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Lucy in the Sky with Diamonds
Název písniãky od Beatles není zcela pfiesn˘, i kdyÏ se
v jedné verzi hovofií také o lodi na fiece. Spí‰e bych
pouÏil titulek Lucie na vodû s medailemi. Podobnû jako
u Beatles se jedná o zajímavou postavu; pfii‰la do
Kanady pfiipravit zdej‰í olympioniky pro OH v Riu de
Janeiru v roce 2016. Jak jiÏ to b˘vá, olympiáda ãas od
ãasu profituje z jiné ‰piãkové události, z MS v kopané,
které bude v Brazílii v roce 2014. Nûkdy je tomu naopak
jako tomu bylo v Mexiku v roce 1968 a 1970 ãi v
Západním Nûmecku 1972 a 1974. Zatímco v‰ak pro
fotbalisty je olympiáda okrajovou záleÏitostí, pro jejich
chud‰í pfiíbuzné je úãast na OH pohádkov˘m snem.
Stále jsou sporty, kde závodníci zÛstávají amatéry, kde
korupce je‰tû nezapustila kofieny, kde závodníci musí
studovat nebo chodit do práce, kde musí myslet na
zadní koleãka. Stále jsou sporty, kde trenéfii vedle péãe
o své svûfience chodí do zamûstnání.
Nepfiekvapí nás, kdyÏ vidíme Ïenu jako trenérku

Ïenského fotbalového nebo hokejového t˘mu, trenérku
v atletice, ale trenérku pfii veslování ãi kanoistice
nevidíme ãastokrát. Vlastnû jsem si pfii setkání s Lucii
RadoÀovou uvûdomil, jak málo toho o vodních sportech
víme. Bylo pro mne i pfiekvapením, Ïe si Kanaìané
zvolili pro své nadûje ãeskou trenérku.
Pfii setkání na stanici metra, jsme chvíli postávali vedle

sebe. Nechtûl jsem oslovovat mladou Ïenu, která byla
soustfiedûná do své práce na poãítaãi a ona mûla
podobné zábrany se mnou. Nakonec asi po pûti
minutách jsme se osmûlili a já se koneãnû dovûdûl, jak
se Lucie dostala do Kanady.
„·est let jsem dûlala pfii zamûstnání trenérku v Praze.

Jinak jsem byla manaÏerkou v hotelu na Kampû. MÛj
svûfienec Josef Dostál vyhrál juniorské MS v roce 2011
a letos v Lond˘nû získal na ãtyfikajaku bronzovou
medaili. âást m˘ch svûfiencÛ ode‰la do Dukly mezi
dospûlé a po pÛlroãní pauze na radu dvojnásobného
olympijského vítûze Martina Doktora jsem se podívala
po nûãem v zahraniãí. První nabídka pfii‰la z Nového
Zélandu, ale to mnû pfiipadalo pfiíli‰ daleko. Martin mnû
v‰ak doporuãil Kanadu a kdyÏ pfii‰la nabídka z
Mississaugy, tak jsem ‰la do konkurzu pûtadvaceti
zájemcÛ z celého svûta. Byli tam nûjací Maìafii,
Jihoameriãani, ale dÛleÏité bylo pfiinést jakési
rozpracování celoroãní pfiípravy. Podstatné také bylo,
jaké jsem mûla jako trenérka doposud v˘sledky.
Následovalo deset pohovorÛ pfies internet v angliãtinû.“
ABE: Jak jste se dostala k angliãtinû?
LR: Dnes jiÏ nejde vystudovat filozofickou fakultu bez

angliãtiny. Já jsem tam studovala maìar‰tinu a srb‰tinu
a také jsem studovala v Budape‰ti práva. Nikdy jsem
v‰ak pfiedtím nebyla del‰í dobu v anglicky hovofiící
zemi. Pracovala jsem v‰ak v hotelu, kde byla angliãtina
na denním pofiádku. Sv˘m zpÛsobem pro práci v Kanadû
je dÛleÏitá i francouz‰tina, protoÏe nûktefií závodníci
jsou z Quebeku.
ABE: Jak na vás pÛsobilo anglické prostfiedí v

Kanadû?
LR: Ze zaãátku jsem z toho byla nesmírnû unavená.

Je nûco jiného komunikovat v cizím jazyku a nûco
jiného je v cizím prostfiedí Ïít. Nebyla jsem zvyklá hned
reagovat. Moje trenérská práce je na motorovém ãlunu.
Navíc je tam pomûrnû hodnû dûtí, které se stále ptají a

vy musíte rychle odpovídat. Zajímala by mne zku‰enost
tfieba hokejistÛ, ktefií museli také naskoãit do rozjetého
vlaku.
ABE: âlovûk se ani nemusí mnoho zajímat o vodní

sporty, aby vûdûl základní rozdíl mezi veslováním
a vodáctvím, ale jak byste vodáctví rozdûlila dále…
LR: Klasické rozdûlení je na divokou a klidnou vodu.

