
I<rálovna Skabrahová Se poV 2 přestávce vrátila nA trůnrocnr
Popu I árn( anketu Sportovec ol<resu Hodo nín Za rol< 2012 ovIád |y Ženy

poveoenÝ cRtAVečeR, v hodonínském sále Evropa se ve st edu večer uskutečnilo slavnostnívyh!ášenínejrÍspěšnějších sportovc okresu
Hodonín za rok 2ol2. Hlavní kategorii už počtvrté ov!ádla běžkyně Sylva Skabrahová (uprost ed). Na prdlu se objevili i další známí spoÉovci.
oceněn m i všem p ítomn1 m v sále zpest ili večer zpěváci Ji íZonyga (vlevo naho e) a olga Lounová (vpravo naho e). Foto: Deník/Libor Kopl

Nej uspěšnější



LIBOR KOPL

Hodonín BěŽkyně Sylva
Škabrahová byla vyhlášena
Nej spěšnějšÍm sportovcem
okresu Hodonin za rok 2012.
Mistryně České republiky v
závoďé na osm set metr se na
tr n vrátila po dvou letech. V
populární anketě jednadva-
cetiletá atletka p edstihla ho-
donÍnskou stobri tenistku Ka-
te inu Pěnkavovou i čejko-
vickou tyčka ku Moniku
Chlebikovou. Lo sk: vítěz Ri-
chard Hála skončil čtvrt . T}i-
mem roku jsou }lrázenká ky
Veseli nad Moravou, které po-
prvé v historii vyhrály spo-
lečnou česko-slovenskou in-
terligu.

Škabrahovou ke t etÍmu
triumfu v posledních čty ech
letech vyneslo vítězstvÍ na
mistrovství České republiky v
běhu na osm set metr .

,,KaŽďého vÍtězstvÍ si hodně
váŽim, protoŽe za kaŽdou ce-
nou je vŽdy kus práce. Lo ská
sezona byla uspěšná, všechny
cile jsem aŽ nad očekáváni
splnila," uvedla Škabrahová,
která ovládla anketu aŽ po-
čtvrté.

Svtij triumf ďe rodačka z
Hroznové Lhoty nep ece o-
vďa.

,,N& Hodoninsku je spousta
dobr: ch sportovcri. Jednotli-
vé sporty se těŽko posuzuji.

Nechci Íct, Že je to neobjek-
tivni, ale sloŽitě se porovnává,
zďa byIa lepši atletka nebo
stolnÍ tenistka. PrvnÍ mohl
b t kdokoliv," pronesla Št<a_

brahová, která si stejně jako
drtivá většÍna sportovcri slav_
nostni večer uŽila. ,,organizá-
torrim se akce poveďa. Atmo_
sféra byla skvěIá," ocenila or-
ganizaci večera.

Skvěl rok má za sebou i
Kate ina Pěnkavová. opora
SKST Mart HodonÍn, která je
součástí české reprezentace,
pomohla slováckému celku k
zisku st Íbrnych medailÍ. v
uspěšnosti extraligovych hrá_
ček je Pěnkavová na prvnim
místě. Cenu za Pěnkavovou
p evzala klubová spoluhráčka
Alena Vachovcová.

Spokojená byla i Monika
Chlebiková. Čejkovická zá-
vodnice totiŽ loni triumfovala
ve skoku o tyči na akademic-
kém i národnim šampionátu.
,,Z ocenění mám velkou ra_
dost,'! uvedla pětadvacetiletá
tyčkarka.

okresnim kolektiv m jiŽ
několik let vládnou veselské
házenká ky a hodonínské
stolnÍ tenistky. Nadvládu Žen-
sh ch druŽstev nenarušili ani
Drtiči' kte Í v roce 2012 dosáh_
li největšího uspěchu v novo_
dobé historii 'klubu, kdyŽ se
dostali až ďobaráŽe o prvnÍ ti_
gu. ,,Je to prď nás velká čest.
Velmi si tohoto ocenéní váŽi-
me. Je pro nás do dďšich let
zavazujÍci," ekla spojka Brit-
termu Zuzana Drotárová, kte_

rá i p es nemoc na galavečeru
Panenky zastupovala.,,Večer
jsem si uŽila. Bylo to pro mě
takové zpest e\i," uved'la slo_
venská r ep)r ezentantka.

Mezi deseti oceněn mi
sportovci v kategorii mládeŽ
byti kyjovská basketbalistka
Petra HoleŠinská, hodonÍnská
stolní tenistka Barbora Ka-
pounová, vesla ka Tamara
Konopová, kanoista Jan olej-
nÍk, st elkyně Jitka Pešková a
hokej istka Kamila Smetková.

P evahu však znovu měli
mladi atleti. Na pÓdium zaw-
datného potlesku vystoupali
Natálie Kolajová, Filip Sasi-
nek, Veronika Paličková a Te-
rezaKorvasová.

oceněny Kornfeil
Největšich uspěchti dosáhly v
lo ském roce mládeŽnické ko-
lektiW Jiskry Kyjov UI4,
mladšÍ dorost sHKm G-mont
Hodonin, starši Žákwé HK
HodonÍn, štďeta dorostu AK
HodonÍn čtyrikrát čtyri sta
metrti a mladšÍ dorost CK So_
kol Dacom Pharma Kyjov.

NďlepšÍmi mládeŽnich mi
trenéry byli zvoleni Stanislav
Běloch, otakar Čajka, Vladi_
mir Hušek, Ji i Štopanek, An_
tonin Slezák aZďeněk LÍpa.

organizátoŤi nezapomněli
ani na sportovce, kte i šÍ i slá-
vu svych mate sh ch oddil a
měst na prestiŽních zahranič-
nÍch akcÍch.

Iftajánky roku se stďi
olympionici VÍtězslav Vesely,

Jan Bárta, Dana Čechová, Ive_
ta Vacenovská, Lucie Škrobá-
ková, Jakub Tomeček, vitéz
Davis Cupu Lukáš Rosol a mo-
tocyklista Jakub Kornfe il.

Zatímco šestici znétmyc}l-
sportovcri zastupovali na vy-
hlášeni rodiče, Kornfei] s To-
mečkem si prišli pro cenu
osobně. ,,Je škoda, Že jsem se
nemohl setkat s liďmi, které
jsem osobě poznď na olympij-
skych hrách v Lond ně. Moc
rád bych Se s nimi opět sešel.
Ale vzhledem k nabitému pro-
gramu neni jednoduché se s
nimi potkat," ekl česky skee-
ta.

Tituly Akce roku se mohou
od st edy pyšnit Benefice Pav-
la Nedvěda a jeho p átel, Czeeh
Junior and Cadet Open 20L2 a
také Mezist átni utkánÍ Čn
Madhrsko - Slovinsko muŽ a
Žendo dvaadvaceti let.

Vribec poprvé byli oceněni
handicapovanÍ sportovci. oba
zástupci hájÍ barvy Jiskry Ky-
jov. Hana'Vrtková se stala mi-
strynÍ České republiky v
showdownu, Jaromir Hasala
zase zvitéztl na národnim
Šampionátu v bowlingu.

Hvězdou čtená ri Hodonin-
ského deníku se stala mladá
běŽkyně Natálie Kolajová.

SlarnrostnÍ vyhlášeni se le_
tos uskutečnilo v sále Ewopa v
Hodoníně. Povedenou akci
moderoval onďrej lftátoška,
p ijemn večer zpest ili sqim
vystoupením zpěváci Jiti Zo-
nyga, Zoran Gajič a olga Lou-
nova. LL,3,2o1!


