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Žďár obdaroval šampionku dovolenou
medailí, včetně těch bronzových a
stříbrných z MS, dostal jsem se k číslu 128. Byl bych rád, kdyby se jednou Martina se všemi svými medailemi vyfotila,“ přeje si se smíchem její
kouč.
Fanouškům poděkoval, že Martině píší i na facebook. „Čerpá z toho,
když je jí nejhůř. A to jí bylo na olympiádě v Pchjongčchangu, kde to již
vypadalo, že ani nenastoupí na start,“
ohlíží se. Novák od ní slyšel: „Já tam

prostě nastoupit musím, lidi se na mě
budou dívat, bude to dávat Česká televize.“ ...A Martina získala stříbrnou
medaili. „To pak jde ,přes závit´. Já i
doktoři jsme jí to odsouhlasili a šli do
rizika. Fanděte nám, protože my to
potřebujeme,“ vzkazuje Novák.
Nezapomněl poděkovat ani žďárským trenérům dětského rychlobruslení, protože ve 12 dětských
kategoriích od 7 do 15 let jsou Žďáráci v TOP desítce na světě.

Nové volnočasové centrum

/ZN

DOŠLO i na pověstné Novákovo prkno. Moderátorovi to drhlo, a tak mu Martina půjčila své ponožky.
Foto: Lenka Kopčáková
(Dokončení ze str. 1)
„Doufám, že jsem zregenerovala
dostatečně,“ říká štíhlá bojovnice, kterou delší odpočinek úplně rozzářil.
Moderátor ji vyzval, ať vybere „top“
medaili, k níž má zvláštní vztah. „Je
strašně těžké vybrat jednu, protože
každá má opravdu svůj příběh,“ říká
Martina. Záhy jmenuje tři. „Je to
moje první zlatá medaile z olympiády,
která je pro mne nade vše, pak stříbro
z minulé olympiády, kdy po těch všech
problémech bylo pro mne zadostiučinění, že jsem neodjížděla s prázdnou.
No a poslední zlatá z Inzellu na trojce.
Tyhle tři medaile jsou moje nejvzácnější,“ říká Martina Sáblíková.
Dojatá šampiónka zamávala Žďárá-

kům, vřele poděkovala za přivítání a
odebrala se k autogramiádě. „Po tom
všem, co dokázala, je skromná a moc
fajn holka od nás z Vysočiny,“ komentoval moderátor její odchod z pódia.
Bouřlivý potlesk!
Upřesnění medailí zůstalo na trenéru Petru Novákovi. Řekl, že Martina
za svoji dosavadní rychlobruslařskou
kariéru získala 20 titulů mistryně
světa, pět zlatých má ze čtyřbojů na
Mistrovství Evropy. Celkem 51krát
vyhrála Světový pohár. Má několik
zlatých medailí z akademického MS
a z Univerziád. V Martinině sbírce je
i šest olympijských medailí: tři zlaté,
dvě stříbrné a jedna bronzová.
„Když jsem se snažil dopočítat všech

V CENTRUM se změnila bývalá vodárna Žďasu u jezu. Velkou radost mají dnešní oldskauti, kteří od padesátých let až doposud neměli pro děti pořádnou základnu, a oddíly se stále stěhovaly po starých objektech. Skaut byl za totality zakázán a
vedoucí s dětmi v duchu skautského desatera pracovali pod hlavičkou turistických
oddílů. Zajímavosti přineseme v červnovém vydání ŽN. Foto: Lenka Kopčáková
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