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OLYMPIJSKÁ MEDAILE
SE ZNOJEMSKÝM LESKEM
Znojemský oddíl kanoistiky SO
SO-BIOENERGI Znojmo pþivezl do
Znojma díky svému çlenovi Janu
Štêrbovi další cenný kov.
Jednatþicetiletý závodník svoji
každodenní pþípravu absolvuje v
tréninkovém centru Dukla Praha
jelikož celý souçasný roçní rozpo
rozpo-çet znojemské kanoistiky by vrcho
vrcho-lovému sportovci staçil pro zajištêní
kvalitní pþípravy jen na nêkolik dnû.
Cesta za olympijskou bronzovou
medailí pþipomínala i samotný finálový závod úspêšného çeského
çtyþkajaku ve složení Daniel Havel,
Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan
Štêrba
Štêrba, který se v první polovinê trati
pohyboval na konci osmiçleného velkého finále, ale ve druhé polovinê
pþedvedl mocný finiš kterým se postupnê posunul až na vysnêné medailové pozice.
Ke stþíbrným Maðarûm nakonec
chybêlo jen 151 tisícin vteþiny.
..
vteþiny...
Janu Štêrbovi, který je jednou z nejvýraznêjších souçasných osobností rychlostní kanoistiky však málem
start na olympijských hrách utekl z
dûvodu obvinêní z použití stimulantu
na kvêtnovém závodê svêtového
poháru v polském Plovdivu...
Pak zaçal velký pþíbêh ze šïastným
koncem korunovaný olympijskou
medailí, když se za našeho závod
závod-níka postavili ostatní reprezentanti,
çeský svaz kanoistiky, çeský olym
olym-pijský výbor i çeský antidopingový
výbor. Nesmyslné obvinêní, za kterým stál sekretáþ mezinárodní kanoistické federace, ale bylo staženo
až têsnê pþed zaçátkem her v Londýnê.
Jan Štêrba mêl na olympijských
hrách ještê startovat v kategorii
deblkajakû kde s parïákem Da
Da-nielem Havlem mêli také medailové
ambice. Vzhledem k menším trénin
trénin-kovým možnostem Jana Štêrby na
závêreçné pþípravê se však roz
roz-hodli soustþedit všechny síly jen do
çtyþkajaku.
CO TAKÉ PADLO PÞI NÁVRATU
BRONZOVÉHO ÇTYÞKAJAKU…
… o oslavách
Jan Štêrba: „Hned po závodech
jsme míþili do Çeského olympijského
domu, kde jsme prožili krásné pþivítání, což byl jeden z nejvêtších zážitkû na olympiádê. A protože se
nám tam líbilo, mêli tam plzeñské pi-

vo, tak jsme se tam každý den
vraceli.“
Josef Dostál: „Slavili jsme parádnê.
Ostatnê jak se takový úspêch oslavit
musí. Ne, o medaile jsme se pþi sla-

vení nebáli. My jsme je totiž s sebou
na akce radêji nenosili.“
Daniel Havel: „Takovou party, jakou
pro nás pþipravil Oakley, to jsem ještê
nezažil. Krásné, ale tvrdé zároveñ.“
… o nejvêtším zážitku
Daniel Havel: „Když jsme se pþestêhovali do hlavní olympijské vesnice, kde byla teprve ta pravá olympijská atmosféra a hlavnê jídlo než v
té naší vodácké.“
Josef Dostál: „Vidêt na vlastní oçi a
setkat se sportovci, které jsem znal
jsem z televize. A pozdravit se s çeskými medailisty.“
Lukáš Trefil: „Škoda, že ni chybí jeden veçer. To je ten veçírek Oakley.
To bylo velké…“
Jan Štêrba: „Potkat se a popovídat
si s ostatními çeskými sportovci a
medailisty, protože my se k nim vêtšinou ani nedostaneme. A pak závêreçný ceremoniál. Ve svých 31 letech jsem byl na prvních olympijských hrách a hodnê jsem si to užil.“
... o dalším tréninku
Jan Štêrba: „Pro nás to byl poslední
závod sezony. Teð budeme mít do
konce záþí volno. Pak zaçneme jezdit
na singlkajacích. Na çtyþkajak se
dostaneme až v dubnu pþíštího roku.“
Lukáš Trefil: „K tréninku se hodlám
vrátit až na konci záþí.“
Daniel Havel: „Ale to už do toho zase
zaçneme šlapat.“
Jan Štêrba ještê jednou: „Ten závêreçný ceremoniál mê nakopl tak, že
bych chtêl zkusit vydržet až do Ria.“
… o inspiraci pro mladé
Jan Štêrba: „Všichni vidêli, že
olympijskou medaili mohou získat i
úplnê obyçejní a normální kluci jako
my çtyþi. Takže vêþím, že to nêjaké
dêti ke kanoistice pþitáhne.“
text a foto: DRACI ZNOJMO

