
Devatenáctileti hodonínská běžkyně sytYa škahrahoví sé oÉt po rdce stala NejúspěšnějšÍ spoÉovlgnÍ HodonínEka. Rodáčka z Hroznové Lhoty.si úspěchu považuje:

Cením si toho být nejlepší okresní Sportovec
LIBOR !(OPL

Hodnnín- Jemladá, skromTIá, '

pracovitá, sebevědomá a chce
v-ttézilt Hodoninská běŽkyně
Sylva Škabrahová se i v 1o -

ském roce nesmazatelně za-
psala do historie české atleti-
ky. na mistrov-
ství iky'mezi ju-
niorkami prvni, zlato p ivez-
la i znárodnÍho šampionátu
do dvaadvaceti let. Vítězství
si rovněŽ p ipsala v národním
běhu, ktery se koná v rámci
nejprestiŽněj šího čeqkého mí-
tinku, ZIaté tretry. Ceská ju-
niorská reprezentantka byla
poflruhé v adě zvolena Nej-
lepšÍ sportovkyni okresu Ho-
donin.
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,,obou vítězstvi si cením
stejně, " tikáv rozhovoru pro
Hodoninsky denÍk. Sympa-
tické atletce pomáhals otáz-
kami AntonÍn Slezák. Zkuše-
n5l trenér totlŽznásvoji svě-
enkyni jako málokdo.

Jak se cítí nej l epší spgrtovkyně
Hodonínska?

Škabrahová : KaŽďop á dně
je to uspěch. Cením si toho
byt nejlepŠí v okrese.

Slezák: Je to pro tebe zava-
zujici. JezatÍm hodně, spous-
ta práce.

P ekvapiIo viís' že jste se podruhé
stala nejlesím spoÉovcem hďo-
nínského okresu?

Škabrahová: Celkemjo.
Měla jsem sice uspěchy, ale
nezučastnila jsem se eÝrop-
ského šampionátu, ani j sem
nebyla naŽáďné světové akci.

Které vítězsfuíviís více těší? Lo -
ské nebo letošní? . ti

šL.rhr^.rlr nrr6 . \r Álrnlztr i a a6

ké posoudit' jeďIi je lepší-t':ška _
ka,Me
as re
vém šampionátu.

Slezák: NejtěŽšÍ je splnit
limity, které jsou nastaveny
na urovni mistrovstvi Evro-
py, světa. Tam uŽjekonku-
rence opravdu veliká.

V posledních letgch vyhrávajípo_
dobné kategorie ženy. A$už sáb-
líková nebo Spotaková cím to
Po{Ie vásie?

Škabrahová: Je to taková
náhoda, spíšse sejdou dvě
silné Ženské in ty.

Slezák:Zrov
vhodné typy Želt,které se

byli chlapi

Poidhre zpátky kvám. Kterávaše
disci pl ína j e nejsil nější?

Skabrahová :' Zamétuj i se
vÍce na osmistovku, čty -
stovku běhám pouze dopl -

kově. Rozdíl meziptilkou a
Mně to
obIíbe-
o tratÍ.

osmistovka j e pravděpodobně
nejfurdší běŽeckou' disci plínou.
Vyžaduje směs sí!
anaerobnívytrva se t

k nídostaIa? \ /

Škabrahová: ProšIa j sem si
všemi disciplinami. Jsem
spíše rychlostní typ, takŽe
jsem zkusila všechno od
dvoustovky aŽ popatnácti-
'stovku. Pťtlkapro mě bylata-
'ková vyhovujÍcÍ trať.

Kolik čes(ch běžIry ie na p lce
lepších neŽvy?

Slezák: Dvě, t i: Sylva se
pohybuje na druhé, nebo t etí
p íčce. Pred nÍ jsou akorát
Árr aolzÁ ěrni lzrr nFavaz,l .r^-

jsme v nevyhodě, žev zimé

.,,1'

Sylvou rozhodli halu vypus-
tit. Chceme se po ádně na-
chystat na letní Sezonu. 

]

Takže v hate na závodech Vás !e- ,. .

tos nikdo neuvidí?
Slezák: Nem Žemezávoďit,

protoŽe na to nejsme p iPra- . '

veni. PodmÍnky tomu neod-
povÍdajÍ. V hale e
mě it se závodn
Jablonce nebo Ostravy. Mo-
rava je na tom špatně. Navíc I

' Sy1va letos maturuje a jezďit
někam do Bratis1avy, to
nejde.

Abyste se'v zimě vydali trénovat
t eba na Kypr, to asi I<v lifinan-
cím nep icházív Ůahu. Nelro se
pletu?

