Stejné otázky jako Adéle Indrákové jsme položili i reprezentantu Danielu Hájkovi. Zeptali
jsme se ho nejen na působení na našich závodech. Přejeme příjemné čtení!
Ahoj, jak velký důraz kladeš na borský Český pohár během již nabitého podzimní
programu?
Ahoj. No abych řekl pravdu, tak si tam jedu zatrénovat a výsledky budu brát s rezervou.
Běžel jsi někdy v terénech v okolí Radvance? Jaký terén očekáváš?
Tak určitě! Přeci jen tato oblast je relativně oblíbenou destinací klubových i reprezentačních
soustředění...
Budou pro tebe tyto závody posledním ostrým testem před MČR na klasice?
Tento rok ten klasický “ostrý test” asi nemám. Přeci jen můj program je více než náročný,
takže na klasiku prostě přijedu a uvidí se ;-)
Jakou formu si do Radvance přivezeš? Povedla se ti letní příprava podle tvých
představ?
Velkou část léta mi vyplnila docela časově i fyzicky náročná práce ve Švýcarsku, do toho
jsem se ještě snažil pracovat částečně pro tátovu firmu a ve volných chvílích jsem chodil do
školy. Snažil jsem se i trénovat, ale nemělo to pro naprostou top formu smysluplnou
plynulost. Týden před závody v Radvanci jsou velice náročné svěťáky v Norsku a z nich jedu
se studenty na exkurzi do Srbska. Vrátit do ČR bych se měl až v noci na sobotu a pak mě
ještě čeká náročná cesta z Brna do Boru. Když na to teď tak koukám, tak si říkám, že je to
trochu bláznivé :-)
Nominačky na říjnový svěťák (middle) se budou konat několik kilometrů odsud v
Labských pískovcích, jak se ti běhá v pískovcových skalách a jak si na nominační
závod věříš?
Jo tak pískovce mi většinou docela sedí, i když s nimi mám oproti jiným konkurentům ještě
relativně málo zkušeností. Nicméně na nominační závod si věřím a chci dokázat, že
výsledky z jara nebyly náhodné.
Byl během léta čas i na nějaký odpočinek či dovolenou?
No abych řekl pravdu, tak jediná odpočinková část léta přišla týden před svěťáky v Norsku,
kdy jsem společně s Tomášem Kubelkou odcestoval na krátký tréninkový kemp do Sälenu, v
rámci něhož jsme pomohli Malungu uspořádat horský maraton. Nemuseli jsme většinu dnů
ale vstávat brzy atd. což mi z pobytu udělalo vlastně dlouho očekávanou dovolenou :-)
Díky za rozhovor, ať se ti na našich závodech zadaří!

