
Sportovcem roku 20l2n0 Hodonínslr
(dokončení z, minulého čísla)
HoDonÍN Po roce se tak
opět radovala zástupkyně krá_
lovny sportu, atletka AK Hodo-
nín Sylva Škab.ahová, která se
stala Y lo ském roce mistryní
čn v běhu na 800 metrri.
Mezi mládežnickymi sportovci
(rok narození 1994 a mladší) se
do desítky nejlepších bez určení
po adí dostalo ocenění pro tyto
naděje sportu na Hodonínsku:
Petra Holešinská (basketbal, TJ
Jiskra Kyjov)
Jitka Pešková (st elba _ skeet,
X Target Hodonín)
Barbora Kapounová (stolní
tenis, SKST Mart Hodonín)

. Veronika Paličková (atletika,
AK Hodonín)
Filip Sasínek (atletika, AK
Hodonín)
Tereza Korvasová (atletika, AK
Hodonín)
Natrílie Kolajová (atletika, AK
Hodonín)
Jan olejník (kanoistika, sK
Kanoistika Veselí nad Moravou)
Tamara Konopová (veslov ání,
VK Hodonín)
Kamila Smetková (lední hokej,
SHKm G-mont Hodonín).

Dostalo se samoz ejmě pochva_
ly a ocenění i pro ty' kte í mla-
dé sportovce na jejich spor-
tovní dráze p ipravují' tedy
jejich trenéry. Tady se dostala
do závěrečného kola pětice nej_
lepších, kterou tvo í:
Ji í Stěpánek (basketbal- Jiskra
Kyjov), ktery vychoval v Kyjově
několik vyborn ch basketbalis
tek, jenž zamiŤily do extraligo-
vého Brna,
otakar Čajka (lední hokej
SHKm G-mont Hodonín), kte-
ť s mladším dorostem dokáza|
vybojovat postup do extraligy
ČR mtadšího dorostu,
Antonín Slezák a Zdenělr Lípa
(atletika AK Hodonín), pět
jejich svě encťr bylo zaÍazeno do
české reprezentace a navíc získa-
li atleti z tohoto klubu v minulém
roce 18 med atlí zmistrovství ČR
a 28 placek z mistrovství Mora-
vy a Slezska,
Stanislav Běloch (veslování

VK Hodonín), vede s rispěchem
druŽstvo starších žákti,
Vladimír Hušek (cyklistika

CK Dacom Pharma Kyjov),
loni vybojoval kolektiv mladších
dorostenc pod jeho vedením
celkem jedenáct medailí na mis-
trovství CR jak na dráze, tak i na
silnici.

Mezi nejlepší akce roku na
Hodonínsku pat ily podle
odborné poroty tyto:
Benefice Pavla Nedvěda a jeho

klub stolního tenisu SKST Mart
Hodonín.
Po adatelé nezapomněli ani
na naše handicapované spolu_
občany' kde se ocitli dva z klu-
bu Jiskra Kyjov, oddílu zrakově
postiženych. Potlesk zaplněného
sálu Evropa Hodonín tak pat il
Haně Vrtkové (mistryně Čn V
showdownu) a Jaromíru Hasa-
lovi, ktery se stal mistrem ČR u
bowlingu.
Stríle větší popularitu si zís-
kává i soutěž Krajánek roku,

Mezi nejlepšíti kolektlvy v kategorii dospěI ch se dostaly i házenkáky z Veselí
nad Moravou, za které pevzala cenu jejlch spjka 7uzana Drotárová.

p átel (RSM Hodonín), fotba-
|ovy 

-zátpas 
sledovalo na stadioně

,,U Cervenych domkri" na 3000
fanoušk ,

Mezistátní utkání atletri Čn
_ Madarsko _ Slovinsko muŽ a
žen do 22let po ádal AK Hodo-
nín,
Czech Junior and Cadet Open
2012 světovy pohrír junio-
r a kadet Za časti 3l stát
Ze čty sÝětadílťr po ádal agilní

kde jsme letos napočíta|i až osm
rispěšn ch sportovctl z Hodonín-
ska, ktefi rozdávají radost i za
hranicemi naší republiky. Letos
se v této kategorii objevila
následující osmička:
Iveta Vacenovská (stolní tenis _
odchovankyně Hodonína, čast-
nice oH v Londyně), r

Dana čechová Hadačová
(stolní tenis _ dffve SKST Hodo-
nín, čast na olympiádě v Lon-



,U se slolo otletko Sylvo štotrohovú

Mezi úspěšné mládežnické kolektivy zaladila odborná komise i starší Žákyně v házené z klubu HK Hodonín s trenérem

Tomášem Vrbou (vpravo).

dyně)'
Jan Bárta (cyklistika _ odcho-
Vanec kyjovské cyklistiky, kte-

ry se z častnil oH v Londyně a
startoval i na Giru d'Italia),
Jakub Kornfeil (motorismus

- rohatecky rodiík, jinak pravi-
delny ričastník mistrovství Světa
silničních motocyklri),
Lukáš Rosol (tenis začal s
tenisem v Hodoníně, kde žIje
jeho mamink&, V současné době
se pohybuje v první stovce svě-
tovych tenistri),
Lucie Skrobáková (atletika
_ rodačka z Hodonína, která se
specializuje na p ekáŽkrí ské
běhy a jenŽ na oH v Londyně
zaběhla 100 metru p ekážek Za
L2,8I sekundY, cožje její druhy
nejlepší vykon v karié e, ktery
ji na olympi ádě vynesl nakonec
jedenácté místo),
Jakub Tomeček (broková st el-
ba _ skeet, na olympiádě v Lon-
d ně mu pat ilo 19. místo a na
ME skončil pát ),
Vítězslav Vesely (atletika
hodonínsky odchovanec' ktery
zažI| parádní rok, když ovlá-
dl prestižní Diamantovou ligu,
na oH V Londyně byl čtvny
a uspěl na ME v Helsinkách,
kde poslal oštěp na vzdálenost

Foto: 3x Jaroslav Kolísek

Jako správnyi šoumen se ukázal rohateck rodák - motocyklou. závodnk Jakub

83,71 metru). CIop) Kornfeil. NS ffi 3 {5