Slezák: Sylva jezdÍ pravÍ-
deIně do hor. To jí hpdně po-
máhána pr dušky, které má
trošku sIabší. J ezďípravidel-
ně ďo Tater, do ltálie. Pokud
bychom mělifinance, tak by
byla upIně někde jinde. Tré-
ninky v teplém počasí jí vy-
hovují.

Je reálné, aby v Hodonínějednou
vyrostla atletická hala ?

Slezák: od roku 2002máme
p ipraveny velky projekt.
Dokonce první finance na tu_
to halup išlyna ČsTV, pan
Běťák je však musel vrátit,
protoŽe náš tunelbyl škrtnu_
t , zprojektu haly, která v
HodonÍně vyrostla',Mě to ně-
kolik let hodně mrzí. od atle-
tického svazu máme podpo-
rv,žepokud se rná hala sta-
vět, tak tg bude v [IodonÍně.
Kdyby se toto poda ilo, tak
Sylva by vstoupila do evrop-
ské a světové atletiky. Nejen
'í\ ta ala i Áolěí r-n1 rla rri *í

publik y zájem. NabÍdky má
od
od
do
Ia. My jsme rádi, Že jedoma.

Bydlíte v Hroznové Lhotě. Jakjste
se k atletice v bec dostála?

Škabrahová: D ív j sem dě_
lála volejbala v pátét idě '

jsem byla v HodonÍně nazá'
vodech v krosu. Trenér SIe_

' zétkse domluvil s editelem
školy, zďabych nemohla do
HodonÍna jezdÍt na tréninky.
Doma j sem jako malá chodÍ-
vaIa s taťkou běhat. odpáté
t Ídy jsemzačala na tréninky
doj íŽd ét z Hr oznové Lhoty a
pak jsem v HodonÍně nastou_
pilaU Cervenych domk do
sportovnÍ t ídy.

Slezák: Bylo to pro ni doce_
la velké martyrium. Jedenác_
tiletá holčina vstávala o p I
šesté, jela do Hodonína, ab_
solvovďa trénink. Já jsem to'
v té době rodičrim rozmlou_
val, aby počkaIi. Sylva si to
prosadila sama. To bylo nej-
d leŽitějši.

Nelitujete svého rozhodnutí?
Skabrahová: To ne.

Vědíobčané Hroznové Lhoty' že
nqjíve vesnici takwtečnou at_
letku?

, Škabrahová: Určitě vědÍ.
VětšÍnou mě vidí, jak chodi_
vámběhat.

Slezák: Tam j i znajÍvšichni.

A poznávaiíviíst eba lidé v Hodo-
níně? Vědí kdojste?

Slezák: občas jilidi pozna-
jÍ' ptají se na ni. /

Kromě atletiky také studuiete.
Jak těžké je slIoubit školu a tré_
nink?
' Štrabpahová: Studuji v Ho-

?J::í1'*P:'1';lo.

' Slezák: Atletika je náročnr'
sport. V kolektivnÍch se ně_
kďy m Že čIověk svézt se spo-
luhráči, kdeŽto atletika'je in-
diviďuálnÍ sport, ve kterém
se musÍte umět kolektivně
chovat. Sylva j e nejlepši zá-
vodnice a startuje v nejtěŽ-
ších disciplínách. A kdyŽ bě-
Žite čty i sta metr , osm set
metr aštďetuvjednom
dnu, během trí hodin, to je
obrovské vypětÍ a veIká ná-
maha. Někdo si mysli,Že je
velmi téŽky maraton, kteryje
hlavně o psychice a o vtili.
KdeŽto na čty stovce se běŽí
pa dor azaza pril hoďiny uŽ se
jdete p ipravovat na dalšízá-
vod.

Jaké vztahy vlastně mezi,běžci
panuií? Je tam znátrivalita nebo
máte v rŮnn ch oddílech kama-
rádky?

Škabrahová : Žaanavelká
rivalit a mezizávoďnicemi
není. Podle povahylzepo_ .

znatsprÍntera, vrhače nebo
st eďotraťare. Povahověje
kaŽdy jiny, ale s holkami vy-
cházimvpohodě.

Slezák: V reprezentaci ma_

je perfektnÍ parta.

Máte v bec čas na zálibiÍ?
Škabrahová: Zálibouje

h14vně atletika. Pak mám
školu a potom uŽ žáďny volny
čas témě nezbyvá. občafi si
jdu zaplavat, ale to jenomvy-
jimečně"

Problémem větši ny mlad;ch
spoÉovc je životospráva. Jakje
to u vás?

Škabrahová: Jánejsem
ďiskotékovy typ. Většinou
nemám chuťani sílu. Disko_
téky mě nelákají ani nijak
rranlrrrlrí

Mffie se Sylvav budoucnosti atle-
*ilzattYir'i*a i



vlteZsLVilIl Áus prace a
vŽdycky to stojí nějaké usiti.
obou vitězstvÍ si cenÍm stej-
ně.

