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Hodonín _ Kdyby záv odně ne-
běhala, nejspÍše by hrála vo-
lejbal. MoŽnáby to Sylvě Št<a-
brahové šlo pod vysokou sÍti
ještě lépe neŽ na oválu. KaŽ-
dopádně jednadvacetiletá zá-
vodnice si v mládÍ vybrala at-
letiku a udělala dobre. Skrom-
ná divka vyhrála v lonském
roce na mistrovství České re-
publiky závod na osm set me-
tr . Tento triumf prinesl ro-
dačce z Hroznové Lhoty vÍ-
tězství v anketě NejuspěŠněj-
ší sportovec okresu Hodonín
zarok2012.

,,Já jsem s minulou sezo-
nou spokojená. Splnila jsem
všechny cÍle, které jsme si S

trenérem dali," Íká v rozho-
voru pro t denik Slovácko
nejlepši sportovkyně Hodo-
nínska zarokz}Iz.

'',: $ ortovec roku

Jak se momentálně cítí neilepší
spoÉovkyně hodonínského
okresu?

Určitě si toho ocenění veli-
ce váŽím a jsem ráda, Že jsem
se mohla vyhlášení zučastnit.

Je pro vás letošní vítězství ně-
čím v iimečn1 , nebo ho stavíte
do steiné roviny jako p edchozí
triumfy?

ZakaŽdym triumfem je ob-
rovsky kus práce a usili, pro-
to si cenim kaŽdého z nich
stejně.

čim to je, že mezi t emi neilepší-
mi spoÉovcijsou pouze ženy?

Zeby byl rok 2012 uspěš-
nějši pro Ženy? SpÍš bych rek-
Ia, Že se to tak nějak sešIo.

Kromě vás byla v hlavní katego-
rii oceněna i čejkovická tyčka ka
Monika Ghlebíková. Je atletika
na Hodonínsku opravdu sportem
číslo jedna?

Na HodonÍnsku je spousta
sportri na dobré urovni, ale
asi ne nadarmo se Íká, Že at-
Ietika je královna sportu.

Vy byste dala hlas komu?
Toto mohu jen velmi těŽko

hodnotit' jelik oŽ kaŽdy sport

Běžkyně Sylva škabrahová byla vyhlášena Nejrispěšnějším sportovcem okresu Hodonín zarok2012. Mistryně Če

vyŽaduje určité odríkáni a ji_
ny p Ístup. Myslím, Že by si
hlas zasloužili všichni zučast-
něnÍ.

KdyŽ se vrátíme do minulosti.
Jak vzpomínáte na své atletické
začátky?

Dodnes v rodině vzpomÍná-
me na jeden prespolni závod,
ktery se konal ve Velké nad
Veličkou. To jsem tenkrát
chodi]a do druhé t Ídy a toho_
to závodu se učastnily i moje
staršÍ sestry. Pamatuji si, Že
se běŽela nějaká dvě kola a já
už v prvním brečela a k ičela
na sestru, Že uŽ nem Žu a Že
to nedoběhnu, nakonec jsem
se slzami jako hrachy doběhla
do cile a ještě jsem si odvezla
medailiza prvnÍ místo. Tak
nějak zaČa|a má kariéra
(smích).

Jak pro vás byl p echod do at-
letické t ídy na Základní škole U
Cervenych domkii?

Neb: t p espolních běhti v
HodonÍně, kde si mě trenér
všiml, tak jsem se dnes věno-
vala volejbalu. Ale bez změny
školy bych těŽko dosáhlata-
kovych vl sledk .

Jak hodnotíte rok 2oI2?
Já jsem s minulou sezonou

spokojená. Splni]a jsem
všechny cíle, které jsme si s
trenérem dali. Jen jsem moh-
la ještě posunout osobák na
osm set metr , ale podle času
na čty stovce vÍm, Že to byla
jen otázka dobrého závodu.

Kter váš v kon stavíte nejv š?
Určitě si cenÍm osobnÍho

rekordu na čty setmetrové
trati, kdy jsem se dostala pod
pětapadesát vte in.

Za vaším llspěchem stojí také
trenér Antonín Slezák. Jak dlou-
ho už truá vaše spolupráce?

Samoz ejmě Že kouči SIezá-
kovi patrí za jeho ochotu a tr_
pělivost velké diky. Pod jeho
vedením se p ipravuji od
svych prrtrnÍch atletickych
krričku, což uŽ je jedenácty
rok.

čim je kouč Slezák v jimeč n ?
Vzhledem k tomu, Že jsem u

něj začínala, tak mé znáuž
NA PLESE. Známá hodonínská běžkyně Sytva škabrahová dlouho-
době pat ík p edním okresním spoÉovc m. Foto: Deník/Libor Kop!



ské republiky se na trůn vrátila po dvou letech. Říká:

ký kus práce
tak dobře, Že vi,jaký t1ry tré-
ninku mně sedí.

