
Pátý na Ewopě. Pavel Pláteník
mláďl přechod mezi veterány
Vranovický siIový trr
azTalÁ4l|aýl ?:jT;:i!;rí| z mistrovství Evropy bronzovou medaili za dřep

MARŤIN DANEŠ

Plzeň, vranoDla - MIBtíóý-
§tvi E!ŤOpy v §llovém tŤojboji
kátegorie Ma§lers se konalo v
hlňuléh iÝ.|nu v Plni ČPr.
kou republiku na západě Čech
reprezentovalo devatenáď
mužú a ři ženy. M€zi ávod-
níky nechyběl ani pavel plá-
teník z vlallovic, který zl§kal
v kate8prii Ma§teB I (ti. nad
40 lď) za svůj dř€p s 270 kg čnx-
kou bŤonzovou medaili

Pavel3é pral §e $.ými §ou,
peři v kategorii do 83 kilo-

gremú. v c€Ikoúm hoalnoc+
DI §s Pláténlk uml§tu na
krásném pátém dlístě za cel,
kový nazvedaný !Ýkon v
hodnotě 665 kg.

,,Dř€pl jsem trlo kílo, na
benč isem vltlačil l5?,5 kila a
pň mttvém iahu is€m zveall
237,5 kilo8ramú. ve dř€pu a
b€nči byly j€ště jfuté Ťezervy,
ab š€r j§em na ji§totu výko_
nu. Ale v t€n moment už bych
vlc n€alal"' přlpustil Plátenlk.

Ten nynl whllr1 l moárc§t
nomjnace na domácí miý
trovsM §větá, kteé §é kollá

v zj_řl v Plzni. Pro ávodríky
z Če3kále to z(€l, id6álnt.

v kategoňi Ma§teN, do
které byl zaiazený tepť!Ť le.
tos, je to tak alalší cenný kov
na kontě tohoto závodníka.
kterým navázal na své př€-
dešlé ri§pěchy.

,,Pavel Pláteník je §kut€čně
nejlepší sportov€c sokola
vrAnovlce, hefý §e alča§t
ňoval těchto evrop€}rých §ou,
těžl ják v Junlor§kém věku,
tak mezi dospěÝmi silovými
tmjboJďt a nynt už po*Ťáču-
.'e v kategoťii Master§ I. Pat

ří mu poděko!ání za vzomou
l€pr€zentaci soko]Á vralo-
vice a hlavně je 1zorem pm
!,š€chny nilaalší sportovce v
obci." sdělil na adŤesu Pláte-
níl€ ieho dlouholetý trenéŤ a
vedoucl oddílu §ilového tŤoj-
boj€ r€ vřanovicich lvan
Karpiš€k.

P]áteník byl teprve nedáv-
no ocměn §iaťo€tou vrano-
vlc Jánem Hellkaťeú za
vuomou ř€pť€zentaci obce a
2a dosárené ú§pěchy v silo-
vém trojboji. ocenění mu
práv6tn náležl,
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