
Lenka Šestáková: Bezmanžela
bych v reprezentaci nebyla

H
asička z SDH
Ledenice a člen-
ka reprezentač-
ního výběru žen
Lenka Šestáko-

výběru
Šestáko-
výběru

vá se podělila o zkušenosti,
jak se dá skloubit kariéra zá-
vodnice amaminky na plný
úvazek.

Kdy jsi začala s požárním spor-
tem?
Začala jsem jako dítě

v 10 letech, rodiče jsou hasiči,
ti mě k tomuto sportu přived-
li. Do 23 let jsem běhala ak-
tivně, po Olympiádě ve Francii
jsem se vdala a hned rok poté
semi narodil Vládík. Aktivně
jsem se vrátila až v roce 2017
po narození druhého syna.

Jak těžké pro tebe bylo se po
mateřské naplno vrátit?
Především to bylo náročné

fyzicky, člověk přijde o všech-
ny svaly, začínala jsem úplně
od začátku. Trénovala jsem
obden hlavně odpoledne, když

děti spaly. Mám skvělého
manžela, o víkendech jezdí na
závody buď semnou a s dět-
mi, nebo jsem jezdím sama.
Motivaci se vrátit jsemměla

už v době těhotenství, hrozně
mi závody chyběly, bylo to ale
těžké, musítemít silnou vůli.
Pokud to nevyjde napoprvé,
nesmíte to vzdát.

Myslíš, že bez potřebné podpo-
ry by ses do reprezentace ne-
dostala?
Určitě ne, kdyžmi pan Nolč

(Karel Nolč – trenér reprezen-
tace žen) telefonoval, takmi
říkal, že semusím naučit lézt
na věž, což promě bylo úplně
nové. Manžel mi věž na hřišti
postavil, máme tam boudu,
kde je nářadí, takmi ji nastavil
a udělal doskok. Nebýt jeho,
tak v reprezentaci nejsem,
neměla bychmožnost někam
dojíždět a trénovat.

Jak důležité je pro tvoje děti to,
že vidímámu trénovat?
Teď o tom hodněmluví, že

budou dělat požární sport ja-
komaminka. Určitě chci, aby
se hlavně hýbaly a bavilo je to.
Až jednou nebudu běhat, vždy
jimmůžu připomenout, že
trénovat semusí, pokud chtějí
vyhrávat.
Ptala se Irena Špačková,
tiskovámluvčí SH ČMS
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