
Město Hodonín ocenilo neilepší sportovce
HODONIN Nejlepší spor-
tovci města Hodonína za dru_
hé pololetí roku 201l byli ve
st edu oceněni v ob adní síni
Městského adu v Hodoní_
ně. K těm promluvil staros_
ta města Igor Thptič, ktery ve
svém vystoupení ocenil snahu
každého sportovce nerepre_
zentovat jenom svrij oddíl, ale
díky svym vytečn m vysled_
krim vlastně i město Hodonín,
region Hodonínska a někdy i
celou republikq.

Ceny p edávali mimo starosty
Igora Taptiče i místostarostové
_ Ladislav Ambrozek a Vojtěch
Salajka.

V kategorii jednotlivcri bylo
oceněno celkem 23 sportovcri.

Za oddíl karate Nidoshinkan
Dojo Hodonín se pocty dosta-
1o Vladimíru Míčkovi a Pet e
Žídkové, za vV Kraso Hodonín
Lucie Kola íkoyá, plavecky klub
Slovan měl hned šestici rispěš-
nych závodnft - Adéla Benešo-
v á, Lucie Zubalíková, Matěj B el-

ka, Tomáš Kasík, Martin Šivel a
Martin Tomčal, Z Veslďského
klubu si ocenění odnesli Veroni-
ka Brázdová, Pavlína Flamíko-
vá, Renata Viktorová, Dominik
Crlík a Milan Viktora; zápasní-
ky Sokola dob e reprezentovali
mladší žáci Viktor Lišťák, Igor
Stojaník, Dominik Šupa a Lukáš
Vrábel a Atleticky klub vkJádá
velké ,naděje do Terezy Korva-
sové, Veroniky Paličkové, AdéIy
Sedlá ové, Lucie Žurkové aFili-
pa Sasínka (ročník 1996), ktery

!:::
t+:

Naho e zleva místostarosh Vojtěch Salajka; starosta lgor Taptič a místostarosta Ladislav Ambrozek, pd nimi je Klára
Adamová a Nikolas Novák a Klára Megová s Filipem Schwoiserem z TK Classic Hodonín.

získa| první místo už i na Mis-
trovství CR dorostenc na dtáze.

Vedení města nezapomnělo ani
na kolektivy, kde ocenilo qelkem
čty i druŽstva s počtem devate-
nácti sportovcri.

V Raftovém klubu Hodonín se
daÍíjuniorum Ve složení Jind ich
Blaná , Štěpán H iba, Antonín
Martinka a Tomáš Martinka, kte-
í se mimo jiné stali Mistry Čn

ve sjezdu, sprintu a získati první
místo v Českém poháru.

Agilním oddílem v rárnci měs-
ta Hodonín je iHázenkrá sky klub
(HK)' když mladší žákyně získa-
ly bronzové medaile na velkém
mezinárodním turnaji Ba|ász

Kupa v Gyoru a ve St edomo-
ravské lize, a těšily se ze zlatych
medailí za celkové prvenství
v Jihomoravské Lize. oceněno
bylo kvarteto Lucie Byďžovská,
Nikola Kalinová, Hedvika Nová-
ková a Dominika Váverková.

Tanec vytečně reptezentu-
ji zástupci TK Classic pfi svČ
Hodonín, p edevším Klrára
Megová a Fllip Schwoiser, jenž
oď začátku tohoto roku stá|i jIž
šestačty icetkrát na stupních vítě-
zŮ aKlríra Adamová s Nikolasem
Noviákem, kteff se pyšní tifulem
vícemistru ČŘ v kategorii junio-
ru I. Latina.

Poslední fanffuy pak na p dě

Města Hodonín patily uprost ed
minulého tydne atlet m Z oddílu
AK Hodonín. ocenění se dostalo
štafetě dorostencri na 4x4o0 met-
rri ve složení Dominik Kubalák,
Martin Palička, Filip Sasínek a
Jakub Žtrovec, která obsadila
1. místo na Mistrovství Čn na
dráze a štafetě starších žákyťt v
běhu na 3x300 metru , která star-
tovala ve složení Veronika Palič-
ková, Adéla Sedlá ová a Lucie
Žurková, a na Mistrovstvi ČR v
hale obsadila v silné konkurenci
nakonec pěkné druhé místo.

Cely . program uváděl jako
komentátor otakar Čajka, editel
TEZY Hodon ín. ls. 42-,40 op)Klára Adamová a Nikolas Novák pebírají ocenění od místostarosty Ladlslava Ambrozka. FoTo: TK Hodonín 2x


