
Sportovcem roku 2011 je kajakář Hála
Veselsl<1i kajal<á Richard Hála vyhrál oblíbenou anketu NejrÍspěšnějšísportovec ol<resu Hodonín zarok 2011

Sportovec roku 2oll

l. Richard Hála (kanoistika,
SK, Veselí nad Moravou)

2. Milan Viktora (veslování,
VK Hodonín)

3. SyIva škabrahová (atteti-
ka, AKHodonín)

4. Veronika Ištvánková (ka-
rate, Šin-vtu Hodonín)

5. Sanruel , l(ubina (karate,
Šin_vtu HodonÍn)

l. Hl( Britterm Veselí nád Mo_
ravou (házená)

2. sl(sT Mart Hodonín (stolní
tenis)

3. sl( Sudomě ice (hokejbal)

I Pavlína Flamíková (veslo_
vání, VKHodonín)

Natálie l(olajová (atletika,
AKKyjov)

Michal l(ošík (kanoistika,
SK Kanoistika Vese1í nad Mo-
ravou)

- Jan olejník (kanoistika, SK
Kanoistika VeselÍ nad Mora-
vou)

- Veronika PaIičková (atleti-
ka, AKHodonín)

strelba, SSK X target Hodo-
nÍn)

- Josef Salajka (karate, Šin-
Mu HodonÍn)

- Filip Sasínek (atletika, AK
Hodonin)

Dominik Steiner (kraso-
bruslení, Kraso Hodonín)

- Jakub Zoolpreister (hokej,
SHKm G-mont Hodonín)

- l(adeti Sokola Hodonín (rec-
korímskrl zápas)



LIB.R l(oPL L:,3^Ž IILL ,,KaŽďého sportovce podobné ,,Škoda , že mé brzdily zďra-

Veselí nad Moraaou _ Vláda
Žen nad sportem na Hodo-
nÍnsku skončila. NejÚtspěš-
nějšÍm sportovcem okresu
Hodoninzarok 20IL se stal ve-
selsky kajakár Richard Hála.
Mistr Evropy sesadil z tr nu
hodoninskou atletku Sylvu
Škabrahovou, která na hat-
trick nedosáhla a po dvou vÍ-
tězstvích v adě skončila t e-
tÍ. Druhou p íčku obsadilv ob-
libené anketě vesla Milan
Viktora.

Letošní král se slavnostní-
ho vyhlášení, které se v bec
poprvé uskutečnilo ve Veselí
nad Moravou, nezičastnil.
Hála siv současné době plní ve
Španělsku reprezentačnÍ po-
vinnosti.1 Pro cenu místo něj
p išIa maminka.

,,Chci za néj všem poďěko-
vat. Mohu ict, Že jeho plavba
aŽ na toto mÍsto nebyla jedno.
duchá. Co ale nenÍ lehké, to nic
neváŽi. DomnÍvám se, Že kaŽ-
d sportovec si váŽi všech
sv: ch uspěchti. My si váŽíme
všech uspěchri našeho syna,"
pronesla.

Chvile slávy si na podiu uŽí-
val Í druhy Milan Viktora.

oceněnÍ potěši a do budoucna
povzbudí. Jsem ráď, Že mives-
ta sky klub poridil novou loď
která sice nestojÍ málo, alebez
.ní by to nešlo. Děkuji také ro-
dině, jejÍ podpora je obrov-
ská," ekl vesla , ktery v roce
z}Ilzískal na republikovych a
mezinárodnÍch regatách osm
vítězstvi. \

' Viktora vyhrál mistrovstvi
:České republiky, na evrop-
ském šampionátu v Plovdivu
obsadil ve dvojskifu lehké
váhy dvanácté místo. Na mis-
trovství ' světa do triadvaceti
let skončil v nizozemském
Amsterdamu deváty. Letos ho
čeká nominačni závoď na
oIympijské hry v Londyně.
,,Šance jsou ďvacetiprocent-
ni,': odhadoval.

