
Atletko Sylvo Štotrohovú potÍt
REGION _ Stadion pražské Sla-
vie hostil první záÍijovy víkend
Mistrovství české republiky
muž a žen do dvaceti dvou let,
ktery byl zárove ríominačním
závodem pro mezistrítní utká-
ní CR - Maďarsko - Slovinsko
této věkové kategorie, které
hostí právě atleti z Hodonína.

Atleticky klub Hodonín vyslal
na tuto akci celkem šest svych
zástupcri, kteff si nevedli v bec
špatně. Svě enkyně Antonína
Sleziíka Sylva Škabrďr ová doká_
zalajiž pot etí v adě pÍivézt zla-
tou medaili. Po p edchozíchdvou
Z trati 800 metru tentokráte na
poloviční trati. Závodtice, která
letošní léto závodív extraligovém
olympu Brno, si ve finále na 400
metru vylepšila své osobní maxi-
mnm na54,75 sekundy a nomino-
vala se na mezistátní utkaní i do
štďety 4 x 400 m. Dvacet minut
po finrále na 400 metru Škabrďro_
vá nastpupila i do finále běhu na
800 mefiď1 kde byla největší favo_
ritkou (v rozběhu 2:17,06 min
- nejrychlejší v rozběhu). Dvacet
minut mezi oběma starry se ďe
ukrízďo jako k'átL čas a po 400
metrech tuto trať vzda|a. ,Bylo
toho na Ínne uŽ p iliš, extrďi-
govy mítink v Pardubicích, pak
Curyšská Weltklasse (závod Dia-
mantové ligy)' ve čwrtek sobot-
nl rozběhy na 400 a 800 meff a
nedělní finiálové běhy ihned po
sobě. ,'Dělala jsem, co jsem moh-
la, ďe už to nešlo," zhďnotila
své vystoupení mladá závodruce
Skabrďrová.

Dafilo se i ostatnÍm zásfupcrim
AK Ho.4-o!Ín'. špp$p šIě sí p!ry!ě-
la Lucii'IktičkÓvé; ktérá jen těsně
nezdolďa lafl<u ve vyšce I70 Cffi,

cožby jí zajistilo bronz. Zavykon
165 cm si tedy odvezla pátou
p íčku. Stejně tak si vedla doros-
tenka Tereza Korvasová. Mezi
staršími závodrucemi obsadila
ve druhém nejlepším čase Sezony
5:43,27 minuty páté místo v běhu
na 1 500 metru. Do finríle se podí_
val také dorostenec Filip Sasínek.
V rozběhu na 800 metrri se dostal
jako sedmy časem' 1:56,81 minu-
ty. Ve finále pak bojoval se star-
šími soupei statečné a za druhy
nejlepší čas své kariéry I:54,16
minuty si doběhl pro šestou p íč_
ku. Na téže trati skončil zabrana-
mi finále Dominik Kubalak. Ten
skončil v součtu čas na koneč-
ném 14. místě za I:58,46 minuty,
když na finále bylo nutné běŽet
1:57,00 minuty. Finálové umís_
tění si p ipsďa také diska ka Jana
Myrmusová. V kluzkém sektoru
obsadila sedmé místo Za vykon
36,18 metru. Posledním zásnrp-
cem byl Jin ich Goiš v běhu na
400 metru. v součfu rozběh
obsadil konečné 16. místo časem
5I,32 sekundy.

v Jak jlž bylo zmíněno, Sylva
Skabrďrová se pouhé dva dny
p ed touto akci z častnila pres_
tižního mítinku Diamantové ligy
v Curychu. Na této velké akci se
p edstavila na své oblíbené nati
800 metrťr. Ped iceti tisíci divá-
ky .si doběhla pro čtvrté místo
v čase 2:07,36 minuty. Yitězné
závodnici ze Švycarska pfitom
stačil čas 2:06,18 minuty a další
t i závodnice včetně Škabrahové
se vměstnďy do rozmezí 2:07,03
_2:07,36 minuty. I tak je to v deš_
tivém závodě.velice pěkné umís-
tění. K tomu, jak p edchozí dny
hodonín ská závodnice proŽív ala,

niím prozradila v následujícím
rozhovoru.

a Poslední dny jste měla
náročny program. Jak t žké
bylo závodit ve čtvrtek v Cury-
chu a o víkendu hned na Mis-
trovství republiky?

,,Vzhledem k tomu, že jsem
ještě v neděli absolvovďa extrďi-
govy mítink v Pardubicích, tak to
o víkendu byl jIŽ pár start během
tydne. Ono to je nejen fyzicky
náročné, ďe taky neustále ces-
tujete, což vás hodně unaví. Ale
hold to k tomu pat í a nebyla jsem
jediná, kdo tohle musel absolvo-
vat a člověk se s tím musí nějak
vypo ádat. P esto všechno jsem
se cítila v kaŽdém závgdě skvěle
a nava se neprojevila."

a Jaká byla atmosféra na
Curyšské diamantolé lize? I
když to byl ,je." p edprogram'
bylo tam hodně divákti?