Tak trochu česká olympiáda
Pesimistické hlasy, které varovaly
pþed cestou do Londýna v dobê ko
ko-nání Olympijských her vám zvoní v
uších, když pþistáváte na letišti
Heathrow a obáváte se davu lidí,
zmatkû a kolapsující dopravy. Nic
z toho se v Londýnê neodehrálo...
Pþiprav
en používat podzemní do
Pþiprave
do-pravu si každý musel užít dlouhé
cesty londýnským metrem, kde
çlovêk bojoval s nepþíjemným
vedrem, obzvláštê, když hlavní
mêsto Velké Británie zasáhly dva
dva-cetisedmistupñové teploty. Cesta z
letištê do Çeského domu sice trvala
pþes hodinu, ovšem pþi výstupu
smêþujíce do Çeského domu jste
se ve stanici Angel cítili jako v Çes
Çes-ké republice. Všude znêla çeština,
çeské dresy a vlajky dokreslovaly
skvêlý nápad çeských organizá
organizá-torû, kam umístit a jak pojmout tzv.
„Çeský dûm“.

Olympijský park vás vítal svými rû
rû-žovými cedulemi již pþi výstupu z
metra çi vlaku, kde vás hlasy dob
dob-rovolníkû zaçaly navigovat, kam jít,
jak rychle, kdy si pþipravit vstupen
vstupen-ky a tak skvêlá organizace londýn
londýn-ských her napomáhala k co nej
nej-hladšímu prûbêhu rûzných soutêží.
Britové žili „svou“ olympiádou. Me
Me-xické vlny doprovázely všechn
a
všechna
soutêžní klání a britští sportovci byli
davem hnáni k co nejlepším vý
vý-sledkûm. Napþíklad v celku bujará
atmosféra na atletickém stadionê
se totálnê zmênila v neuvêþitelnê
bláznivý þev pþi pþíchodu zlatého
britského bežce z trati na 10 km M.
Faraha pþed jeho startem na po
po-loviçní trati. Všech 80 000 fanouškû
na vyprodaném stadionê ve stoje
povzbuzovalo svého favorita po ce
ce-lou dobu bêhu tak, že jste neslyšeli
vlastní slovo. Bylo jedno z jaké jste

zemê, museli jste fandit Farahovi s
celým stadionem, který se v tu chvíli
otþásal v základech...
Po nároçných dnech strávených na
sportovištích, po všech bezpeç
bezpeç-nostních prûchodech, po kliçkování
mezi vêtšími çi menšími skupinami
národû zpívajíce hluçnê své hymny
i po lehkém zklamání ze zápasû ty
ty-pu amerického „dream teamu“ muž
muž--

ského basketbalu, kde všichni oçe
oçe-Leb-kávali smeçující hvêzdy typu Leb
rona Jamesa, jste smeçe za celý
zápas vidêli tak dvê... Po tom všem
jste pþijíždêli do „çeské olympijské
oázy“ - do blízkosti Çeského domu.
A zde jste se vážnê cítili jako doma,
zde si všichni prožívali svou vlastní
„çeskou“ olympiádu...
text a foto: -LH- a -DH-