Usměv a dobrou náladu si s
sebou do VeselÍ vzala i hodo-
nÍnská běŽkyně Sylva Št<a-
brahová. )

Lo ská královna má za se-
bou znovu poveden rok. Ro-
dačka Z Hroznové Lhoty vy-
hráIa na mistrovstvÍ České re-
publiky do dvaadvaceti let běh
na osm set metrri. Na národ-
nÍm šampionátu muŽti'a Žen
byla na polovični trati pátá.
Škabrahová si drŽí prvnÍ mís-
to v tabulkách ČR na tisÍc me-
tr . Na mÍtinku EAA Dubnica
nad Váhom skončila desátá.

votnÍ problémy. V:Ísledky
mohly byt ještě lepší. Za vy-
kony musÍm poděkovat obě-
ma trenérrim. Ti s námi majÍ
někdy krušné chvÍIe. Ale kdyŽ
se nám da í, pocity jsou p i-
jemné," uved'la Škabrahová.

okresním kolektivrim
vládly házenká ky Veseli nad
Moravou. Panenky stejně ja-
ko druhé ítolní tenistky Ho_
donína vyhráIy česky titul.
odborná komise ale znovu da-
Ia prednost hráčkám Britter-
mu.

Cenu p evzala společně Se
zraněnou spojkou Lenkou
Flekovou zkušená golmanka
Lenka Černá. ,,ostatní spolu-
hráčky absolvuji v tuto dobu v
nedaleké hale trénink. Holky
by rády prišty, ale trenér byl
neoblomny.AIe tak to má byt.
Jen tvrdou p ípravou a disci-
plínou se dají uděIat velké vy-
sledky, jakych jsme v minu-
lém roce dosáhly," pronesla
legend árnibranká ka.

Hodonínské stolnÍ tenistky
zastupovala Ivana Pelcmano-
vá.' Mezi nejlepšÍ trojici se po
dlouhé době dostali i hokejba-
Iisté Sudoměric. Parta zná-
mého slovenského hokejisty
Martina Hujsy vloni došIa''aŽ
do baráŽe o extraligu. Postup
do nejvyšŠi české soutěŽe se

však v SudoměricÍch neslavil.
,,Mám obrovskou radost z

toho, Že se ďokáŽe prosadit v
konkurenci tolika známych
klubti i taková malá vesnice,
jako jsou Srrdomě ice. Ne-
smírně sÍ toho oceněni cení-
me. Hlavně musim poděkovat
obecnímu u adu, protoŽe ho-
kejbal qtojÍ hodně peněz abez
podpory obce bychom ne-
mohli fungovat:' ekl vedoucí
sudoměrického muŽstva Jan
KaluŽa

V mládeŽnické kategorii
bylo oceněno deset sportov-
nÍch nadějÍ. Vkusnou plaketu
si dornri odnesli hodonÍnšti at-
Ieti Filip SasÍnek a Veronika
Paličková, veselšti kanoisté
Michal KošÍk s Janem olejní-
kem, hokejovy branká Jakub
Zoolpreister, krasobruslar
Dorninik Steiner, karatista
Josef Salajka, vesla ka PavIÍ-
na Flamiková, strelkyně Jitka
Pešková a kyjovská běŽkyně
Natálie Kolajová.

Mezi trenéry znovu domi-
novali AntonÍn Slezák a Zďe-
něk Lípa. Společně s nimi byli
oceněni i Josef Pazourek a Pa-
ve1 Novotny..

Akcí roku byl vyhlášen S1o-
vácky pohár. Yyznamny me-
zinárodní turnaj v házené Žen
na konci letních prázďnin uŽ
popáté uspo ádal HK Hodo-
nín.

