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Oficiálne výsledky ankety

o „NAJÚSPEŠNEJŠIEHO RÝCHLOSTNÉHO KANOISTU SR ZA ROK 2004“
Je

štvrtok, deviaty december poobede a blížime sa k hotelu Holiday Inn, kde
za chvíľu prebehne slávnostné vyhlásenie ankety o najlepšieho rýchlostného kanoistu SR roku 2004 a snažím sa nájsť miesto na zaparkovanie. Medzi dvomi luxusnými limuzínami, tesne pred vchodom zbadám voľné miesto pre našu firemnú dodávku a sediac ešte v aute, hovorím svojím spolucestujúcim: „Aha, aj modelka sa tu fotí, priamo pred hotelom!“. Chalani sa smejú, akáže modelka, Ľubo
Hagara, tréner oceneného maratónca Rada Rusa z Novák zvolá: „Veď to je Marcela!“
Áno, naša ženská kanoistická jednotka v slušivom červenom pózuje fotografovi
presne podľa jeho pokynov. Marcela Erbanová vyzerá dobre vždy a aj teraz je nahodená ako sa na podobnú príležitosť patrí. To skôr ja vstupujem do priestorov
hotela s obavami, či som dostatočne „inn“.

Holiday Inn
sadli naši úspešní olympionici (s výnimkou
Mariána Ostrčila, ktorý už zarezával na zahraničnom sústredení) a celkovo najlepší pretekári
v SR: spomínaná Marcela Erbanová, členovia
úspešného štvorkajaku: Richard a Michal
Rizsdorferovci, Erik Vlček, Juraj Bača a Róbert
Erban. Mne osobne tam ešte chýbal aj vicemajster sveta v maratóne, už v úvode spomínaný
Rado Rus, ktorý suverénne zvíťazil vo svojej

Ale moje obavy (aj mojej manželky, ktorá keď
sa dozvedela kam idem, sa smiala, čo si na seba
oblečiem, lebo vie veľmi dobre, že kravata nie
je moja kamarátka...) sa rýchlo rozplynuli, keď
som vstúpil do Zimnej záhrady na tlačovú besedu, ktorá predchádzala samotnej slávnosti.
Novinári (slovíčko kolegovia som skromne vynechal) ma nesklamali svojím oblečením
a rýchlo som sa začlenil medzi blýskajúce fotoaparáty a natrčené mikrofóny s logami rádií a TV.
Napriek slávnostnému okamihu už pred samotnou tlačovkou panovala v sále pohodová
atmosféra a prispeli k nej hlavne samotní aktéri, či už zo strany vedenia zväzu ako aj samotní
pretekári, ktorí trpezlivo odpovedali na
prevažne tie isté otázky rôznym skupinkám rotujúcich novinárov. Bol som prvý krát prítomný na takejto tlačovke, tak som bol zvedavý, čo
sa bude diať. Za pripravený „predsednícky stôl“
s vkusným sponzorským panelom v pozadí si

Dvaja najúspešnejsí jednotlivci v ankete Marcela Erbanová a Erik Vlček, víťazi v kategórii K1.

Tlačovka začína, úspešní olympionici za „predsedníckym“ stolom, celkom vzadu generálny sekretár zväzu Boris Bergendi, v popredí
má príhovor p. Ľubor Štark.
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rúčku položte takto, nožičku poprosím trošku
vysunúť. Práve tí sa vrhli na chlapcov z K4 a začala trma-vrma. Prítomní novinári sa vrátili k už
vyskúšaným skupinkám. Musím priznať, že
som sa dobre zabával, keď som chvíľu sledoval
stále dokola ten istý obraz. Predstavte si hlúčik
novinárov okolo vybranej „obete“ alebo minimálne dvojicu novinár a pretekár. Zhruba po 510 minút striedačka, v duchu hesla škatule hýbte sa a vzniká nový hlúčik a nové otázky. Ale čo
sa týka otázok, ani moc nie, lebo keď už Marcela
začínala štvrtý či piaty rozhovor, poprosila na
úvod, len nech sa jej nepýtajú stále na to isté,
čiže na svadbu a zásnuby, ako žijú v Izreali a ako

Ešte pred tlačovkou v peknom predvianočnom kútiku spovedá STV neskoršieho víťaza
ankety o najlepšieho kanoistu SR Erika Vlčeka. Že by chlapci z STV vedeli dopredu výsledky?
kategórii maratónec roka a potom kanoista
Peter Páleš, viacnásobný účastník olympiád.
Samozrejme, že na samotnom vyhlásení boli
obaja a Peter Páleš milo prekvapil všetkých prítomných, keď prišiel v parádnej uniforme dôstojníka Slovenskej armády. Žiaľ média sa zaujímajú len o tých, ktorí sú na výslní a tento svet
sa krúti trošku ináč, ako by som chcel ja. Ale
vráťme sa späť do príjemného prostredia zimnej záhrady, kde práve začala spomínaná tlačová beseda.
Na úvod zaznel krátky, vcelku neformálny
príhovor p. Štarka, člena výkonného výboru

SOV za Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky,
ktorý stručne zhodnotil dosiahnuté výsledky za
celý olympijský cyklus a vyzval prítomných novinárov na pomoc pri presadzovaní vybudovania regulárnej pretekárskej dráhy v Jarovciach.
Keď svoj príhovor ukončil slovami: „... teraz sú
pretekári vaši“, nastalo chvíľu rozpačité ticho.
Očakával som, že nastane priestor na otázky
z pléna, olympionici mali pripravení aj prenosný mikrofón na stole, ale nie. Keď už ticho
vrcholilo, nastal zlom, ktorý spôsobili fotografi. Tí sú asi vždy najodvážnejší, veď uznajte, kto
by si dovolil povedať, Marcelka úsmev sem,

Pripravené trofeje pre najlepších, v pozadí aj pohá
vyhodnocoval spoločne s anketou.

