
Št<aurahová doma brata i stříbro
Hodonín - Na domácim sta-
dionu se chtěla ukázat, báječ-
nou sezonu touŽi]a zawšit vi-
tězstvÍm. HodonÍnská závod-
nice Sylva Škabrahová však na
Mezistátním utkánÍ Čn-
Maďarsko_Slovinsko muŽri a
Žen do 22 let doplatila na ne-
p ízen losu. V šesté ďráze mu-
sela béŽet sama na sebe. Y zá-
vodě na čty i sta metr skon-
čila svě enkyně kouče Anto-
nÍna Slezá}ta časem 55.02 dru-
há. Rodačku zHroznové Lhoty
porazila porlze Jana Slanino-
vá, která oplatila reprezentač-
ni kolegyni poráŽku z nedáv-
ného mistrovství Ceské re-
publiky.

,,JámyslÍm, Že to bylo velmi
dobré. Na koncÍ náročné sezo-
ny podďa'Sylva kvďitni W_
kon," pochválil svě enkyni
trenér AI( HodonÍn AntonÍn
Slezák. Podle zkušeného kouče
doplati]a Škabrahová p ede_
všÍm na naročny program.
,,SyLva mázasebou spoustu zá-
vodti. Nedár.rno běŽela v jed-
nom tydnu čtyri závody. I p es
to pqdďa v HodonÍně kvďitni
q kon," ek Slezák.

- Spokojená byla v sobotu i
Skabrahová. ,,Jo touŽkonec se-
zotr}r a ten čas není špatny. Sa-
moz ejmě Že jsem chtěla na do_
mácim stadionu vyhrát, ďe

prostě se to nepovedlo," pro_
nesla jednadvacetiletá běŽky_
ně. Rodačka zHroznové Lhoty
je ráda, Že uŽ je po sezoně. ,,V
posledni době jsem šla z jedno-
ho závodu do druhého. Minul
tiden jsem měIa pět,startri. Po
závodech máme vŽdy voltito,
takŽe jsem toho moc nenatré-
novďa," uved'la Škabrahová,
která společně s Jenikovou, Ul-
richovou a Slaninovou trium-
fovďa v závodě štďetě na čty-
ikrát čty i sta metrri.
LetošnÍ mistryně České re-

publiky na dráze se p itom bez
pgrádného tréninku neobejde.
,,Ríkala jsem si, jak budu tré-
novat, a mÍsto toho potád zá-
vodim," usmÍvala se sympa-
tická sportovkyně, Bterá chtě_
la na stadionu U Cervenych
domkri běŽet osmistovku. ,,Bo-
huŽel kvuli tomu, Žé jsem vy-
hrála na národnim šampioná-
tu závod na čty i sta metrti,
jsem musela jsem startovat na
poloviční trati,'l posteskla si
Skabrahová. Té nep ál v sobo-
tu ani los, kter: poslď hodo-
nínskou závodnici do šesté
dráhy. ,,Podle mě to nakonec
rozhodlo. DÍky t etímu nejlep-
šimu času jsem měla mÍt dráhu
někde uprost ed," íká. ,,Holky
jsem z šesté 4ráhv vribec nevi_
děla, proto jsem musela běŽet

sama za sebe. Navíc jsem zvyk-
lá rozbÍhat prvni dvojstovku

' volněji, a kdyŽna čtvrtce pro_
marnim jeden metr, tak se to v
cÍli projeví," pokračovďa.
,,MěIa jsem na čas pod pětapa_
desát vte in. BohuŽel se dráhy
losovďy a někdo tu šestou mit
musel," dodďa. Druhé mÍsto
však nenÍ v konkurenci nej_
lepších mad'arsk ch a slovin-
skych běŽky v bec špatné.
Naopak zisk st ibrné medaileje
krásná tečka zabáječnou sezo_
nou. ,,Letos jsem jela nad plán.
Vyhrala jsem vše, co jsem moh_
la. Sezona byla vynikajici,"
pronesla Škabrahová, kteiá má
p ed sebou t i tydny volna. At-
letické p estávky vruŽÍj e j edna
z nejlepšich okresních spor-
tovkyn ke studiu na Wsoké
škole. ,,Tam budu určitě spor_
tovat. Pak se začnu p ipravo-
vatna zimnísezonu. Chci se do_
stat na mistrovstvi Evropy do
dvaadvaceti let, které se koná
p Íšti rok v Tallinu," ekla Ška-
brahová. Součásti kondičnÍ
p ipravy opět bude i soust e-
děnÍ v Tatrách. ,,Ještě nevím,
jestli to projde ve škole. KaŽdo_
pádně udělám všechno pro to,
aby to vyšlo. Mně hory náram_
ně prospívají. Těžím z nich po
celou sezonU," uzav ela
Škrabrahová. l!,q,2o4!- (Ik)


