
Sporlovcem roku 2012
no Hod ku se

otletko 0 što vó
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HoDoNÍn - Ve středu se konalo v hodonínském sále Evropa
slavnostní vyhlášení ankety ,rNejúspěšnější sportovec roku 2012
na Hodonínsku". Yítézkou, kterou vybrala odborná porota
složená z pracovníků čsrv Hodonín a regionrílních novinářů, se
nakonec stala atletka z llK Hodonín - Sylva Skabrahová, které
k prvenství určitě dopomohlo i vítězství v běhu na 800 metrů,
ve kterém se stala Mistryní ČR. Druhá skončila stolní tenistka
Kateřina Pěnkavová' opora sKsT Mart Hodonín a členka repre_
zentačního celku CR a třetí pozice patří atletce Monice Chlebí_
kové (AC Čejkovice), která je ve skoku o tyči Mistryní ČR i naší
akademickou Mistryní.

Dále se mezi nejlepší dostali:
Kanoista Richard Hála (SK Kanoistika Veselí nad Moravou), hoke-

jista Zdeněk Jurásek (SHK Hodonín), házenkářka Lenka Fleková
(HK Britterm Veselí nad Moravou) a kulturista Miloš Růžička (SK
Morava KroměÍíž).

Mezi dospělými kolektivy si pomyslnou palmu vítězství odnesly z
Hodonína veselské házenkářky za druhé místo v meziniírodní Interli-
Ze avýhru v Českém poháru , flldruhém místě skončily stolní tenist-
ky SKST Mart Hodonín - účastnice Ligy mistryň a hokejisté SHK
Hodonín, kteří loni postoupili do baráže o 1. ligu.

Mezi deseti navrhovanými mládežnickými kolektivy našeho regio-
nu se do nominace dostala tato pětice:

Basketbalové družstvo TJ Jiskra Kyjov Ul4, mladší dorost ledního
hokeje SHKm G-mont Hodonín, starší žákyně házené z HK Hodo-
nín, které loni na jďe odehrály dvac et zápasů a pouze v jednom našly
přemoŽitele, dále atletická štafeta dorostu z klubu AK Hodonín, která
v běhu na 4x400 metru získala na dráze na Mistrovstvi Čn prvenství .
a mladší dorost cyklistiky z oddíIu CK Sokol Dacom Pharma Kyjov,
jenŽ pod vedením trenéra Vladimíra Huška vybojoval loni celkem
deset medailí na dráze i silnici.

Anketu pořádal Hodonínský deník a Čstv Hodonín pod záštitou
města Hodonín.

Další informace najdete v pffštím čísle našeho týdeníku. CIop)
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