
Paličková suverénně zvitězlla v halovém
mistrovství Čn v běhu na 60 m, kde Vy-
tvo ila národní rekord, Filip Sasínek se
zase mriže pochlubit vítězstvím v mezí-
státním závoďu na 1000 m. Atletrim pa-
t ilo také ocenění manŽelské dvojice za
celoživotní sportovní reprezentaci měs_
ta, které ziskali Alois a Erika Zapalovi.

Mezi kolektivy triumfovaly, stejně jako
v roce 2009, stolní tenistkY, Zd něž p e-
vzaly cenu Alena Vachovcová s Ivanou
Pelcmanovou. V kategorii nejlepší tre_
nér ovládl anketu old ich Kučera,trenér
zápasu TJ S okol Hodonín, jenžvychoval
adu rispěšn 'ch závodníkri. Se stejnym
zápasnick 'm oddílem je neodmyslitel_
ně spjat i Luboš Jurman, ktery ptevzal
cenu za celoŽivotni sportovní reprezen-
taci města Hodonína. V současnosti se
věnuj e ďvanáctičlenné skupince nej men-
ších zápasnic$ ch talentri šesti až sedmi-
let 'ch dětí. ,,Je to taková trošku jínáWá-
ce ale baví mě si s těmi dětmi hrát.Když
mi bude slouž1t zdtaví, budu rád, když
je budu moci posunout zase o nějaky ten
stupínek nahoru," ekl. Luboš Jurman_.
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Po nejlepších sportovcích okresu' kte-
í byli vyhlašováni v noru ve Veselí nad

Moravou, jsou známi také nejlepší spor-
tovci města Hodonina. Tito byli nazátkla-
dě nominacíobčanri i sportovních oddílri
slavnostně vyhlášeni 3. bÍeznau p íleži_
tosti Plesu sportovcri.

Sv j rispěch z roku 2009 zopako-
val vesla Milan Viktora, kter ' zvitězll
v kategorii mužri, a nejleffiportovkyní
města se stala karatistka Veronika Miš_
ková. oba mají za sebou rispěšnou sez -

nu. Veronika Miškovázklubu ŠIN_MU
Hodonin získala bronz na mistrovství
Evropy vkarate Goju Ryu asenzační ví-
tězstvi na Premier League v Salzburgu.
Milan Viktora jemistrem republiky' zís-
kal deváté místo na mistrovství Evropy
do 23let a ďvanáctou p íčku na mistrov_
ství světa. ,,Za největší ťrspěch považuji
asi to dvanácté místo, protože tam star--_
tovala kompletní světová elita, kdy jsem
se poprvé postavil na startu proti ltalrim,
cožjsou olymprjští vítězové i mist i svě_
ta,takže to bylzáŽitek," ekl nejlepší ho_
donínsky sportovec.

V kategorii juniorek kralovala rovněž
karatistka, tentokrát Veronika Kopeč_
ná z klubu Nidonshinkan Gojo, v junio-
rech pak zápasník Luboš Horníček. Pro
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něj bylo největším rispěchem uplynu-
lé sez ny páté místo na mistrovství svě-
ta kadetri. ,,o prázdninách jsem kaŽdy
den dvakrát denně trénova| a zkušenos_
ti jsem sbíral hlavně v zahraničí. Ke t e-
tímu místu mi moc nechybělo, čehož li-
tuji, protože teď uŽ mám o osm kilo víc
a tam uŽ to takové nebude," ekl mlad
záryasník. Žárkovskou kategorii ovládli
írspěšní atleti z AK Hodonín. Veronika

Nejlepším oceněnymjuniorem se stal Lu-
boš Horníček (na snímku s místostaros-
tou Voj těchem S alajkou).
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Nejlepší sportovkyně lleronika Miškov p ebír cenu od starosty měsn lgora Taptiče.


