
Sportovci Hodonína 2010: Míček a lštvánková
Hlavní kategorie oblíbené ankety ovládli karatisté. Mezi oceněn1Ími byli hlavně atleti. Nejlepším kolel<tivem byli kadeti Sol<olauspěšn í
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Hodonín _ Už ne veslari, ale
karatisté kralují hodonin-
skym sportovcum. Mistr svě-
ta Vladimír Míček z klubu
NIDOSHINKAN Dojo i mladši
kolegyné z ŠIN_nnU, Veronika
Ištvánková, ovládIi dalšÍ roč-
ník tradiční ankety Nejlepší
sportovec města Hodonín za
rok 2010.

oba vitézové hlavnÍch kate-
goriÍ loni vyhráIi MistrovstvÍ
světa v karate stylu Goju ryu.
MÍček navÍc triumfovaI i na
mistrovstvÍ republiky a Ev-
ropy. ,,Mě1 jsem mimorádně
uspěšny rok. Sezona se vyďa- 

'ila. Nic víc jsem vyhrát ne-
mohI," uvedl uspěšny sporto-
vec, ktery se karate věnuje od
roku 1996. MÍčka oceněni v
anketě potěšilo. ,,ByI jsem rni-
le p ekvapeny , kďyŽ mně pri-
šIa pozvánka na vyhlášení. I v
minulych sezonách jsem měI
dobré vysledky, ale Hodonin
se ke mně nijak nehlásil,"
pravil rodák z Rohatce.
Juniorťrm opět vévodil

uspěšny biketrialista David
Herka. Jezďec klubu AMK

Mladost HodonÍn má stáIé
mÍsto v reprezentačním tymu
České republiky. Na začátku
lo ského roku Se jako sedm-
náctilety dostal mezi dvacet
nejlepšÍch jezdcti světa do ka-
tegorie ELITE, V které ab-
solvoval všechny zahraničnÍ
závoďy.
Herkriv seznam uspěchti v

roce 2010 byl opět hodně
dlouhy ezdec se
staI vít poháru,
na Mi skončiI
druhy.

Yyznamného uspěchu za-
znamenal Herka v Evrop-
ském poháru, ktery se konal v
ItáIii, Nizozemsku a v České
republice. Rodák z HodonÍna
obsadil v celkovém po adí
druhé místo. Vrcholem sezo-
ny pak byla pro Herku učast
na MistrovstÍí světa ve Šp"-
něIsku a ltálii, kde skončil na
desátém místě.

Na plese byla oceněna i SyI-
va Škabrahová. Nejuspěšněj-
šÍ sportovkyně okresu Hodo-
nín vyhrála kategorii junio-
rek.

Mezi daIší pilné sběratelky
cen pat í i dalši talentovaná

atletka, Tereza Korvasová.
ČIenka atletického klubu loni
dosáhla na republikové me-
daile na všech akcÍch, které
Žáci mohou absolvovat. ,,Ce-
nÍm si toho," usmála se drob.
ná blondynka. Korvasová p i
podobnych akcích trpÍ tré-
mou. ,,Někdy je nervozita vět-
šÍ neŽ pred d leŽit: m závo-
dem. občas nevím, Co mám
p ed tolika lidmi Ťikati' p i-
znala Korvasová, kterou če-
kaji dvě mistrovstvÍ republi-
ky.

Podobně na tom byl i sprin-
ter Jakab Žarovec, ktery do-
káza| na MistrovstvÍ Moravy

a Slezska v haIe zv7tézIt ve
všech svych disciplínách. Z
republikovych šampionát
pak p ivezlzlato a tri strÍbrné
medaile.

Mimo ádně uspěšny rok má
za sebou i karatistka Veroni-
ka Kopečrrá. Čtenka oddÍIu
Nidoshinkan Dojo Hodonín se
v květnu stala mistryní Evro-
py v kategorii kata {orosten-ky. '\

Y záti se zučastnila závodti
mistrovstvi světa Goju ryu.
Kopečná svrij jarni triumf v
portugalském městě Cascais
zopakovala.

Nej1epšími trenéry Hodoní-

na byli zvoleni AntonÍn Sle-
zákaZďeněk Lípa.

Svě enci známé trenérské
dvojice zÍskali na republiko-
vych šampionátech pětadva-
cet medailí a ďokázali preko-
nat sedmasedmdesát okres-
ních rekordri. ReprezentačnÍ
dres Ioni oblékli-Sylva Št<a-

brahová, Lucie Krtičková,
Jakub Žurovec, Filip Sasínek'
Tereza Korvasová a Eliška
D Ímalová.

Titulem Nejlepší sportovni
kolektiv města Hodonín za
rok 2010 Se mriŽe od soboty
chlubit druŽstvo Sokola Ho-
donÍn. Tym kadet vybojoval
v roce 2010 titul Mistra Ceské
republiky v zápase ecko im:
ském.

Na zisku zlat ch medailích
se podíleli trené i Luboš
Jurman a old ich Kučera a
závodníci František Antoš,
Michal Balák, Tomáš Fučík,
Luboš Horníček, Stěpán An-
toš, ond ej Hernik, Martin
Gajdík, Jaroslav Kocián, To-
máš Pihar a Dominik Dobeš.
,,Jsem rád, Že se na náš tym
dostalo, protoŽe kluci si to za-
sIouŽÍ. Je to vysledek pětiIeté

práce. Kdo maká, má chuť po-
ctivě trénovat a poslouchá
trenéra, tak mriŽe dosáhnout
uspěchu," pronesI trenér Lu-
boš Jurman.
: Cenu za celoŽivotni spor-
tovní reprezentaci města Ho-
donina p evzal hokejovy
branká Dub an 4 hoďonín-
ské Dukly František Krejči-
ík, ktery v utery osmého

b ezna oslavi vyznamné Ži-
votní jubileum. Známého tre-
néra SHKm potěšiIi i dva svě-
enci, kte í mu na pÓdium

prinesli velky dort.
SlavnostnÍm večerem pro-

vázeli moderáto i Petr Indra
a Dagmar Sláďková, k tanci a
poslechu hráli cimbálová
muzika Slovácko, hudebnÍ
skupina Las Vegas a DJ
Luděk Ptáček. VyhtášenÍ nej-
Iepšich hodonÍnskych spor-
tovcťrm zpest ily svym vy-
stoupenim známá taneční
skupina Gesta Dancers a sku-
pina Strangers z Aerobic CIu-
bu K. I. S. Intensive Hodonin.
Ceny vítěz m -p edávali
olympionici Věra Cáslavská,
Josef Augusta a Imrich Bu-
gár.

Neilepší sportovec města Hodonína 2010

!llo""t
ileilepšíiunion David Herka (biketrial, AMK Mladost Hooo]nnl

lleileÉížáI(yné Tereza Korv3sová (atletika, AK Hodonín), Veronika Ko-
pečná (karate, NIDOSHINKAN Dojo Hodonín) .

l{ei leÉ í žátlsJ a ku b Žu,r ov ec(atiet i ka, A K H o d o n ín ),

l{eilepšítrcné i: Antonín Slezák a Zdeněk Lípa (atletika, AK Hodonín)

tteircbšíkolelrthn DruŽstvo kadet TJ Sokol Hodonín ( ecko ímsk1 zápas)
ocenění za celoživotní sportovní rcprezertaci města Hodoní-
na: František Krejči ík (lední hokej)


