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Przeň" vfannolcÝ - Mi§toý-
ství ElŤopy v silovém hojboii
kategorie Masters se konalo v
ninilém ŇdnD v P]hi Čs_
kou r€publiku na ápadě čech
repŤezentovalo devatenáct
muňi a ťi ženy. M€rt ávod-
Diky nechyběl ani Pavel Plrl-
tenik z vranovic, který zí§kal
v kategořii Ms§ter§ I (q. ned
40 let) zg §ú! dl€p s 270 kg čln_
kotr b$nzovou m€alaili,

PáÝel se pra] §€ wí,ríi sou.
Ěři v kategorii alo 83 lillo_

8remt!" v celko!ém hodnoc+ v 4tí v Plzrú Pro ávodníky ň mu PoděkováĎl zá vzomou
nl 36 Ptátenft ujnÍstil na z c€§keJ6 to zcela td€d]nt, repl€zentacl sokotÁ vrano_
krá§ném pátém mlstě 2a c€l- v katecorii MasteB, do vice a lila!1ř Je lzorem pro
kový nazvealaný výkon v l.teřé byl 2ařauený tepťve le. všechny íi]raalšl sportovc€ v
hodlotě 665 kg. tos, ie to tak další cermý kov obci," Mělil na aalŤesu Pláte.

,,Dřepl js€m 2?0 kilo, na na kontě tohoto ávod.Blka, níkajeho tllouholetý tŤ€néŤ a
benč jsem l.Élačil 157,5 kila a kteťým navázal Da §vé pře. vedoucl oddíIu silového tŤoj.
při mrtvém tahu j8em zvedl dešlé úspěchy, boje ve vranoviclch Ivan
237,5 ktlogramú. ve dŤ€pu a ,,Pav€l Pláteníkje §kutečně lkrpl,šek.
benčt byly jďtě ji§té r€z€rtT, nejlepší 8portovec sokola PláteDlk byl teprve nedáv_
ate šel j§eDl na ji§totu ].ýko_ vŤgnovic€, který §e zúčá§t_ no oc€něn §támstou vŤano_
nu, Ale v ten mom€nt už bych ňoval těchto €vmp§kých §ou_ vic Janem HelikaŤ€m za
vtc úedal," přtplrsttl Pliit€nlk, těží jak v junlor§kém věku, vzořnou rcprez€ntaci obce a

Ten nynl whllžl l možno3t tak mezt do€pělými 8novímt za do§ažené ú§pěchy v §ilo-
nominace ná domácl mi§- tfojbojařt a trynt už pokňču- vém tŤojboji, oceněni mu
tro!,ství §věta, Ideré §e koná Je v kate&řll Ma§ter§ L Pat_ právern náleži.