,,,A.tmosféra byla Žasná! Popr-
vé jsem viděla ten ohromny kolos
s kapacitou 30 000 lidí, až když
nás odvedh na plochu. Tribuny
byly zaplněné do posledního mís-
t^. Diváci nedělďi rozdfl mezi
kategoriemi a žasnym aplausem
nás [nďi dop edu. Tohle zaŽIjete
miílokdy."

a Stala jste se opět vítězkou
Mistrovství republiky Y kate_
gorii do 22let. Kolikáté to bylo
vítézství?

,,Je to již tÍeti titul v této kate_
gorii, ovšem dva jsou z Íliatě na
800 metrti a ten letošní je z polo-
viční tratě. Sobotní rozběhy jsem
šla na obou tratích, ďe jelikoŽ
bylo finiále 400 metru a 800 mgt-
ru od s_ebe dvacet minut, musela
jsem si vybrat jednu z traii. Ješ-
tě do poslední chvíle jsem byla



,lí v řodě mistryní Čn do 22let
p esvědčena, že poběŽím osmset
metr , ale vzhledem k tomu, Že

na čtvrtce byla silnější konkuren-
ce, rozhodla jsem se pro ni. Byla
to pro mě vyzva porazit favonzo-
Vanou Janu Slaninovou' ričastnici
Mistrovství Evropy. Závod jsem
si užívala, protože jsem věděla, Že

nemám co ztratit. Naopak jsem z
toho dokázala vytěŽit nejen titul,
ale také skvěly osobní rekord."

a Nastoupila jste ještě 20
minut po 400 metrech, ale dvoj-
násobnou trať jste nedoběhla.
Asi to nešlo tak rychle po sobě.

,,ono by to šlo, kdyby tam
bylo ještě alespo o 15-20 minut
navíc. Ale dvacet minut je málo,
tak jsem Se S trenérem domluvila,
že tojen vyběhnu a zaba|ím."

a osobní rekord 54,75
sekundy je super. Budete na
něj rítočit i 15. záí na Mezistrít-
ním utkání, které hostí domácí
oddíI v Hodoníně?

,,Tak samoz ejmě, Že se poku-
sím o co nejlepší vykon. Nera-
da bych to zaKikla, ale doposud
jsem se závod od závodu z|ep-
šovala. Tak dotrfám, Že se na to
podďí navánat i na domácím sta-
dionu."

o Jaké ještě máte plány s tre_
nérem v letošní sezoně a co v té
p íští? Už se plánují časy?

,,Chtěla bych ještě zkusit ata-
kovat osobní rekord na 800 met-
ru, vykonnostně na to mám. Teď
bude otázka, zda bude ještě někde
pffležitost. Pro p íští rok máme
jasny cil, a to nominovat se na
ME do 22 let, které bude ve fin-
ském Thmpere, ať.uŽ na čty ista či
osmset metrťl."

a A co studium, kam nastu-
pujete a p jde vribec pffpraYa
skloubit s vrcholovym spor-
tem?

,,Nastupuji na Masarykovu
univerzitu do Brna na obor učitel-
ství matematiky a tělesné vycho-
vy. Uvidíme jak to p jde v reá-
lu, ale zatím podle rozvrhu bych
měla stíhat trénovat zhruba stejně
jako doposud. Budu Se i nadále
p ipravovat pod vedením pana
Slezáka s tím, že budu absolvo-
vat některé tréninky i v Hodoní-
ně."NS ,n.q.flI 0op + LL)

Narozená: 6, zďÍí l99l
Vzdělání: gymnáz;um,letos začnu studovat Ý Brně Vysokou
školu na Masarykově univerzitě
Stav: svobodn á, nezadaná

oblÍbená barva: šedá

oblíbené číslo: čťy i
oblÍbená květine: kopretina ' ' '

oblÍbeny silort: mimo atletiky je to volejbal a jako ďvačka
miím rádaplavání ,

obtíbená skupina, zpěvák nebo zpěvačka: Foo Fighters,
Blink-182
oblíben film: Forrest Gump
oblíbená kniha nebo spisovatel: Born to Run (Zrozen k
běhu) od amerického spisovatele Christophera McDougalla
Na čem si pochutnám: nejsem vybíravá', mám ráda témě

vše

Co naopak nemusÍm: brokolici, květák a zeleíinu podob_

néhotypu , ,'

Co ráda piji: nemám nic oblíbeného
Co nesnáším: nemusím alkohol
Ideální dovolená: někde v horách, to spojené s trirami a v
zimě s lyžováním
P ání do budoucna: ve sportu je to dostat se co nejdál s vidi_

nou nejbližší olympiády, která bude za čtyÍi roky v braz1l-

ském Riu a v soukromí ríspěšně dostudovat, najít pak uplat-

nění a to vše v plném zdraví
Rodina: mám t i sestry - Janu (26), Evu (z5), která hraje

volejbď v Hroznové Lhotě a Terczu (?2) a dáIe sem patff i
miíma Jarmila (50) atáta Karel (52)

Na snímku Sylva Skabrahová (v popredí) na závodě v deštivém Curychu.

Foto: archív SŠ