Turnaje se vloni poprvé zu-
častnilo šest tymri, ve spor-
tovní hale TEZA se p edstavi-
la ada reprezentantek, které
hrály na evropskych a světo-
vych šampionátech, čÍ drŽite-
lek medailí z olympijsh ch
her.

organizátoŤi letos poprvé
ocenili i sportovce, kte .i pri-
sobi v klubech mimo Hodo-
ninsko] Krajánky roku se sta-
li hokejista ond ej Šmach,
motocyklov: závoďnÍk Jakub
Kornfeil a česká reprezen-
tantka v ultramaratonu Alena
Žákovská.

,,V ptrvní ádě chci poděko-
vat poradatel m, že taďy mo-
hu byt a stát. Je to krásné oce-
něnÍ, v ještě krásnějši kategq-
rii, " pronesl Kornfeil.

Hvězdou Hodonínského de-
nÍku se stal Filip Sasínek. Zá-
vodnÍk AI( Hodonin koruno-
val fantastickou sezonu vy-
hrouv anketě čtená . ,,Moc si
toho váŽim. Cena od tidÍ je pro
mě ještě lepšíneŽ ta od odbor-
né komise, " pravil SasÍnek.

Akce se uskutečnila ve ve-
selském kulturním ďorné. Za-
plněnému sáIu zazpívaly Si-
mona Pave1ková a Monika
Agrebi. Povedeny večer, ktery
moderoval ondrej Krátoška,
svym vystoupením zp íjer4-
nila TanečnÍ škola Shanti -
Nefertiti Dream.

: )tElT ta oorosru Al\ nogol+,I,t
4 x 4OO metr (atletika)

- Družstvo dorostenc Al( Ho-
donín (atletika)

- StaršížáciJiskra l(yjov (bas-
ketbal)

- Starší žákyně HK Veselí nad
Moravou(házená) '/

- Pavel Novotn: (leďnÍ hokej,
SHKm G-montHodpnín)

- Antonín Slezák, Zdeněk Lípa
(atletika, AK Hoďonin)

Josef Pazourek (atletika,
AKKyjov)

- Slovácky pohár 2orr (mezi-
národni turnaj v házené, po-
adatel HK HodonÍn)

l. Filip Sasínek (atIetika, AK
Hodonín)

2. Natálie l(olaiová (atletika,
AKKyjov)

3. Dominik Steiner (kraso-
bruslení, Kraso Hodonín).

i Jakub l(ornfeil (mofocy-.
kl

kejista)
(česká re-

prezentantka v ultramaratonu)



o lepší vysledky připravÍlo
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béŽky4i l Skabrahovou Zr anění
Závodnice AK Hodonína skončila v anketě Nejrjspěšnější sportovec Hodonínska 2011 t etí

Veselí nad Morauou-JejÍ si-
ce pouze jednaďvacet let, ale
uŽ pattÍ mezi stálice okresnÍ-
ho sportu. Hodonínská béž-
kyně Sylva Škabrahová, kte_
rá v p edčhozich dvou letech
v anketě Nejuspěšnější spor-
tovec Hodonínska triumfo-
vala, ďokázala v lo ském ro-
ce prekonat zranéni a nemo-
ci. Bez po ádné p ípravy
ovIádla na mistrovstvÍ Ceské
republiky do dvaadvaceti let
závoďna osm set metr .

I p es zďravotnÍ potíŽe toho
závodnice hodoninského at-
Ietického klubu dokázalav ro-
ce hOIL hodně. Škabrahová
skončila na národnim šampi-
onátu v běhu na čty i sta met-
rti pátá, na mÍtinku EAA V
Dubnici nad Váhom obsadila
na dvojnásobné trati desáté
misto. Rodačka z Hroznové
Lhoty si navÍc drŽi první mÍs_
to v tabulkách Čn v běhu na ti-
síc metr .

Ani . skvělé v: sledky jÍ
ovšem na prvni místo v oblÍ-
bené anketě nestačily. Syrn-
patická dÍvka ovšem brala t e-
ti mÍsto S nadhledem. ,,VY_
hraji někdy p Íště," smála se.
,,Ale to tam radši nepište,"
bránila se.

