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Biketrialista Herka kráIem Hodonína
P ivyhlašování
neilepších sportovc

města Hodonína

posbíral i neivíc trofei í
atleti. Trenérem roku

je Otakar Čaika, kter
dovedl hokeiové

dorostence do extraligy.

HYNEK ZDENEK

H0D0nÍn ; Vysledkově vel-
mi kvalitní rok zaži].i loni
sportovci startující za nej-
rriznější hodonínské kluby.
organizáto i ankety Nejlepší
sportovec města Hodonína
mohli rybírat' menričastníky
oly-p'jskych her v tondyně,
mistrovství světa či Ewopy
a držiteli národních titul
častokrát oko eněnych vy-
tvo enymi rekordy.

Šampir n dtce
wětovou,Jednu"

VítězsM v prestižni kate-
go.ii muž nakonec získď bi-
ketriďista David Herka, ktery
o s ch lcvalitách p esvědčil

I

p i světovém šampionátu.
,,Největší radost mi udělalzá-
vod, ktery se jel ve Španělsku,
kde jsem dojel druhí/ a celko-
vě jsem v seriálu mistrovství
světa skončil na pátém místě.
Letos si kladu ještě ryšší cíl,
chci vybojovat medaili," trrď
ďouhán, ktery plánuje ričast
i v jiné biketrialové federaci.
,,Vyzkouším írčast v UCI, kde
se jezdí bez adaptérri, což je
samoz ejmě mnohem pres-
tižnější," \rysvětlil nejlepší
sportovec Hodonína v kate-
gorii mužťr.

Mezi ženami uspěla atlet-
ka v běhu na 4oo a 8oo me-
trri Sylva Škabrahová, kte-
rá nedávno vyhrála i anketu
o nejlepšího sportovce okre-
su Hodonín za lo sky rok.
Její oddíloví kolegové pak ná-
sledně posbírali většinu mlá-
dežniclc'ch ocenění.

Oceněníza extraligu
Vhokejovém Hodoníně na

sebe upoutal pozornost t m
mladších dorostenc , ktery
postoupil do nejvyšší tuzem-
ské soutéže extraliry. ,,Tí'm
jsem budoval dva roky. Loni
jsme skončili o t i body dru-

U sledky:
Muž: DavÍd Herka
(biketrial, AMK Mladost)

Žena: Sylva Škabrahová
(atletika, AK Hodonín)

Junior: Filip Sasínek
(atletika, AK Hodonín)

Juniorka: Tereza Korvasová
(atletika AK Hodonín)

Žau: Lukáš Vrábel
(zápas, Sokol Hodonín)

Žaryna: Veron ika Pal ičková
(atletika, AK Hodonín)

Trenér roku: otakar Čajka
(hokej, SHKm Hodoní6} ..

Nejlepší sportovní kolelciv:
(dorost SHKm Hodonín)

ocenění za celoživotní re-
prezentaci města:
Miroslav Hatala '

(veslování, VH Hodonín) '

zi, ale letos to už ryšlo. Z s6
utkání jsme prohráli jenom
jediné, i když v závéru bylo
hráče těžké už nějak moti-
vovat. Extraliga je těžší jak
brusla sky, tak i mentálně.
Máme ne hodu v tom, že
kvalitní hráče nám odebírá
Kometa a Zlin," uvedl kouč
tymu otakar Čajka.
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Vítěz kategorie muŽťr David Herka s cenou. FoTo I HYNEK zorruĚx


