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na vodě

M

inulé vydání HYDRA se točilo kolem lidí, kteří se ježděním na vodu vpodstatě
živí. Jedním z úspěšných sportovců, které je možné na řekách potkat, je Michal
Novotný. Asi marně pátráte v paměti, kdo že to vlastně je a co že na vodě dokázal.
I když na vodě patří spíše mezi nadšence, věnuje se vrcholově snowboardingu.
Sportu, který je v hledáčku sponzorů stejně spatně vidět jako vodáctví.
B: Ahoj Michale, jsem rád, že sis
udělal chvíli na HYDRO. Jak probíhá zimní příprava na hlavní bod
letošní sezony? V Čechách moc
sněhu není, trávíš víkendy v Alpách?
M: Ahoj Břehu, ono to není jenom
o těch víkendech. V létě jsem byl
skoro tři týdny v Austrálii, na podzim v Argentině, pár týdnů na švýcarském ledovci atd. Momentálně
si léčím poraněné kotníky z jednoho
hloupého pádu, takže nejsem na horách ani o víkendech.

B: Jak vypadá příprava na snowboardcrossy? Jezdíš na prkně,
běháš nebo jak?
M: Na prkně jezdíme dohromady na tratích, skáčeme na skocích
a pilujme zatáčky. Prostě se sžíváme s prknem, jak to jen jde. A v létě
dělám všechno pro to, abych měl
tělo silné, pružné, vytrvalé, a hlavně zdravé. Takže posiluju, běhám,
cvičím pilatek, jógu, plavu, chodím
na gymnastiku atd. Zároveň nevynechávám ani aktivity, které potěší
duši a aktivují tělo, jako je divoká
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Napadlo mě se ho zeptat, jak on
kouká na profi pádlování ve srovnání
s profi snowboardingem. Když jsem
ho oslovil se svou myšlenkou, ihned
nadšeně souhlasil. Jen byl trochu
problém vejít se do jeho tréninkového plánu olympijské přípravy.
Nakonec vše dobře dopadlo, takže
můžete číst dál.
Než si začneme povídat, dovolím si
Michala čtenářům trochu přiblížit.
Věnuje se snowboardcrossovým
závodům. Patří mezi elitní jezdce,
v Čechách těžko hledá konkurenci. Ovšem kdo ho zná, dá mi jistě
za pravdu, že takového společníka,
a nejen na večírky, těžko pohledat.
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HYDROZHOVOR
táky, který jsem jel poprvé a parta,
se kterou jsem jel, na mě u škvíry
zapomněla, bylo taky docela dobrodružství. Ale všechno dopadlo
dobře. Já myslim, že by ale vodáctví
nemělo bejt o tom, co kdo sjel nejtěžšího.

Popis fotografie / P: jméno

voda, windsurfing, skateboarding
nebo skákání z letadla s padákem
na zádech.
B: Tak mě napadá, máš nějaký
oficiální fanklub?
M: Mám webový stránky, kde se
mě může každej zeptat, na co chce.
B: Jak jsi se vlastně dostal k pádlování a kdy jsi začal?
M: Táta mě k vodě přivedl tak jako
ke většině sportů. Nejdřív to byla taková ta česká klasika – Ohře, Vltava,
Otava. Na jaře Sázava. Pak chvilku
pauza a na vejšce jsem začal jezdit
víc. Pak sem poznal Pucholta, pak
koupil Liquidlogic kajak, sjel Kamenici, pak jsem poznal tebe a už sem
tomu propadnul úplně.

sjet, už mi připadá fakt jako za hranou a abych tohle mohl dělat, tak
bych musel ten sport provozovat
celej život a celej život to dělat dobře. Nějaký kajakkross určitě pojedu,
ale na extrémní sjezdy to nevidím.
I když by to bylo super.
B: Co jsi jej nejtěžšího?
M: Nejtěžší asi horní úsek Kamenice hnedle pod přehradou, což bylo
pro mě docela dobrodružství. A Čer-

M: No, něco po sezoně zbyde. Je
to tak, že nějak bydlím, mám co jíst,
ale domek s bazénem na zahradě
a si z toho fakt nepostavím. Do nějaké práce také chodím, to ne že ne.

B: Kde jsi pádloval nejdál?
M: My máme vždycky na podzim
závody v Chile nebo v Argentině,
takže tam jsem sjel nějaké řeky. Nic
extra těžkýho, ale příroda nádherná.
A spousta vody :-)

B: Něco na závěr ?
M: Jo, asi aby každej dělal jen to,
na co má a co si dovede představit,
že
zvládne. Pokud ta představa nechce
hlavou projít, tak tam nelezte. A to
podle mě platí u každýho sportu.
A buďte hodní na přírodu.

B: Co seakajak, zkoušel jsi to?
M: Zatím jsem to nezkusil, ale když
by mě někdo zkušený vzal na nějaký dobrodružný výlet, tak bych určitě neodmítl.

B: Díky za rozhovor a doufejme,
že v Českých horách něco nasněží, ať můžeme společně na jaře
někam vyrazit. Ahoj.
M: Ahooooooooooooj
n

B: Máš nějaký vodácký sen?
M: Já mám strašnejch snů :-)
Na vodě je to Afrika, Nepál, Indie,
Kostarika. Vlastně asi cokoliv, kde
sem ještě nebyl.
B: Lákalo by tě být profi pádler?
M: Mě asi stačí ten snowboarding
a pádlování jako relax.
B: V minulém čísle jsme měli rozhovory s našimi předními profikajakáři. Dost se to točilo kolem
sponzorství. Co ty a sponzoři?
Nebo možná lépe: dá se snowboardingem uživit?

InfoBox
Úspěchy, kterých si vážím
13. místo OH Turin
Dvakrát vítěz světového
poháru Zatím jediný česky
snowboardista na X-games
4. místo kajakcross
Kamenice 2008 :-)
Ale nejdůležitější je, že sem
zdravej, spokojenej a dělám,
co mě baví, to je největší
úspěch.

B: Je to tak, že v zimě jezdíš
na prkně a v létě na vodě?
M: Rád bych, aby to tak bylo, ale letos sem byl i v létě hodně na prkně,
protože letos v zimně je taková jedna větší akce a tu bych nerad podcenil, když už tam jedu.
B: Napadlo tě, že by ses pádlování věnoval tak, jako snb?
M: Vlastně asi nenapadlo, možná
v nějakých představách, ale že bych
o tom vyloženě uvažoval, to ne, ale
jestli budu mít nějaké šikovné děťátko, tak ho asi na loď posadím a budu
s ním jezdit po závodech :-)
B: Co tě nejvíc přitahuje na vodě,
jsou to kamarádi, nebo víc adrenalin?
M: Určitě oboje, ale možná to ani
není tolik adrenalin jako ten příjemný pocit být v přírodě.
B: Účastnil jsi se kajakkrosů, jel
jsi Adrenalin Cup na kajaku. Neplánuješ, že ve snowboardovém
důchodu se budeš věnovat extrémnímu závodnímu pádlování?
M: Na to naštěstí nemám morál
a bohužel ani zkušennosti. To, co
vidím, že jsou lidé schopni dneska
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