čimjstepl to letošní podle vás za'
slouži!a?

Škabrahová: D leŽitou roli
hrálo mistrovství republiky,
ďva tituIy z juniorského šam-
pionátu a druhé pÍsto rnezi
dospělymi.

Slezák: Prosadila jsi se ve
všech kategoriích.

Kopu byste dala hlas vy?
Skabrahová: Já ani nevim,

kdo byl nominovany (ťtsměv).
Ale
gov
kar
kové.

čim to je, že jsou hodonínští atleti
tak spěšní?

Skabrahová: Já si mysIÍm,
Že jsme v Io ském rocodosáh-
li spousty vynikajících uspě-
chťt. V klubu je dost šikov-
nych lidí, kte í se pravidelně
učastní mistrovství republi-
ky. Na národnÍm šampionátu
se pak ďokáŽÍprosadit.

Někdo m že.ale namítnout že at-
let je mezi nominovanl mispor-
tovci až moc...

Škabrahová: V atletice je
narozďil od jinych sportri
velká konkurence. V republi-
ce je spousta lidÍ, kte i seza-
jÍmají o atletÍku. Navíc si
myslím ,Že jevelmi těŽké se
dostat uŽ jenom na republi-
kovy šampionát neŽt eba v
jinych spoftech, kde je v ka-
tegorii t eba jen osm závoď-
ník .

Daiíse podle viís v bec jednotlivé
sporty porovnávat?

Skabrahová: Já t eba ne-
vím, jak to chodí v karate, jak
se posuzujivykony a jak je
obtiŽné se někam nominovat.
Moc se v ostatních sportech
neorientuji.

V atletice je to trošku jednodušší.
Kdoje na daném riseku nejrychlej-
ší' takvyhrává Ale jak mocje těž-

KOVa a lrenKa NIaSna.

V.současnoďi je českou jedničkou
právě Lenka Masná. o kolikvte in
by viís poraziIa na osmistovce?

Slezák: Sylva v současnostl
do sahuj e tep šÍch vysledkri
neŽLenka v jej ím věku. Mas-
ná byla v té době na čty stov-
,ce pomalejší,,ale celkově byla
asi vytrvalej šÍ. Měla lepši
patnáctistovku. Rychlej ši j e
asi o pět vte in.

Talěeje pravděpodobné' že byste
se mtihlačasem Masné vyrovnat
nelp i i ďokonc e porazit?

Skabrahová: S Lenk ou zá-
vodím e a zatÍm j e rychtej ši
neŽ já. Ale je to otázkou času
azdtavi. 

,

Slezák : Mezioběma záv od-
nicemi je rozdíl šesti |et.Zatim
je to viďět. Sylva p echázido
Žena prechod je velmi téŽky.

Lonijste vyhrála na Zlatétret e
Národní běh. Kdy vás uvidíme
i v hlavním závodě neiznáměišího
českého mítinku?

' Slezák: To je jeden z nej-
většÍch závodri v Evropě.
ostravsky stadion byvá
pravidelně vyprodany.
ona uŽ ho mohIa běŽet lo-
ni. Nakonec byla v Ostra-
vě velkámezinárodní
konkurence a prednost
dostály j iné záv oďnice.
Do hIavního závoďu se
mriŽete dostat pouze so-
lidnÍm časem. To je
otázkačasu. V té době
se akorát dostáváme
do nějaké form!,ToZ'
bÍháme se.

Škabrahová: KaŽ-
'dopádně bych se tam
chtěla dostat. Stadion
v ostravě mám ráda.

P íštírokse ve Velké
Británii konají Ietní
olympiiské hry. Jak reál-
náje vaše čast v l_on-
d ně?

Slezák: Je to velmi brzy.
o limit se pokoušet asi nebu-
d'eme" Bylo by to p edčasné.
Je to otázkahlavně zďravi.
oprotijin m soupe kám

reprezentanti"
nÍnbychompr
víc, i kdyŽ uŽ tedJgme v atleti_
ce dost známia v České re-
publice pat íme mezi špičku.

Nějakou nabídku užjste doďali?
Slezák: o Srl'l-

vumajÍkluby
z celére-

téŽ]rié.
Slezák: Sylva školu zvláďá,

akďy Žpot ebuj e uvolnit na
delši dobu kvrili soust edění,
tak nám vedenÍ školyvyjde
vst Íc. První je škola a pak je
sport. Pokud totLŽchcete stu-

dovat trošku na rovni,
'' tak cestování vám

zabterespoustu ča-
su. Do Prahy se
Sylvě na vysokou
školu nechce jít.
Pokud všechno
dob edopadne,
tak Sylva p jde
na školu do Brna
a bude rodině
i klubu nablÍzku.