Dále se pak obû disciplíny dûlí na kanoe a kajak. Kanoe
má pádlo s jedním listem a mÛÏe b˘t single kanoe a
double kanoe. Kajak má dvoulisté pádlo a existuje
kromû singlu a dvojkajaku i ãtyfikajak. MÛj bratr napfiíklad
jezdí na kanoi.
ABE: Pocházíte tedy z vodácké rodiny?
LR: Nikoliv, zaãínala jsem s atletikou v Nymburku, ale

v dûtství jsem si pfietrhla vazy v kolenû. Tatínek se znal
s nûk˘m, kdo trénoval vodáky a ten mu fiekl, Ïe to pfii
vodáctví nevadí. Pozdûji jsem zjistila, Ïe se koleno
namáhá v kajaku více neÏ pfii atletice. Bratr mne
následoval. Dostala jsem se  dokonce i do reprezentace.
Nejprve jsem jezdila v single kajaku, ale sen kaÏdého
závodníka je dostat se do ãtyfikajaku. Nikdy jsem v‰ak
nevidûla ve sportu smysl Ïivota. Daleko více mne
bavila historie a literatura. Zajímalo mne studovat
literaturu v neznámém jazyce, coÏ se mi splnilo v
Budape‰ti. Na sportu mne pfiitahuje zase disciplína a
kanoistika je navíc tvrd˘ sport. Líbí se mi individuální
sporty. ZáleÏí hodnû na vÛli, na psychice. Zajímá mne
i to, jak se ten závodník vyvíjí. Pepu Dostála jsem
trénovala od dvanácti let. Podafiilo se mi vytvofiit
tréninkovou skupinu, která spolu trávila voln˘ ãas. To,
Ïe dûti mají rády sport a prostfiedí, v kterém jsou a to je

dÛleÏitûj‰í neÏ v˘sledky na olympiádû. JestliÏe rodiãe
nedrÏí urãité hodnoty, pak dûti se také nemají o co opfiít.
V individuálním sportu se dá velice tûÏko podvádût.
Nûco jiného je asi ‰piãkov˘ fotbal. Pfiesto asi i prÛmûrn˘
ligov˘ fotbalista musí mít dost velk˘ talent.
ABE: Jak je dÛleÏitá Ïivotospráva?
LR: Sport je dÛleÏit˘, aby dûti mûly nûjak˘ fiád a aby

pro nû platila nûjaká pravidla. Mladí lidé je mají rádi.
Pfiekvapilo mne, kdyÏ jsem pfii‰la do Kanady, jak málo
se tady na nûco takového dbá a jak zde chybí jakékoliv
vedení. K tûm pravidlÛm patfií i to, kdy se chodí spát.
JestliÏe se ráno trénuje od ‰esti, tak se nemÛÏe jít spát
pozdûji neÏ v deset. Na soustfiedûní se nejedí
hamburgery a hranolky, ale dokonce si celá skupina
sama vafií, coÏ dûlají i ‰piãkoví kanoisté. Závodníci jedí
hodnû ovoce, zeleniny, vafií si tûstoviny a r˘Ïi. Hodnû
se jí maso v‰eho druhu a ryby. Mohou pít i obãas pivo
po veãefii, ale Ïe by ‰li pafiit, to se nestává, to by vás to
rychle semlelo. Já osobnû víno nepiji vÛbec.
ABE: ¤ada ‰piãkov˘ch sportovcÛ dokáÏe drÏet

Ïivotosprávu bûhem své závodní kariéry, ale pak
se stane, jako tfieba u veslafie Kozáka, Ïe skonãí a
pak je to, jak fiíkáte, semele…
LR: Oni si velice ãasto fieknou, teì to skonãilo a

koneãnû to rozbalím a pak to zase bude dobr˘, ale ono
to jiÏ nikdy potom nebude dobr˘, protoÏe vypadnou ze
zabûhnutého reÏimu. Jediná cesta je znovu se vrátit k
tomu sportu. Sport je návyková vûc a vy neumíte Ïít
jinak. Obzvlá‰tû zde v Kanadû je vidût, kolik lidí
rekreaãnû sportuje. Bûhá, plave, jezdí na kole. V
âechách nebyli lidi zvyklí sportovat neorganizovanû,
pfied rokem 1989 nebyly stezky pro horská kola, nebyly
podmínky.
ABE: V Kanadû prakticky kanoistika v televizi

neexistuje…
LR: A pfii tom nejlep‰í kajakáfi je Kanaìan Adam van

Koeverden a zde je vodácká tradice daleko vût‰í neÏ v
Evropû, protoÏe je tu mnoÏství jezer. Závody se prakticky
nekonají na fiece nebo na mofii, takÏe tady je ideální
prostfiedí pro tento sport. Velká tradice je v Novém
Skotsku, kde bylo MS v roce 2009, a pfií‰tí rok bude MS
juniorÛ zde v Londonu.
ABE: Budete tam mít nûjakého závodníka?
LR: Starám se o nejlep‰í kanadsk˘ dvojkajak, oba

závodníci jsou z Mississaugy. Jeden chlapec je z
Ukrajiny (Anatolij Mikhailetskij)  a druh˘ je stoprocentní
kanadsk˘ indián (Keir Johnston). Práce s ním je velice
zajímavá i z mimosportovního pohledu. Díky tomu
mohu nahlédnout do jeho Ïivota, indiánsk˘ch tradic,
kuchynû. Nedávno byl svátek Díkuvzdání a oni mají
tfieba odli‰ná jídla. I fyziognomicky vypadá trochu jinak;
je drobnûj‰í, je neuvûfiitelnû vytrval˘, je to typ buldoka.
ABE: Co jste vidûla z Kanady, kromû Ontaria?
LR: Nové Skotsko a Quebek, kde je tento sport nejvíce

roz‰ífien˘. Zde je naprosto bûÏné, Ïe závodníci z
Quebeku nemluví anglicky. Z toho dÛvodu reprezentaãní
trenér musí ovládat oba jazyky.
ABE: Mohla byste popsat na jaké vzdálenosti se

jezdí závody kanoistÛ a kajakáfiÛ?
LR: Obojí se jezdí na 1km, 500 metrÛ a 200 metrÛ. V

Lond˘nû se poprvé jel sprint na 200 metrÛ. Pro trenéry
Pokračování na str. 4

Lucie Radoňová s bronzovým Josefem Dostálem


