
l. SylÚa škabrahová (atleti-
kaRrHodonín)
2. Hana Matelová (stolní te_
nis, SKST Čsan Hodonín)
3. Veronika Ištvánková (kara-
te, ŠIN_MU Hodonín)

L HK Britterm Veselí nad
lllloravou (lrázená)
2. SKST ČSAD Hodonín (stol-
nÍ tenis)
3. TCP Kyjov (tenis)

* Tereza Korvasová (atletika,
AK HodonÍn)
rt Ja|ub Žurcvec (atIetika, AK
HodonÍn)
* Filip Sasínek (atletika, AK
HodonÍn)
* Jana GhlebÍková 1atletika,
AC Čejkovice)
* Lucie Drábková (atletika, AC
Čejkovice)
* Lucie Kolďilrová (veslování,

VKHodonín)
* Veronika Mišková (karate,

Šm_nnu Hodonín)
* Richald llála (kanoistika, Ve_

selí nad Moravou)
* Voitěch Balaštík (hokej,

SHKm G-MoNTHodonín)
* Josef Zapletal (tenis, TCP Ky-

jov).

* U 16 - chlapci 'Jislrra Kyiov
ÍL^^ ^7-^+l_^l\

S em roku je zn brahová
Mla l ovládla podruhé v adě oblíbenou anket ní <onalo v Kyjově

sPoRToVGI. SpoÉovc m na Hodonínsku vévod í atletka Sylva (vlevo). St edeční slavnostní Whliíšení se povedlo. Foto: o.n ir,/|io./ k.pr
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Ityjou - Ženy vládnou okres_
nÍm športovc m i nadále. At_
letka Sylva Škabrahová obhá_
jila vítězství v anketě NejÍr_
spěšnější sportovec roku 2010,
kterou letos o
okresni sdruŽen o'
svazu tělesné vychovy Hodo_
nÍn společně s Hodoninsk m
denÍkem Rovnost, Agenturou
Čox QZ aMěstem Kyjov. Dru_
há skonči]a stolní tenistka
Hana Matelová, triumf žen
stvrdi]a t etim místem kara_
tistka Veronika lštvánková.

,,Je to po mě velká čest a vy_
znamné ocenění. Moc si toho
váŽím," uved'la S1llva Škabra-
hová.

Rodačk a z Hr oŽnov é Lhoty s i
druhé vÍtězství zaslouŽila.
Hodonínská atletka byla vloni
na mistrovství Ceské republÍ_
ky juniorek dvakrát první,-
zlato pivezla iz národnÍho

šampionátu
let.
Yyznamnymi uspěchy se

mohla pochlubit i druhá Hana
Matelová. Hráčka Čseo Ho-
donín skončila na mistrovstvÍ
České republiky t etÍ ve
čty h e, zričastni]a se i Mis-
tťovstvi EÝropy;'ktéré v záŤi
hostila Ostrava. Cenu za
omluvenou českou reprezen-
tantku p ebÍrala oddÍlová ko-
legyně Alena Vachovcová.

Mezi stálice okresnÍho spor_
tu pat í i t etí Veronika
Ištvánková. HodonÍnská kara_
tistka vyhrála MistrovstvÍ
světa Goju_Ryu i Grand Prix.
Druhá skončila na nnČn Goju_
Ryu, t etí p íčku obsadi]a na
mistrovstvi Čn. ,,P itom loni
jsem kv li škole některé závo-
dy vypustila. Úspěchti uŽ nenÍ
tolik," p iznala sympatická
reprezentantka.
, Stredečni gaIavečer se usku_
tečnil v divaďelním sále ky_

do dvaadvaceti jovského kulturního domu. Vlastimilem Procházkou.
,,Kapitánka Chmelarová zača-
Ia pracovat a nechtěla vypustit
dva tréninky. To já uŽ si V
mém věku mohu dovolit ,takŽe
jsem jela já," vtipkovala Kočí'

Vyhlášeni se líbilo i samotné
královně véčera. ,,Bylo to moc
pěkné. ''Nečekala jsern, Že to
bude v takovém stylu. oproti
lo sk m ročnik m to, bylo na
vysoké Úlrovni," ekla Št<a_

brahová.
Skromná sportovkyně bra_

vurně zv|ádla i dotazy mode_
rátora. ,,Nerada dělám rozho-
vory' ale dalo se to p eŽít. Če_
kala jsem,- Že to bude horší,"
usmála se Skabrahová.
Do ankety byli zaŤazeni

spo tovci, kče í v uptynulych
dvanácti měsících prisobili v
hodoninském okrese. o celko-
vém po adí v anketé rozhodla
komise sloŽená z tad sportov_
nich funkcioná ri, zástupcti
Českého svazu tělesné vycho_

Yy a sportovních redaktorri.
Ctená i HodonÍnského denÍku
pak premiérově vybraIi spor_
tovnÍ hvězdu . J

Nejvíce hlas obdrŽeI mlady
hokejista Vojtěch BalaŠtik.'
Mezi kolektivy kraloval5l há_
zenká ky Veselí nad Moravou,
v mládežnické kátegorii se
prosadili atleti, vesla i, kara-
tistky, hokejisté, fotbalisté,
tenista rtebo basketbalisté.
oceněna byla i šestice okres_
ních trenérri.

Sportovní akcí roku bylo
zvolenq mistrovstvÍ České re_
publiky a Slovenska v silnični
cyklistice, rnimo ádnou cenu
za dlouhodoboti celoŽivotní
práci s mládeŽí obdrŽ,eltrenér
Dub an František Kordula. S
cenou Fair play pozoval
osmat icetilety fot-
balista Javorníku
Jan BÍIa. Více forto-
gnfiína www.hodoni
ns$enilccz

Byt otev eny pro Širokou ve_
ejnost a ti, co se p išIi s neju_

spěšnějšimi sportovci Hodo_
ninska pozdravit, určitě neli_
tovali.

Sportovc m osobně pop áIi
a ceny p edali zástupci měst,
senátor1 toz,efRegec'a ďalší vy_
znamni činovnici ve ejného
Života, zaci.

, Akci Radek
Šinran, zazpiva|i
David Deyl a Monika Agrebi.
Večer svym vystoupením
zpest ila artistka.

,,Akce se mi velmi lÍbila.
Program i moderátor byli
skvělÍ. Bylo to super. Pro spor_
tovce je to pěkné poděkování
z.a jejich sezonu," uvedla
Ištvánková. ,,UŽ to konečně
vypadalo jinak," p idala se ve-
selská házenká ka Jarmila
Kočí. Zkušená spojka dorazi]a
na vyhlášenÍ v dobré ná'ladě a
se sportovním manaŽerem rw-#

* Junio'{ry ŠIN-MU Hodonín
(karate)

* Juniod(y vK Hodonín (veslo-
vání)

* lD'tĚstvo 7. tffďa sHKin G-
ej)

* žálci RsM
Hodonín (fotbď)

* lxr'žstvo staÉíGh žáIci SI(5T
csno Hodonín (stolní tenis).

* Antonín Slezálr' zdeněk Lípa
(atletika, AK Hodonín)

* Jarcďav Gdik (hokej, SHKm
G-MONT Hodonín)

* Pďr Dan orclr (atletika, AC
Čejkovice)

* Milan Vilrtora staĚí (veslo-
vétni,VKHodonín)

* AIe Iní te_
nis nÍn