Úsmev prosím, chlapci z K4 pózujú pre potreby profi fotografov. Práve oni si vyžiadali tie
vztýčené palce ako symbol úspechu.
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tam oslavujú Vianoce, čo je už ozaj gól! Najväčší
záujem bol samozrejme o ňu a chlapcov z K4,
ale pozornosti novinárov neušiel prakticky nikto, ani prítomní tréneri a funkcionári. Prekvapila ma aj vysoká kolegialita jednotlivých novinárov, keď v pohode sa dávali dohromady
traja štyria z konkurenčných rádií a nastavovali spoločne svoje logom označené mikrofóny
k jednej z „obetí“. Po úvodnom nápore si športovci konečne mohli trochu vydýchnuť a osviežiť sa. Pri poháriku minerálky a kávičke si chlapci z K4 v dobrom doberali Roba Erbana, ktorý
nabehol v kontroverzne prijatom olympijskom
odeve, konkrétne v bielej košeli Kenvelo s logom aténskych OH. Opäť musím zdôrazniť, že
tak ako to býva pri vode, tak aj v nablýskaných
priestoroch hotela panovala pohodová, nefor-
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málna, aj keď slávnostná atmosféra, ktorá sa
preniesla aj do vedľajšej sály - reštaurácie
Brasseria, kde už bolo pripravené samotné vyhlásenie vrátane bohatého občerstvenia. V sále sa medzitým zhromaždili nielen účastníci
tlačovky, ale i ďalší ocenení pretekári, tréneri,
pozvaní hostia (z kategórie VIP uvediem
p. Chmelára predsedu SOV). Moderátorom podujatia bol trošku hlasovo indisponovaný televízny komentátor Miro Michalech (ako sa sám
ospravedlnil, spôsobilo to červené víno po víkendovom futbalovom zápase v Norimbergu,
ktorým ich tam pohostili domáci...). Vynikajúcim spestrením samotného odovzdávania cien bola projekcia jázd ocenených prete-

Prekvapila ma aj vysoká kolegialita jednotlivých novinárov, keď sa v pohode dávali dohromady traja štyria z konkurenčných rádií a nastavovali spoločne svoje logom označené mikrofóny k jednej z „obetí“. Na obrázku je ňou práve Marcela Erbanová, ktorá bola medzi
novinármi najžiadanejšia.
nále K1 získala najlepšie ženské umiestnenie na
OH v histórii slovenskej kanoistiky, víťaz ankety v kategórii kanoista Marián Ostrčil zase prekvapil 7. miestom vo finále v Aténach na C1.
Z neolympijských disciplín treba spomenúť
Radoslav Rusa, vicemajstra sveta v maratóne C1
z nórskeho Bergenu, ktorý jednoznačne zvíťazil
medzi maratóncami. Všetci menovaní a aj ostatní ocenení pretekári, ktorí sa zúčastnili vyhlá-

senia, sami najlepšie vedia, že cesta na vrchol
je ťažká a tvrdá. Začiatkom decembra, kedy bolo vyhlásenie, už dávno začali so zimnou prípravou a naplno zarezávali v tréningu na budúcu
sezónu. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov na vode!
Ivan Sýkora
ivan@kanoe.sk
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áre pre víťazov Orange Slovenský pohár, ktorý sa
károv z OH a ich spolu komentovanie, len škoda, že to nebolo celkovo lepšie dotiahnuté práve do tesnejšej spolupráce so spomínaným moderátorom. Špeciálnu pochvalu si zaslúžia organizátori za mimoriadne ocenenie Juraja
Kadnára, ktorý ohlásil ukončenie svojej bohatej pretekárskej kariéry (štartoval už na OH
1992, kde bol členom K4, ktorá obsadila
4. miesto!!!).
Čo dodať záverom? Skončil štvorročný olympijský cyklus, v ktorom komárňanská K4 získala nielen historicky prvú kanoistickú olympijskú medailu, ale aj štyri tituly majstrov sveta.
Oprávnene zvíťazila v kategórii o najlepšiu posádku roka nielen v tejto ankete, ale aj ako najlepší kolektív v ankete o najlepšieho športovca
SR. Marcela Erbanová svojim 5. miestom vo fi-

Kajakári:

Maratónci:

1. Erik Vlček

1. Radoslav Rus
2. Marián Lachkovič
3. Maroš Dvorský

148 bodov
(12 prvých miest z 21 možných hlasov)
2. Michal Riszdorfer
130 (4)
3. Richard Riszdorfer
113 (1)
4. Róbert Erban
93 (2)
5. Juraj Bača
71 (0)
6. Martin Chorváth
70 (1)

Posádky:
1. reprezentačný štvorkajak:
Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer,
Erik Vlček, Juarja Bača
105 (21)

Kanoisti:
1. Marián Ostrčil
2. Peter Páleš
3. Daniel Biksadský
4. Anton Grassl
5. Ľubomír Hagara
6. Radoslav Rus

105 (21)
53
22

105 (21)
44
33
16
15
5

2. štvorkajak slovenskej reprezentácie do 23 rokov:
Juraj Lipták, Erik Noskovič, Ladislav Belovič
a Tomáš Martinek
30
3. K2 žien:

Kajakárky:
1. Marcela Erbanová
2. Ivana Kmeťová
3. Martina Kohlová
4. Lenka Doubravová
5. Daniela Haviarová

102 (20)
63 (1)
41
3
2

Ivana Kmeťová - Martina Kohlová

21

Juniori:
1. Rastislav Kohút

75 (15)
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