Jak je možné,Že v Hodoníně
roste tolik atletických talentů?.

TěŽko řÍct, čim to je.
Spousta našich špičkových
sportovců pocházi z Hodo-
nínska, ať.uŽje to vitéz dia-
mantové Iiry Viťa Veselý či
Lukáš Rosol. TakŽe tento kraj
není dlouhodobě úrodný jen
na dobré vÍno, ale také na
úspěšné sportovce.

Vy jste letos v hale nezávodila.
Fandila jste kolegyním, které
získaly medaili ve štafetě na
čtyřikrát čtyři sta metrů?

Ze zdravotnich důvodů
jsem musela halu r.rynechat.
Halové mistrovstvÍ Ewopy
jsem však bedlivě sledovala.
Samozřejmě Že jsem holkám
fandila, předvedli skvělý qý-
,kon. Nejvíce jsem obdivovďa
výkon Letůy Masné. Ta jako
ptilkďka dok ázala běŽet svůj
úsek i s naraŽen:řm ramenem
zaictyhodných52,32.

Za dva roky se koná evropslqý
šampionát v Praze. Směřuj€ Vá-
še příprava i tímto směrem?

Uvidime, určitě je to pro
mé výzva. Ale ono je to těŽko
se připravovatbez haly na
halu. Nemáme k tomu pod_
mínky, nejbliŽšÍ halu máme v
Bratislavě, a pak v Praze. A
dojiŽdět tam třeba třikrát
týdně si nemůŽeme z finanč-
nÍch ani časových důvodů
dovolit. Ale já pevně věřÍm,
Že jednou nám vyroste hala i
v Hodonině, nebo alespoň v
Brně a budeme se moci při-
pravovat kvalitně i v zimě.

Jaké jsou vaše cíle v letošní se-
zoně?

Mým hlavním cilem je byt
zďravá. A pokud se mi to po_
vede, tak věřim tomu, Že
mých sportovních cÍlů, jako
je mistrovstvÍ Evropy do
dvaadvaceti let a světová
univer ziáďa, dosáhnu. .

Hranlce vašeho osobního rekor-
du je limitem právě pro mis-
trovství Evropy do dvaadvaceti
!et, které hostí Finsko. Máte cíle
se nominovat na tuto akci?

Samozřejmě je to pro mě

jeden z hlavnÍch cíIů, vzhle-
dem k tomu, Že jsem v této
kategorii poslednÍm rokem.
AIe jak říkám, všechno musÍ
jit' jak má.

Letos jste nastoupila na Wso-
kou škQlu. Jaky obor jste si W-
brala pro své studium?

Ano, to je pravda. Studuji
těIocvik a matematiku na
Fakultě sportovnÍch studií
Masarykovy univerzity a Pe-
dagogické fakultě v Brně.

Go vás k tomuto výběru vedlo?
Tělocvik tam studovala

moje sestra, která si školu
velice pochvalovala, a měla
jsem tudiŽ o průběhu studia
alespoň trochu irrformacÍ.
Lákalo mě nastoupit také na
stavebni fakultu, kde jsem
byla i přijatá, nicméně toto
studium by se jen téŽce dalo
skloubit s profesionálnÍm
sportovánim. Tak jsem si
vzala alespoň jako malou ná-
hradu matematiku.

Jak jde skloubit trénink se stu-
diem?

To je právě někdy docela
náročné, zatÍm mám za sebou
prvnÍ semestr. MusimŤict, Že
i docela úspěšně, štěstÍ stálo
při mně. Vše ďe záLeŽÍhlavně
na domluvě s jednotlivými
učiteli, mám to obrovské
štěstÍ, Že na obou oborech
jsou povětšinou úŽasni lidé'
kteří ml vycházejí vstřic.
Všechno je to o lidech.

Go bystevzkázala mladým at-
letickým talentům v našem
okrese?

Atletika je nádherný sport,
ve kterém je kaŽdý za sebe a
nic se nedá hodit na druhého.
Co si kdo natrénuje, to má.
Atletika se měři stopkami'a
metrem, tedy u ni neplatÍ
Žádný subj ektivni názor .

Proto se nestává, Žeby mladý
sportovec byl odrazen nebo
znechucen k.ruli nespraved-
livému rozhodnutÍ rozhod-
čich. Nicméně, vice neŽ na
mladé talenty bych chtěla
apelovat spÍše na jejich rodi-
če. Pokud se rodič aktivně
nezapojÍ a nepodpoři své ta-
Ientované ditě, pak vyjde
zpravidla talent vniveč.