Škabrahová brala i druhé
misto. ,,oceněnÍ.si určitě vá-
Žím, protoŽe posledni sezonu
jsem nemohla absolvovat pod-
Ie svych p edstav. Limitovalo
mé zr aněnÍ. Kvtili zďt av otním
problém jsem Sezonu rozjela
aŽ v polovině srpna. Kvtili to-
mu jsem vynechala i několik
kvalitnÍch závoďit," rekla
Škabrahová.

Neb: t tradičnÍch problém
mohla jednadvacetiletá zá-
vodnice pomyšlet na lepší vy-
kony a vyššÍ p ičky. ,,Kd -

bych nebyla nemocná, určitě
tomohlo byt lepŠÍ. Chtěla jsem
se dostat na mistrovství Ev-
ropy do dvaadvaceti let, což
bylo reálné.Zďraví je ale p ed; MEZI NEJLEPšÍnnl. Hodonínskou běžkyni Sytvu škabrahŇou letos

porazilveselsl( káiaká Richard Hála. Foto: Deník/Libor Kopl

Škabrahová je stejně jako
ostatni hodoninštÍ závodnÍci
limitovanáhlavně v zimě. Čte-
nové AK HodonÍn se nemají
pred t eskut mi mrazy kde
schovat.

V obyčejné tělocvičně toho
běŽkyně prÍtiš nenatrénuje.
Atletická haIa na Slovácku
prostě setsakramentsky chy-
bí.

,,N& Moravě to nenÍ ideální.
V Česku jsou haly pouze v Pra-
Ze a Jablonci. To je málo. My
jezdÍme na závody do Brati_
slavy a Vidné,cožječasově ifi_
nančně náročr\é," uvedla Ška_

' brahová.
,,Navíc tam nemriŽeme tré-

novat. Musíme si vystačit s
podmÍnkami, které máme do_
ma. Doufám , Že se to v Hotio_
níně jednou zlepŠi. Po ád vě_
ím tomu, Že taďy hala brzy vy_

roste a budeme se moci pri-
pravovat stejně kvalitně jako
závodnÍci v Cechách," p eje si

' známá běŽkyně.
Škabrahová stáIe sni o

olympijsk ch hrách. ,,T& le_
tošnÍ ale v plánu nebyla,"
usmÍvala se štÍhtá brunetka.
Svě enkyni kouče Slezáka le_
tos čeká na osmistovce obha_
joba českého titulu do dvaa_
dvaceti let a učast na národ_
ním šampíonátu dospělych.

Na slavnostnírn vyhlášení,
které ve st edu uskutečnilo ve
VeselÍ nad Moravou, ovšem na
záv oďy j e ště nemyslela.' ,,Byla to povedená akce. Su-
per večer. organizátoŤi to
zvládli, měli to perfektně p i-
pravené," chválila po adateIe
Skabrahová.

,,Všichni ocenění sportovci
si takovou akci zaslouŽi, pro-
tože za těmi spěchy je kus
velké práce a velkého od iká-

li," dodala.

'' ' 
",' 
, , ,,,i ';.-i. ','.

' ::: 'š', /š ,t, mi '

i:,','' frf 
,',',,,,, 
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nějši," pronesla.



Úspěchy? Je to ďlouhodobá práce
LIBOR I(OPL ,8.L.2041-

Ve s elí nad Mor an) ou -Beznich
by se uŽ Žádná podobná anke-
ta neobešla. ZnámějšÍ t enér-
skou dvojici na hodonínském
okrese totlŽ nenajdete. I kdyŽ
Antonin Slezák se Zde kem Li-
pou o Žádnou popularitu I]'e'

štoji a radši se na stadionu U
Červenych domkri věnuji za-
čÍnajÍcim atletrim, pro cenu UÍ-.l
čenou nejlepšÍm trenértim
mládeŽe si vŽdy rádi p ijdou.

