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Je jí teprve šestnáct a už nyní patří ke světové jezdecké

špičce. Kromě tuzemských úspěchů zazářila i na největších
parkurových závodech, které se kdy Česku podařilo hostit -

Global Champions Prague Playoffs. Mladá parkuristka
SÁRAVINGRÁLKOVÁ(16) však zůstává nohama na zemi

a tvrdě trénuje dál. Jak.sama říká, parkur je o štěstí
. a chyby dělají i ti nejlepší.





Kdovás ke koním přivedl?
Na koně mě poprvé po-
sadila moje teta, která
měla koňskou stáj. Po
čase mi rodiče pořídili

poníka, který byl mým prv-
ním koněm a na němž už jsem
se začínala učit jezdit. To mi
bylo asi pět let. Na první par-
kurové závody mě teta vzala
o půl roku později.

Proč vás uchvátil zrovna parkur?
Přiznám se, že jsem vyzkou-
šela i jiné disciplíny. Než jsem
zakotvila u parkuru, sedm
let jsem se věnovala drezu-
ře. Ta mě velmi bavila. Líbil
se mi soulad mezi jezdcem
a koněm. Za sebou mám do-
konce i pár závodů v disci-
plíně zvané všestrannost, ale
nakonec jsem se rozhodla pro
skákání. Má pro mě největší
kouzlo.

Jak se pozná, že je kůň pro parkur
vhodný?
Koně jsou pro tuto disciplínu
už šlechtěni, mají parkurový
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původ, drezurní původ ...
Velmi často se stává, že par-
kuroví jezdci jezdí na koních
s drezurním původem. I já
mám takového. Obecně ale
platí, že kůň musí být pozor-
ný, učenlivý, musí chtít ská-
kat a mít smysl pro detail.

S kolika koňmi momentálně tré-
nujete?
Aktuálně se šesti.

Podle čeho si je vybíráte? Jak
s nimi pracujete?
Denně jezdím tři čtyři koně.
V době zkoušek stíhám třeba
jen dva. Vždycky se to sna-
žím vymyslet tak, aby to bylo
pro ně co nejlepší a byli v co
nejlepší sportovní formě.

Jak probíhá váš trénink?
Denně u koní trávím. čtyři
hodiny, z toho vždy tak pa-
desát minut v sedle jednoho
koně. Snažím se pracovat ze-
jména na tom, aby byl kůň co
nejvíce v kondici. Musí být
zvyklý dlouho cválat a musí

zvládnout udýchat parkur
například ve velkých teplech.
Zkrátka zdokonaluju jeho fy-
zickou připravenost.

Poznáte, když kůň nemá trénin-
kovou náladu? Jednoduše když se
mu nechce? .
Poznám. Většinou to dává na-
jevo už při sedlání. Šklebí se,
kouše. .. V takovém případě
jen cválá a pak ho nechám být.

A jak se udržujete fit vy?
Jezdím už dlouho a tělo je na
zátěž zvyklé. Nijak nároč-
né mi to proto ani nepřijde.
Uvědomuju si ale, že jízda na
koni je poměrně jednostran-
ně zaměřený sport, takže
se snažím alespoň o domá-
cí posilování, abych zapojila
i jiné svalové skupiny a elimi-
novala případné dysbalance.
Moc času na to ale mezi ško-
lou a tréninky nezbývá.

Zmínila jste školu. Jak se dá spor-
tovní kariéra zvládat se středo-
školským studiem?
Mám velké štěstí, že mi na
gymnáziu vycházejí vstříc
a umožnili mi individuální
studijní plán. Mám jen do-
polední výuku a odpoledne
už trávím u koní. Pokud
bych měla být ve škole na-
příklad do půl čtvrté stejně
jako moji spolužáci, nedoká-
žu si představit, jak bych to
stíhala. Jsem za tu možnost
vděčná.

Jakje vidět, vaše píle a odhodlání
v tréninku se vyplácejí. K~ konci
minulého roku jste obsadila třetí
místo na světovém závodě Global
Champions Prague Playoffs. Jaký
to byl pocit?
Je to nejvyšší soutěž, kte-
rou můžu v šestnácti letech
absolvovat, a pocit to byl
parádní. 'Skákala jsem s os-
miletým koněm, jenž nemá
zdaleka takové zkušenosti,
a přesto to zvládl skvěle. Na-
víc si dobře poradil i s pro-
středím, které nebylo zrov-
na standardáě- Aréna byla
oproti klasickým kolbištím
malá a bylo v rií neuvěřitelné

množství lidí. Příprava na
tuto akci proběhla dva týdny
předtím v Polsku na Cavalia-
dě, kde byly také plné, hluč-
né tribuny. Jsem moc štast-
ná, že jsme to spolu takhle
zvládli.

