
ři neilepší sportovte Hodoníňsko zo tok 20l0 se dostoly ien ženy
KYJOV - Ve st edu v podve-
čer se do posledního místečka
zaplnil divadelní sál kulturní-
ho domu v Kyjově. Aby taky
I l vždyt v tomto p íjemném
stánku se vyhlašovali a deko-
rovali nejlepší sportovci Hodo-

, nínskaza rok 2010.
Na tuto akci si vzalo pattonát

okresní sdružení Českého svazu
tělesné vychovy Hodonín spolu s

Hodonínskym deníkem Rovnost,
agenturou CoK CZ a Městem
Kyjov. Témě dvouhodinovou
anketu skvěle moderovď chomu-
tovsky Radek Šihán, oceněn m
sportovc m a pfftomnym ďivá-
kťrm pak V programu zazpivali
David Deyl a Monika Agrebi.

V hlavní kategorii _ jednotliv-
ci _ kralovaly ženy,když komise
složená z Íad sportovních novi-
ná ti, zástupcti Ceského Svazu
tělesné vychovy Hodonín a spor-
tovních redakto*, vYgrala a nej-
více hlas dala Sylvě Skabrahové
z AKHodonín, kterána lo ském
Mistrovství České republiky v
atletice jako juniorka dvakát
vyhrála a navíc ' pÍivezla zlaty
kov i z nátrodního šampionátu do
22\et. Druhá p íčka pa ila stolní
tenistce Haně Matelové z oddílu
SKST Čsep Hodonín, která se
pyšní t etím místem ve čty h e
Z Mistrovství České republiky.
Cenu za omluvenou sportovkyni

pÍevzala oddílová kolegyně Ale-
na Vachovcová,ktetá v rozhovo-
ru s moderátorem večera prohlá-
sila, Že právě Matelová má podle
ní p ed sebou velkou sportov-
ni budoucnost. T etí místo pak
ztistalo pro Veroniku Ištvánko-
vou, karatistku oddílu ŠtN-trrtu
Hodonín, která má ve své vitrí-
ně trofeje Za prvenství na Mis-
trovství světa Goju-Ryu i Grand
Prix, druhé místo na Mistrovství
České republiky Goju-Ryu atÍetí
místo z MCR.

Mezi kolektivy si odnesly
pomyslnou palmu vítězství inter-
ligové hazerkrí ky Z Veselí nad
Moravou, které v Kyjově zastu-
povala zkušená spojka Jarmila
Kočí, která právě 28. rinora osla-
vila své šestaticáté narozeniny.

,,Privodně měla pijet kapitánka
Tereza Chmelďová, začala ate
pracovat a nechtěla vypustit tré-
nink. Já si to ve svém věku již
m Žu dovolit, proto jsem tady,"
íkďa v ritrobáchdivadelního sálu

dob e nďaděná Jarrnila Kočí.
oceněnym sportovc m osob-

ně popÍáli a ceny p edali zástup-
ci měst a obcí, senátor Jozef
Regec, další vyznamní činovníci
Hodonínska a zástupci firem a
organizací.

JEDNOTLIVCI: 1. Sylva
Škabrahová (atletika, AK Hodo-
nín), 2. Flana Matelová (stolní

tenis, SKST CSAD Hodonín),
3. Veronika lštvánkovít (karate,
Šn-nnU Hodonín).

KOLEKTM: 1. HK Brit-
term Veselí nad Moravou (háze-
ná ženy), 2. SKST Čsnp
Hodonín (stolní tenis _ ženy), 3.

TCP Kyjov (tenis).
N'ILADEZ - JEDNOTLIV.

CI (bez určení po ad|'z Tereza
Korvasová (AK Hodonín _ atle-
tika), Jakub Žurovec (AK Hodo-
nín _ atletika)' Filip Sasínek (AK
Hodonín- atletika), Jana Chlebí-
ková (AC Čejkovice _ atletika),
Lucie Drábková (AC Čejko
vice atletika), Lucie Kola í-
ková (VK Hodonín veslová-
ní), Veronika Mišková (Št-uu
Hodonín _ karate), Richard Hála
(Veselí nad Moravou kanois-
tika), Vojtěch Balaštík (sHKm
G-mont Hodonín _ lední hokej)
a Josef Zapletal (TCP Kyjov -
stolní tenis).
vrullvrcŽ KoLEKTI-

VY: U16 - chlapci Jiskry Kyjov
(basketbal), juniorky SIN-MU
Hodonín (karate), juniorky vK
Hodonín (veslování), druŽstvo
7. tÍidy SHKm G_mont Hodonín
(lední hokej)' druŽstvo mladších
žákn RSM Hodonín (kopaná)
a družstvo starších žákn SKST
Čsno Hodonín (stolní tenis).

SPoRTovNÍ AKCÍ ROKU
vyhodnotili otganizátoÍi Mis-

Jana Chlebíková; atletka AC Čejkovice a Filip Sasínek z AK Hodonín, vyhodnoceni v kategorii mládeže. Foto red

fotbal, TJ Javorník, ktery je
p íkladem pro ostatní sportovce,
protože za ceLou]'svoji dosavadní
kariéru nebyl ani jednou vylou-
čenÝ.

J-v2vo

T'_VBZDA CTENARU HO-
DoNÍNsrÉHo DBNÍKU: 1.

Vojtěch Balaštík _ hokej, sHKm
G-mont Hodonín. CIop)

trovství České republiky a Slo-
venska v silniční cyklistice, které
po ádal CK DACOM PHARMA
Kyjov. 

2 yTRENERI: Antonín Sle-
zák, ZdeněkLipa _ atletika, AK
Hodonín, Jaroslav Crlík - lední
hokej, sHKm G-mont Hodonín,
Petr Damborskl

Čejkovice, Milan Viktora st.

vesloviání, VK Hodonín, Alena
Vachovcová- stolní tenis, SKST
Čsap Hodonín.

MIMoŘÁpnoU CENU
obdržel fotbalovy trenér Fran-
tišek Kordula, FK Dub any Za
celoživotní práci s mládeŽí.

CENA EAIR-PLAY: Jan Bíla