Podobnou bilancí se nemtiŽe
na Slovácku pochlubit nikdo
jiny: Jen posudte sami. ,,Svě-
enci uspěšnych trenér zís=

kali v' roee'2011 dvanáct lÍIe'
dailÍ na národnÍm Šampioná-
tu, t icet medailÍ na mistrov-
stvi Moravy a Slezska, sedm-
náct cennych kpvri na Jiho-' moravském p eboru, t i me-
daile na hrách páté letní olym-
piády dětÍ a mládeŽe. T i jejich

" svě enci bylízaiazeni do české
reprezentacé. Svě enci trené-
rri Lipy a Slezáka prekonali v
lo ském roce celkem,osmase-
ďmdesát okresnÍih rekordti,"
p ečetl na slavnostnÍm vyhlá.-
šení moderátor akce ond ej
Krátoška.

Potleskl zaplhěného sálu j im
pat il právem. Co vlastně stojí
za uspěchy hodonínského at'
letického klubu? ,,Kromě tvrdé' driny a tréninkové píle jeto zá-
zemi, které nám dávajÍ |íďé z

atletiekého kIubu a také měs-
to. Bez jejich podpory,bychom
se neobešIi.'Vzpomenout mu-
sím i rodiče, kte í nám vě i a
vodÍ k nám své potomkyo" pra-
vilAntonín Slezák.' Podle něj je drileŽitá kon-
cepčnost a vytrvalost. ,,Děti
trénujeme odmalička. Je to
dlouhodobá práce," tiká SIe-
zák.,,Sylva Škabrahová, Filip
SasÍnek, Jakub Žurovec a Ve-
ronika Paličková k nám p išli
v páté t ídě. Dneska jsou to do-

- spěli lidé a všichni jsou V re-- piezentaci. V Česku pat Í ve
svych věkovych kategoriÍch k
nejlepším. Jezdí po Evropě a
učastní se i riznych závodri a
mÍtinkli," doplnil.

HodonÍnsky klub vychoval
treba známého oštěpa e YÍtéz-
slava Veselého, ktery p ed ně-

kolika lety odešel z Hodonína
' d'o praŽské Dukly za lepšÍmi

podmínkami. DalŠÍ talentova-
ní sportovci mohou Veselého
následovat.,,Vě Ím tomu, že za
čty i roky se někdo z našichzá-
vodnÍkti objeví v nominaci na
olympiádu," je p esvědčen SIe-

' zák.
Ten s kolegou LÍpou spolu-

pracuje několik let. oba trené-
ri'intenzivně pracují i na vy-
budovánÍ atletické haly, která
by spl ovaIa všechny poža-

' davky mezinárodnÍ atletické
asociace. ,,Já tomu po ád vě-
rÍm. Město HodonÍn nás sice
podporuje, ale finance na tak
velkou halu musÍ dát někdo ji-
ny. T eba Ministerstvo Škol-
stvÍ, Cesky atleticky svaznebo
Evropská unie. Město Hodo-
nín k postaveni haly musi dát
souhlas a my zase musÍme se-
hnat nějaké finančnÍ pro-
st edky," pronesl Slezák, ktery
má největší starosti se zimnÍ
p ípravou.' ,,Bez problém
jsme odtrénovaliprvni část, ale
v t eskutych mrazechjsme ven
chodit nemohli," uvedl Slezák.

Hodoninšti atleti se za lep-
šími podmÍnkami několikrát
vydali do Bratislavy. ,,Je to ale
'finančně hrozné náročnéi' te-
kl zkušeny kouč.

Slezáka tak mohou alespo
těšit skvělé yÝsledky Saslnka,
Korvasové, Zurovce a Paličko-
vé.



Hvězda Hodonínského denku Filip Sasínek Yká:

Zalepšími poďmínkamÍ
oďejdu jedÍně S
Veselí nad Moraaou - Pokud
byl po slavnostnÍm vyhlášení
Nejúspěšněj šÍch sportovců
Hodoníňska někdo unavený,
tak to byl hodonínský béŽec
Filip Sasinek. Mimořádně
úspěšný záv odník atletického
klubu Hodonin si došel pro 

/.

cenu na pÓdiu hned čtyřikrát.
Šestnáctiletý sportov'ec vy-
hrál v mládeŽnické kategorii
jednotlivoů, zároveň byt sou-
částÍ oceněné štafety a druŽ-
stva dorostenců. Aby toho ne-
bylo málo, stal se sympatický
mladÍk také Hvězdou Hodo-
nÍnského deníku prg rok 20]'1.