Je atletika nárďná?
Škabrahová: Pro

mě to bylo kvtili do-
jíŽděnÍ náročné hlav-
ně časově.'

Slezák: Sylva jde Ódmalič_
kazasvym cilem. Tyto věci
si ďokáŽe od Íct. Samoz ejmě
by sé také tádabavi]a, ale
nemá tolik prostoru. MoŽ-
ností je málo. Na soust eděnÍ
je p ísny reŽinl. '

}Gnqrádky vám t eba neávidí?
Jste holka z vesnice a ávodíte
v r zn ch evropsk ch měst.ech...

Skabrahová: Tak určitě
mně Íkají' Žejeto super,
kďyŽj edu někam do ciziny.
NeviďÍ tu d inu a ty věci,
které si musÍm na rozdÍlod
nich od íkat.

Pokud ávodíte v Anglii nebo
Německu, máte čas i na proh!ídku
nněsta nebo na nákrrpy?

Škabrahová: Zát]reŽína
tom, jestli je to mitink, nebo
nějaké větši akce. KďyŽjsme
byliv Moskvě, tak jsme se
tam podívďi po památkách.
Na mÍtink p ijedeffie, roz-
cvičíme Se a ďaIšÍ den uŽzá=
vodÍme. Na nějaké procház-
ky nebo prohlÍdky města ne_
ní čas.

A zmi ovany mítinkv ostravě si
dokážete uŽít? Vždytta,m potkíte
adu znám ch světoq ch atletic-

lq ch hvězd...
Skabrahová: Tak pozdra-

vÍme se, nebo s něk:Ím pro-
hodím pár slov, aleŽáďné bu_
jaré oslavy nazávodech ile: 

,

b vajÍ (smÍch)."
Slezák: Po závoďéje čas na

va I t ,

nějaké povídánÍ, ale každy
stejně rychle cestuje doin .

Kter ávod nebo mítinksevám
nejvíce !íbí? Kam se rádavracíte?

Skabrahová: Ráda závg-
dím v ostravě. Jinak Žáďny
oblíbeny stadion nemám.
Jinak mitinky podle měst
určitě newhledávám.

Jezdíte i po ávodech, kdejsou
za vítězství něiaké finančnípré-
mie?

Slezák: Jsou to částky, které
se,počÍtajÍ na stovky. Sylva
nemusÍ na brigádu, vydělá si
tisíc aŽpatnáct set korun.

Slezák: Určitě na to má. P0_
kudji wdrŽizďravi, takby si
atletikou mohIa pár korun
p iwděIat. V České republice

tam má ale kaŽďy otev ellou.
Je to otázkazdraví' štěstí ajak
se k tomu kdo postavÍ.

Ve st edu bj{o rryhlríšení Neilep-
ších spoÉovc . Jak moc nníte ráda
podob ob-
lečetc Ieč-
nosti?

Slezák: Sylva je ráďa ,Že je
vaa--a

oceněná, ale není ráďa st e_

dem pozornosti. ona moc ráda
,závoďi' moc ráda vyniká, ale
galavečery moc ráda nemá
(smÍch).

JaIg \ztah máte s trcnércm?
Skabrahová : Já myslim, Že

bezprobIémoqi.
Slezák : ZatÍmj sme Žáďny

problém ne ešili, coŽ je docela
rarita. Na všem jsme se doká- '

zaLidom]uv It. ZáIeŽ Í, j e stli to
ona se mnou vydrŽí" Jás ní
problém nemám. ona je mi_
mo ádně ctiŽáďostivá a hlav-
ně skromná holka. Ví, co chce,
a s takov: mi závodnicemi se
velmi dob e pracuje.

Go vás letos všechno čeká?
Slezák: V ostravě se letos

koná mistrovstvi Evropy do
dvaa{vaceti Iet. Jsou tam do-
cela p Ísné limity. Vě Ím, Že
se tam Sylva dostane. Určitě
na to má. Je to otázkazďravia
počasí. Vě im, Že nás p iroda
nechá venku trénovat. Pokud
bude jaro velmi brzy,máme
šanci, žetozvládneme.

A neibližšícíl?
Škabrahová : Zvláďnout ma-

turitu, dostat se na školu a pci_

stoupit na mistrovství Evropy
do dvaadvaceti Iet. P Íští rok
se pokusit splnit limit na do-
spěláckou Evropu.

Slezák: Pokud by se našel
nějahÍ sponzor, ktery by nám
pomohlse soust eděnimi, tak
by to určitě bylo reálné.


