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Fitness promě není odříkání,
Bikiny fitness TEREZA
JAKUBCOVÁ má jasný cíl.
Chce získat profikartu.

MIROSLAVA ŠEBESTOVÁ

Nejdříve jen obdi-
vovala sošné po-
stavy fitnessaček a
přála si být jako

ony. Loni si troufla na kon-
diční soutěže bikiny fitness a
stala se juniorskou vítězkou a
letos zářila jako ta nejlepší ve
své kategorii v pohárové sou-
těži. Tereza Jakubcová z Cho-
mutova si už život bez železa
neumí představit.
„Mám klapky na očích a

jdu,“ popsala své zanícení pro
tento sport. Jejím cílem jemi-
nimálněmistrovství republiky

Jaké jsou vaše nejnovější úspě-
chy?
Začínala jsem soutěžemi v

polovině října. Na první z nich
jsem byla čtvrtá, na další třetí
ve své kategorii juniorky a
třetí v ženách. Naposledy, za-
čátkem listopadu, jsem získala

absolutní vítězství v kategorii
bikiny fitness v pohárové
soutěži Beautiful and Strong v
Ústí nad Labem. Tedy v sou-
těži, která je o level výš než
kondiční soutěže, kterých
jsem se účastnila loni. Poté
jsem si ještě v BFC Adel Cup
vysloužila čtvrtémísto v juni-
orkách a první v ženách. Tím
jsem ukončila podzimní sezó-
nu.

Před rokem jste prvně zažívala
tvrdou předsoutěžní přípravu,
tentokrát jste už věděla, do če-
ho jdete. Bylo to snazší?
Letos byla příprava hlavně

úplně jiná. Našla jsem si no-
vého trenéra, Martina Novot-
ného zMostu. Jezdí supersérie
amegasety, což je hodně cviků
v jednom. Například devět
cviků naráz. Hned napoprvé
jsem u něj měla takovýto tré-
nink. Navíc jsem k němu při-
šla s nějakými zdravotními
problémy, hned určil co by to
mohlo být a poslal mě k dok-
torce. Je to borec.

O co se jednalo?
O játra a ledviny. Měla jsem

špatné výsledky kvůli vodě,
jak jsem držela dny bez teku-
tin.

Takže následkem sportu?
Ano, bylo to následkem

sportu. Byla jsem nemocná,
játra a ledviny jsemměla
špatné, držela se vemně voda
a tělo ji nechtělo pustit, jak se
o ni bálo. Když jsem to popsala
trenérovi, zeptal semě,
jestli jsem neměla
mononukleózu, já
šla za doktorkou
a zeptala se jí na
to a ona potvr-
dila, že jsem ji
prodělala. Jen
nebyla tak
krutá. Dostala
jsem se z toho
sama už tím, že ce-
loročně držím nějakou
stravu.

Jak jíte celoročně a jak vypa-
dala strava těsně před přípra-
vou?
Držím jídlo na klasickém

mase, rýži, bramborách, pak je
to zelenina, vajíčka, řecké jo-
gurty, ovoce, vločky. Mám tam
nějaké suplementy, takže
proteiny s vločkami. Absolut-
ně dokonalá věc a do toho ba-
nán, strašně se na to těším.
Samozřejmě si občas dám ně-
co jako burger, pizzu, něco
sladkého, třeba dortíky, ale
nepřeháním to. Nechci to
zprasit tak, abych neměla na-
jednou šedesát kilo.

Je to odříkání? Oběť?
Ne. Promě není fitness

žádné odříkání. Je to něco, co

strašněmiluju a hrozněmě to
naplňuje. I co se týče jídla.
Netušila jsem, že jsem schop-
ná sedět vedle člověka, který
si sedne k televizi a pošle do
sebe tři Milky za sebou. Nebo
když si otevře Nutelu, vezme
banány a piškoty a začne
prostě papat. Já jsem v poho-
dě, čuchnu si a jsem spokoje-
ná. Nepotřebuju.

Teď jste v přípravě amusíte
držet ještě přísnější režim,

co to znamená? A jak
dlouho ho držíte?
Od července
jsem v dietě. Teď
tomám kruté,
čtvrtý týden, co
jedu závody,
mámnuly.

Nuly?
To znamená, že

jsem na rybě, bílkách a
na zelenině. Je to náročné,
člověk nemá energii, je vy-
prahlý. Ještě do toho tréninky
a kardio, takže „ luxus“, ale dá
se to, když člověk chce.

Hlídá vás někdo, nebo si vysta-
číte se svou disciplínou?
Vystačím si. V životě bych si

nedovolila to porušit, pod-
vedla bych sama sebe.

Znamená to, že jste se teď po
absolutním vítězství ani neod-
měnila?
Odměnila, ale musím říct, že

je toméně améně. Po prvních
závodech v tomto roce jsem
do sebe nacpala, co jsem
mohla. Teď jsme šli s rodiči na
pizzu, holky chtěly na kebab,
jely jsme, ale ani jsem ho ne-
dojedla.

„Na zá-
vodech jsem

vždycky unešená, že
jsou ty holčiny prin-
cezny, dámičky. Já

jsem naopak ten drzý
typ, blázen, takže se
mi to vždy líbilo.“

Tereza JAKUBCOVÁ

Je jí 22 let, studovala na VŠFS vMostě
marketing amanagement.

Letos například získala absolutní vítězství
v kategorii bikiny fitness v pohárové soutěži Beautiful
and Strong v Ústí

bikiny
Ústí
bikiny

nad Labem.

ZÁVODY. Tereza Jakubcová při samotných závodech. Vlevo je v akci, kdy
si jí diváci mohou prohlédnout zezadu. Vpravo už s úsměvem na rtech,
trofejí a cenami. Foto: Ronnie.cz
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