍm cimbálová muzika
Cangla, hudební skupina
Ferrum, houslové trio G
strinx, tanečníci TK Classic
pri SVČ Hodonín a tanečnÍ
skupina Flex. 12.I,1v,t3

Ten si oceněnÍ povaŽuje. niho muŽstva Hodonina, tak
,,PoslednÍch šest let hrát mrij mě pqn Čitrat st ídal," p ipo_
tym až do konce brezna. VŽdy mněI Cajka.
jsme se pohybovali v hornÍch séf TEZAje s b: vall m kou-
patrech tabulky a pokaŽďéby- čern Komety v pravidelném
Ii nejhrire drvzi," pochlubil se kontaktu. ,,Několikrát jsem
hokejovy Ódborník, kterého byl v Bratislavě na zápase

't}"ť#'lf,l ̂ T?i;'ď'"el'li; Čajkovi se zku.

smírně v áŽim. S Hln3'*:. :;tÍ.j?:il"9u'u"J.il'T.no,,nl:'#
nostÍ, kďyŽjsem skončil u prv- rád, Že Se nám poda ilo do-

Sportovec města Hodonína 2oI2
Muž: David Herka (biketrial, AMl( Mladost)
Žena: Sylva Škabrahová (atletika, AK Hodonín)
Junior: Filip Sasínek (atletika, AK Hodonín)
Juniorka: Tereza Korvasová (atletika, Al( Hodonín)
Žak tut J Sokol Hodonín)
Žabnu: Hodonín)
Trenér r G-mont Hodonín) .,
Nejlepší spoÉovní kolektiv: mhdší dorost SHKm G'mont Hodohín (roč-


