Premiérový úspěch mi davá impuls makat dál
Velkou radost jistě mnoha Harrachovákům při svém debutu v seriálu biatlonového světového poháru
udělala Eva Puskarčíková. Harrachovská odchovankyně nyní působící v Jablonci totiž v rakouském
Hochfilzenu postoupila ze sprintu do stíhačky a navíc svým 38. místem hned poprvé bodovala. Ve
štafetách podpořila český tým výjimečným výkonem 100% střelbou i famózním během. Další
individuální body přidala díky 36. místu i v závěrečné nedělní stíhačce. O to více je potěšením, že nám
Eva ochotně po tomto debutu poskytla krátký rozhovor.
„Překvapení jménem Eva“, tak zněl podtitulek webových stránek českého biatlonu o Tvé
individuální premiéře ve světovém poháru. Jistě není pochyb, že na prosincový Hochfilzen budeš
dlouho v dobrém vzpomínat. Určitě si to teď užíváš?
Ano, na Hochfilzen budu vzpomínat ráda, jak již na místo své premiéry na SP, tak i na premiéru
získaných bodů. Jsem nadšená a potěšená že se to takhle povedlo nad mé očekávání, zároveň mi to
ale dává impuls makat dál, protože cesta je ještě velmi dlouhá.

V sobotní štafetě jsi střílela naprosto bezchybně a byla jsi i o půl minuty rychlejší než Gábina
Soukalová (aktuální jednička v biatlonovém SP). Přesto Tě asi nominace od trenéra Šikoly do
štafety musela trochu překvapit?
Nominace do štafety mě překvapila, když jsem do Hochfilzenu jela, netušila jsem, že mi trenér dá
příležitost jet i tento závod. Zřejmě se rozhodl dle výsledku z pátečního sprintu. Jsem ráda, že jsem si
to mohla vyzkoušet.
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Po úspěšném rakouském víkendu dle vyjádření kouče zůstáváš v reprezentačním áčku. Sezona je
samozřejmě na začátku a stát se může ledacos. Přesto visí ve vzduchu otázka, kam bys chtěla svými
výkony patřit?
Když jsem sem jela, netušila jsem co čekat, měla jsem jen zkušenost z IBU cupu, což je o stupeň nižší
soutěž než SP. Nevěděla jsem, jak na tom budu s vyšší konkurencí. Po vyzkoušení prvních závodů a po
zjištění, že bojovat o body mohu i já, doufám v to, že se mi v budoucnu podaří jejich počet rozšířit.
Vše se ale bude odvíjet od aktuální formy, zdraví a kam budu a nebudu poslána.

Díky své klubové i reprezentační příslušnosti již moc v Harrachově závodně či tréninkově asi
nepobýváš. Nicméně, projedeš si občas ještě naše legendární biatlonové kolečko?
Je pravda, že v Harrachově už moc často nejsem, ale přes Vánoce to na pár dní vyjde. V létě když
jsme měli individuální trénink, ráda chodívám právě na kolečko nebo nabírám směr Mumlava a
Terex. V zimě jsem se tam letos ještě nedostala, ale myslím si, že o svátcích se vydám právě jedním z
těchto směrů.
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