Čekala jste, že byste mezi světo-
vou špičkou mohla uspět?
Parkur je strašně o štěstí.
Člověk si nikdy nemůže být
jistý svým výsledkem, ani ti
nejlepší jezdci. Buď ta chy-
ba přijde, anebo nepřijde.
No, a u mě nepřišla.

Máte nějaké předzávodní rituály?
To ani ne. (smích) Většinu
času před závodem trávím
se svým trenérem.

Kdo je vám největší oporou?
Určitě rodiče. Podporují mě
nejen finančně, ale také mo-
rálně. Mamka se mnou tráví
u koní každý den. Oporou je
mi ale i celý můj tým - moje
ošetřovatelky, trenér a spor-
tovní psycholog, který se sta-
rá o to, abych uměla zvládat
stres a předzávodní nervo-
zitu. Učí mě uvolňovat tělo,
aby moje napětí nepocítil
kůň a nebyl ze m.ě pak také
nervózní.

Najdete si čas i na jiné záliby? Do-
přejete si někdy volno?
Vlastně ne. Volno jsem měla,
jen když jsem byla nemocná
a nebyla jsem schopná vstát
z postele. (smích) To jsem ke
koním nešla asi pět dní. Jinak
jsem tam pořád. Střídám ško-
lu a tréninky. Na nic jiného
čas nemám.

Jaké jsou vaše sny a vize do bu-
doucna?
V téhle sezoně bych se ráda
zúčastnila dvouhvězdové
Grand Prix, což je nejvyšší
Grand Prix, ve které můžu
startovat. Následně soutěže
ve světovém žebříčku a sa-
mozřejmě doufám v opětov-
nou účast na Prague Playoff .
Vrcholem sezony by ale mělo
být mistrovství Evropy.

Petra SMfDOVÁ



Jiří Krampol

Vařte podle Šárky Vaeulikooé
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LOVEní
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy
málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho
pravého? Eliška (Ester Geislerová) má svatbu,
čeká na svůj velký dívčí moment, ale rajské ve-
liké »ano« nakonec nezazní. Ženich (Martin Písa-
řík) totiž v rozhodující chvíli vezme roha a přímo
od oltáře uteče. Romantické LOVEní plné lásky
skončilo průšvihem. Zdrcená nevěsta má na-
štěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat. Její
recept je jasný, Eliška potřebuje novou známost
a především přísun sexu. Ideálně v opačném
pořadí. Ona sama si milostný život užívá plný-
mi doušky, a proto hned založí Elišce profil na
osvědčené seznamce. Začíná LOVEní, odhod-
laný a mnohdy zábavný lov na lásku. Eliška se
vrhá do randění naslepo, aby mezi řadou kata-
strofických .schůzek a sérií trapasů zkusila najít
nový vztah. Láska ovšem není její jediná starost.
Eliška se také musí rychle přestěhovat a jedinou
možností je bydlet společně s nevlastním brat-
rem (Jakub Prachař).

Rok 2019 je pětistým výročím úmrtí re-
nesančního malíře, sochaře, architekta,
hudebníka, spisovatele, přírodovědce,
vynálezce a konstruktéra Leonarda da
Vinciho. Jeho díla se stala tak věhlas-
nými a slavnými po celém světě, že je
pokládán za nejvýznamnější renesanční
osobnost .vůbec. Jako malíř svět ohro-
mil obrazem Poslední večeře Páně či
portrétem Mony Usy. Načrtl tisíce plá-
nů a vynálezů, v nichž zobrazil princip
letadla, auta, tanku, ponorky, potápěč-
ské výstroje, předchůdce kalkulačky,
tiskařského lisu a mnoha dalších. Pokud
ani vás nenechávaly už jako malé děti
v němém úžasu jeho malby, vynálezy
a patenty či jste někdy zatoužili jako on
prozkoumat anatomii těla, máte nyní je-

dinečnou příležitost si to splnit. Až do
30. dubna to vše můžete zažít na zámku
ve Žďáru nad Sázavou v rámci interak-
tivní výstavy Leonardo. Díky ní se bu-
dete moci ponořit do jeho hluboké mysli
a zblízka prozkoumat všechny jeho vyná-
lezy i vědecké práce. Výstava pro malé
i velké je otevřena denně mimo pondělí
od 9 do 17hodin.
Cena vstupenky: od 70 Kč

Fanoušci jezdeckého sportu by si neměli nechat ujít
finále tradičního zimního poháru. Letos proběhne
za podpory České jezdecké federace 22.-24. břez-
na v Královicích u Slaného. Během tří dnů se usku-
teční 27 soutěží ve čtyřech disciplínách: skoky,
spřežení, voltiž a drezura.
Více informací na www.jezdeckyfestival.cz
Cena vstupenky: od 50 Kč
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