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V posledních dnech jste měla
náročn1 program. Jak těžké
bylo skloubit ětvÉeční závod v
curychu s víkendov m mis-
trovstvím republiky?

Vzhledem k tomu, Že jsem
ještě v neděli absolvovala ex_
traligorn mÍtÍnk v Pardubi-
cÍch, tak to byl jtŽ pát: star't
během tydne. ono to je nejen
fyzicky náročné. RovněŽ to
neustálé cestovánÍ mě vŽďy
hodně unavi. Ale hold to k to_
mu patrÍ a nebyla' jsem jedi-
ná, kdo tohle absolvoval. Čto_
věk se s tim musÍ nějak vy_
po ádat. P es to všechno jsem
se , citi]a v kaŽdém závodé
skvěle a unava se neprojevi-
la.

Jaká byla atmosféra na Dia-
mantové lize v Gurychu? Bylo i v
p edprogramu hodně divák ?

Atmosféra byla ÍtŽasná. Po_
prvé jsem viděla ten ohrom_
n: kolos s kapacitou t iceti
tisic lidi, aŽ kdyŽ nás odvedli
na plochu. Tribuny byly za-
pbrěny do poslednÍho mÍsta.
Diváci nedělďi rozďil mezi
kategoriemi a uŽasn:Ím
aplausem nád hnali dop edu.
Tohle zaŽijete málokdy.

opět jste ovládla mistrovství
republiky v kategorii do dvaa-
dvaceti let. Kolikáty ie to váš
titu!? Byla obhajoba náročná?

Je to jtŽ ttetÍ titul v této ka_
tegorii, ovšem dvě vÍtězstvi

jsou z traté ze závodu na osm
set metrti. Ten letošní je z po-
lovičnÍ tratě. Sobotní rozběhy
jsem $Ia na obou tratÍch, ale
jelikoŽ bylo finále čbri sta
metrri a osm set metr dvacet

minut po sobě, musela jsem si
vybrat jednu z trati. Ještě do
poslední chvile jsem byla
p esvědčena, Že poběŽÍm os_
mistovku, ale vzhledem k to-
ffiU, Žena čtvrtce byla silnější
konkurence, rozhoďi jsme se
pro ni. ByIa pro mé vyzva po-
razit favorizovanou Janu Sla-
ninovou, učastnici mistrov_
stvi Evropy. Závod jsem si
uŽivala, protoŽe jsem věděla,
Že nemám co ztratilt Naopak
jsem z toho dokázata vytěŽit
nejen titul, ale také skvěl:
osobni rekord.

Po dvaceti minutách jste na-
stoupila i do závodu na osrn set
metr . Na dvojnásobné trati jste
ale nedoběhla. Asi to nešlo tak
rychle po sobě...

ono by to šlo, kdybych mě.
la alespon o dalších dvacet
minut vÍce času, Ale dvacet
minut je málo. Tak jsme se s
trenérem domluvili, Že to jen
vyběhnu a zabalÍm.

osobní rekord máte 54,75.Blt-
dete na něj točit i 15. záí, kdy
se v Hodoníně koná Mezlstátní
utkání?

Samoz ejmě se pokusÍm v
domácÍm prost edÍ o co nej_

lepšÍ vykon. Nerada bych to
zakrikla, ale doposud jsem se
závod od závodu zlepŠovala,
tak doufám, Že se na to poda Í
navázat i na domácim stadio-
nu.,

Go vás letos ještě čeká?
Na osmistovce bych chtěla

zkusit atakovat osobni re-
kord. V: konnostně na to
mám. Je ale otázka, zďa bude
ještě někde prÍleŽitost. Pro
p Íští rok máme jasny cÍl, no_
minovat se na mistrovstvÍ
Evropy do dvaadvaceti let,
které hosti finské Tampere. A
je mi jedno, na které to bude
trati.

A co studium? P ide učení na
Masarykově univezitě skloublt
s vrcholov m spoÉem?

Nastupuji na Masarykovu
univerzitu do Brna na obor
učitelstvÍ matematiky a tě_
lesné v1 chovy. Uvidime, jak
to prijde v reálu, ale zatim
podle rozvrhu bych měla stÍ_ _

hat trénovat zhruba stejně ja_
ko doposud. Budu se i nadále
p ipravovat pod vedenim
kouče Slezáka s tím, Že budu
absolvovat některé tréninkv i
v HodonÍně|' 
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NADGHLA JI ATMOSFÉRA. Sylva škabrahová skončila na prestižním
mítinku ve šq carském Gurychu čtvÉií. Foto:Archiv AK Hodonín

Zaplněné tribuny nás hnaly rižasnym.aplausem dop edu
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Hodonín - Skvěl: záŽitek má
za sebou hodonÍnská běŽkyně
Sylva Šxabrahová. Svě enky_
ně trenéra Antonina Slezáka se
v Curychu p edstavila v pred-
pro8ramu závodu Diamantové
ligy.V deštivém závodě na osm
setmetr skončIlazávodnice ze
Slovácka v čase 2:07,36 minuty
čtvrtá. VÍtězné závodnici ze
ŠlÝcarska p itom stačil čas
2:06,18 minuty. Dďší t i zá-
vodnice, včetno Škabrahové, se
vměstnďy do rozmezi 2:,07,03 _
2:07,36 minuty. ,,PoPrvé jsem
viděla ten ohromny kolos s ka_
pacitou t iceti tisÍc lidÍ, aŽkďyŽ
nás odvedli na plochu. Tribu_
ny byly zaplněny do poslední_
ho mÍsta. Diváci nedělďi roz-
ďÍt mezi kategoriemi a uŽas-
nym aplausem nás hnali do_
predu. Tohle zažijete má]o_
kdy," ríká Sylva Škabrahová,
která na mistrovstvÍ České re_
publiky závodníkti do dvaa_
dvaceti let ziskala sv j t etí ti-
tul. Poprvé kralovala rodačka
z Hroznové Lhoty v závodě na
čty i sta metrti.


