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Inzerce

Neumannová 
půjde Beskydskou 

Sedmičku

. UDOVÁZ ADZĚVH  Kateřina Neumannová se na Beskydskou Sedmičku připravuje v italských Dolomitech.  Rozhovor s bývalou běžkyní na lyžích čtěte na 
straně 6.   Foto archiv Kateřiny Neumannové 

Hokejisté Poruby se vracejí 
do druhé ligy
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Inzerce

 iřotázinagrO  
Beskydské Sedmičky 
získali pro svůj 
závod další hvězdu. 
Přijede Kateřina 
Neumannová.

ýkcejáhdoP ířiJ  
avartsO  

  
 atěvs akřažyl íšpeljen álavýB  

Kateřina Neumannová se letos 
postaví opět na start. Tento-
krát ne do bílé stopy, ale na 
start extrémně náročného zá-
vodu Beskydská Sedmička, kde 
závodníci musí zdolat sedm 
nejvyšších vrcholů beskyd-
ských hor.

 „Vůbec nevím, co mě v Bes-
kydech čeká,“ řekla osmatřice-
tiletá Neumannová. Start závo-
du je 2. září ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.

  
 an itsačú k lakálz sáv odK  

Beskydské Sedmičce?
-agro ínvalh ěm livolsO  

nizátor závodu Libor Uher. 
Říkal, že se na start postaví 
hodně známých jmen, a že by 
bylo super, kdybych alespoň 
závod odstartovala. Ale když 
už jsem se rozhodla, že 
do Beskyd 

přijedu, tak si závod vyzkou-
ším.

  
 hcedykseB v sáv oc ,etíV  

čeká?
-ykseB V .cebův ež ,ěvárP  

dech jsem nikdy nebyla, ale 
snad ty vaše hory nějak přeži-
ju.

  
 ydet ínětsímu évoklec   O

nepůjde? Důležité bude 
přežít?

-asan elimkaj   ež ,kat ot máM
dím startovní číslo, okamžitě 
se ve mně probudí závodnický 
duch a jdu naplno. Nepředpo-
kládám ale, že zvítězím.

  
 ékajěn udováz ez etáM  

obavy? Podstatná část se 
půjde za tmy.

-elsopan mesj ukvoleČ  
dy měla v době, kdy jsem 
aktivně lyžovala na sou-
středění ve Švédsku. 
Jsem člověk, který si 
rád pospí, ale pro 
jednou spánek 
oželím. Akorát 
mi pořadatelé 
musí zajistit 
potřebné 

vybavení. Zmiňovanou čelov-
ku a podobné věci.

  
-dykseB ťart an es mýk S  

ské Sedmičky vydáte?
 ykcigetarts ot an mesj alŠ  

a dvojici vytvořím s kamará-
dem lékařem Jirkou Dolinou. 

Jirka ponese 
všechno 

potřebné 
a musím 

mu 

říct, aby s sebou vzal i nějaký 
povolený doping, aby nám ces-
ta lépe ubíhala. 

 dováz an es etejuvarpiřP 
nějak speciálně?

 ela es mátsyhC .en mítaZ 
do italských Dolomitů, kde to 
miluju, tak tam něco určitě na-
trénuju. Ale že bych Beskydské 
Sedmičce podřídila přípravu, 
tak to ne. Z vrcholového sportu 
jsem už vypadla a tělo si poma-
lu odvyká.

-ivarp trops ýndáž ežkaT 
delně neprovozujete?

Nejvíce času mi zabírá prá-
ce a mám pocit, že nečastěji 
jsem za volantem vozu po 

 tidohc ela es mížanS  .ezarP
na kolo nebo do � tka, ať 
úplně nezakrním. V zimě 
samozřejmě jezdíme 
s dcerou Lucií na lyže. Co 
mě mrzí, že už nemám 

čas na golf, který jsem hrávala 
často.

-at eicuL sáv op alidědZ 
lent pro lyžování?

-jen ela ,ímu tavožyl akcuL 
více ji momentálně baví gym-
nastika a tenis. Lyže má jako 
doplňkový sport.

-ykseB v i imáv s eduB 
dech? Na větších sportov-
ních akcích bývala často 
s vámi.

 .amod isa enatsůz akcuL 
Budu dlouho na trati a asi by se 
nudila.

 hcedykseB v es etížrdZ 
nějakou dobu nebo si od-
budete závod a pojedete 
domů?

-en ydkin mesj hcedykseB V 
byla, tak by byla škoda hned 

   .tejdo

 Neumannová přijede poprvé do Beskyd

   Foto archiv 
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