,,Trochu jsem se prošel, ale
bylo to v pohodě," usmíval se
král středečniho večera, který
se v závérupovedené akce
objevil v záŤireflektorů ještě
jednou,kdyŽsi přišel pro za-
pomenutou cenu. i'

Jak se cítí nová Hvězda Hoďo-
nínského deníku?

CÍtÍm se dobře (úsměv).
Hlavně díky tomu, Že jsem o
vÍkendu absolvoval mistrov-
stvi republiky dorostenců, kde
jsem skončil v běhu na osm set
metrů prvnÍ. Navic jsem si tam
vytvořil osobní rekord, který
je podle mě dobrý.

Na pódiu jste byl čtyřikrát. Byl
jste členem vítězné štafety i
úspěšného dorosteneckého tý-
mu. Navíc jste obdrže! cenu i v
kategorii jednotlivců a kromě
toho jste byl vyhlášen Hvězdou
Hodonínského denftu. Geho si
v ážíte v íc? Nomi nace od borné
komise,nebo hlasů od fanoušků,
kamarádů a zniámých?

Já si spÍše cenim hlasů od
lidÍ, protoŽe jsem jim byl asi
něčÍm sympatický. Je to pro
mě čest.

V minu|é sezoně jste ve své vě-
'kové kategorii vyhrál snad
všechny závody. Kterého vítěz-
ství si považuiete nejvíc?

To se nedá říct. VáŽÍm si
všech výsledků stejně. Nejvic
pro mě bylo asi mezistátní
utkání, které se vloni uskuteč-
nilo v HodonÍně.

Vy jste dlouho hrával hokej. Bylo
též(é s oblíbeným spoÉem
skončit a věnovat se dál už je-
nom atletice?

Bylo to těŽké, protoŽe hokej
jsem měl rád. Ale atletika do-
stala přednost hlavně kvůli to-

trenérem
ffiU, Žev ni mám většÍ šance
prosadit se. Hokejovou karié.
ru jsem ukončil v osmé třídě.

Daií se hokeiové a atletické tré-
ninky srovnat?

Atletika je velká dřina, ale
tréninky mě bavÍ. Sport mě
baví, navÍc nemám s Žádným
cvičenÍm problémy. Všechno
zvlá.dám v pohodě

Nechybí vám v Hodoníně lepší
tréninkové podmínky?

NevÍm jestli se nové haly
dočkáme, ale byl bych moc
rád, kdyby se projekt podařil
uskutečnit. Určitě by to byl
pro atletiku velký přínos. Měli
bychom přes zimu kde tréno-
vat. Naše výkony by šly ještě-
nahoru.

Neuvažuiete, že byste ze lepšími
pOdmínkami zamftil do nějakého
slavnějšího kIubu?

DokáŽu si to představit, ale
nevÍm jestli bych takovou na-
bídku přijal. Jedině, Že by se

'mnou šel i trenér Slezák .Bez
něj by se mi těŽko o,ďcházelo.

Takže vaše výkony jsou i jeho
zásluha?

Určitě má na mých výko-
nech obři podÍl.

Během slavnostního vyhlášení se
často skloňovala olympiáda.
|odle vašeho trenéra Slezáka ie
reálné, aby se alespoň jeden z
hodoníns(ých závodníků zúčast-
nil za čtyři roky olymp'ljslcých
her. Můžete to být právě vy?

S DominikemKubalákem
jsme si děIali srandu,Žespolu
budeme na pokoji. lakuvidi-
ffie, jak to nakonec dopadne
(smich). 
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