
vEsELÍ NAD MoRAvoU
- režké rozhodování měli
letos organizátofi vyhlašování
nejlepších sportovcri okresu
HodonÍn za minul rok, které
se konalo Ye st edu ve Veselí
nad MoraYou. Sportovci totiž
měli mimo ádně ríspěšnou
sez nu a konkurence tak byla
opravdu veliká.

v kolektivech obhájily své
lo ské prvenství hazerkrá ky
Brittermu Veselí nad Moravou,
které v roce 2011 vyhrríly česky
titul, Česk pohrár a po více než
deseti letech repÍezentovaly čes_

kou ženskou klubovou házenou i
v prestIŽni Lize mistry . V jed-
notlivcích vž ďe neobhájila své

Lo ské prvenství atletka Sylva
Skabrďrová. Smutnit však p íliš
nemusela, o vítězství ji tbti ž pÍi-
pravil mistr světa a mistr Fvro-
py v kanoistice Richard HáIa
z Veselí nad Moravou .a druhy
byl mistr republiky ve veslování
Milan Viktor, což byla nadmíru
zdatnákonkurence.

Velmi sympatickym počinem
organizátorí bylo, že v mládež-
nick ch kategoriích nevyhlašo_
val Cesky svaz tělesné v chovy
po adí, ale všechny nominova-
né rovnou ocenil prvním mís-
tem. ,,Je to Z toho drivodu, že
máme na okrese opravdu vel-
mi vysok počet mladych a'
tispěšn ch sportovcti, u kter; ch
je jen velmi obtíŽné stanovit,
kdo z nich je vlastně nejlepší. 

"

Rozhodli jsme se proto ocenit
, všechnY tY, ktefi dosáhli mimo-
Ťádn ch sportovních rispěch ,

stejně," vysvětlil p edseda
okresní otganizace Českého
sv.Vu tělesné q chovy Miro-
slav Běták.

Moderá.tor večera ond ej Krá-
toška uvedl, že se do Veselí vrá-
til po ďouh1 ch patnácti letech a
jďnotlivym oceněn m sportov-
crim a trenérrim nabídl, Že pokud
budou chtít mohou pistoupit
k mikrofonu a zaplněnému siílu
kulturního domu něco sdělit.
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Možnost tak využIla většina z oceněnych. Ceny nejlepším p e dávaly krom
p edsedy Českého svazu tělesné q chovy"i známé osobnosti sportovního či spo_
lečenského života, jako nap íkladběŽecká legenda Květoslav Hána, starostové
Veselí nad Moravou a Hodonína Miloš Kozumplft a Igor Taptič, tajemnft radni_
ce Ve Veselí Jaroslav Miklenda či krajsky radní JiÍí Janda.

Novinkou letošiiího vyhlašování bylo ocenění nazvané Krajánek roku, kte_
ré bylo určeno sportovctim, kteff vzešli z okresu Hodonín a nyní ptisobí jinde.
Mezi nimi byl Jakub Kornfeil, ktery uvedl: ,,Tohoto ocenění si velmi vážim o
to víc, že doma jsem p ibližně vždy jen p l roku. Jinak jsem po ád někde ve
světě. P ed pár dny jsem se nap íklad vrátil z testování ze Španělska," uvedl
známy motocyklovy závoďnk. Společnost Kornfeilovi tvo ili ještě hokejista
pnd ej Šmach, ktery patÍi mezi nejlepší beky slovenské nejvyšší soutěŽe a Anna
Žákovská reprezentantka České republiky v ultramaratonech, tedy běžeck 'ch
závodech na pětaosmdesát a sto klimotrťr ! Text a foto Hynek Zdeněk:|:'|,||li

Atletická legenda Květoslav Hána z Veselí nad Moravou dekoroval hned někollk

uspěšnyich mlad ch sportovcŮ, na snímku Se chystá predat ocenění nadějnému
krasobrusla i z Hodonína Dominiku Steinerovi, kteryi po vyhlášení spěchal rychle

do Hodonína, aby predvedl své umění v pestávce po druhé tretině hokejového
play - off mezi Hodonínem a Breclaví.

Nejlepší krajánc|, tajemnk veselské radnice Jaroslav Miklenda (zleva) peda!
ocenění trojlci Jakub Kornfeil, ondrej Šmach a Alena Žákovská. Poradí organi-

zátoli nestanovili, takŽe všichni tri ocenění byli na prvním místě.

DruŽstvo starších Žáky lházenkárek HK Veselí nad Moravou bylo v pětici vyhlá
šenyÍch mládeŽnick]ch t mu. Jejich trenérka Renata MotalovávyuŽila moŽnost
a poděkovala za ocenění do mikrofonu.

MIad m sportovcŮm pedával ocenění i člen Rady Jihomoravského kraje Ji
Janda, kter se sám angaŽuje Ve sportu jako prezident kIubu HK Britterm Vesel
nadMoravou' Fst .L.Lsr',L
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