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Jubileum lodenice,
jubileum Hargašovho memoriálu

B

olo to 24. augusta 1935, keď sa v Karloveskej zátoke začala písať
mimoriadne bohatá história vodáckeho športu. Tak ako ku Karlovej
Vsi roky patrilo skvelé a široko ďaleko známe ríbezľové víno, rodiace
sa na slnečných svahoch tejto lokality, tak zásluhou mnohých nadšencov sa
k tomuto chýrnemu životabudiču pripojili aj vodáci. A ich mená a zásluhy
preslávili postupne nielen Karlovu Ves či Bratislavu, ale neskôr aj Slovensko či Československo. Veď pádlami zaberali po celej zemeguli na všetkých
možných riekach, jazerách či moriach, ba mali sme aj takých, ktorí sa dostali cez európske a svetové šampionáty až na samý vrchol – olympijské hry.
Odchovaní našou lodenicou...
Jednou z najväčších postáv našej Karloveskej zátoky bol nezabudnuteľný Ivan Hargaš. Na počesť tohto hrdinu Slovenského národného povstania,
ktorý položil svoj mladý život v boji proti nemeckým okupantom, pomenovali aj jedno z najstarších vodáckych podujatí na Slovensku. Premiéru malo
20. júna 1946 a Hargašov memoriál nám odvtedy ponúkal prekrásne súboje
na vode od tých najmenších až po naozajstných majstrov tohto športu.
Na čele nášho klubu figurovali doteraz štyria šéfovia. Od roku 1935 bol
prvým predsedom profesor Vladimír Klecanda, ktorého po odchode do
Čiech v roku 1938 vystriedal profesor Konštantín Čársky. Až neuveriteľných
50 rokov viedol vodákov Tatrana Karlova Ves, čo je v športe unikát. Pritom
bol vášnivým propagátorom zdravého životného štýlu a športu vôbec. Po
jeho smrti v roku 1987 sa kormidla v Tatrane ujal magister Ľubomír Kadnár,
mimoriadne úspešný kajakár s celým radom titulov majstra Československa
a účastník finále olympijskej regaty v Mníchove v roku 1972. Štvrtým predsedom klubu je od roku 2004, keď Ľubo Kadnár od nás odišiel navždy, Ing.
Ivan Hargaš. Takisto správny vodácky nadšenec, ktorý ovládal prakticky
všetky športy a človek s veľkým rozhľadom aj mimo športu.
Dve veľké jubileá s päťkou na konci – 75. výročie našej lodenice a 65.
ročník Hargašovho memoriálu. A podpísali sa pod ne vlastne všetci naši
členovia...
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Od leteckých modelov
po olympijské regaty
(Mimoriadne bohatá a úspešná životná púť
Jana „Jendu“ Matochu)

Z

nie to trochu ako fráza, ale skutočnosť nepustí. Aj keď má Jendo
v občianskom preukaze napísaný dátum narodenia 5. január 1923,
neuveriteľný životný elán akoby mu ubral dobré polstoročie. Rodák
zo Střelnej v okrese Uherský Brod sa ako päťročný prisťahoval do Bratislavy
a zostal jej verný až doteraz. Po otcovi stolárovi – kulisárovi, ktorý si našiel
zamestnanie v Slovenskom národnom divadle, zdedil všetku jeho zručnosť
a lásku k drevu. Nečudo preto, že ako malý chlapec už dokázal skonštruovať
modely lietadiel a s povestnou dakotou DC3 dokonca obsadil na „Medzinárodnej leteckej súťaži“ tretie miesto. Od modelov to nemal ďaleko k bezmotorovému lietaniu, pričom prvé skúšky skladal na dúbravskej Glavici.
Všestranne nadaného chlapca však nelákali len lietadlá, ale aj lode. Počas
svojich stredoškolských štúdií na priemyslovke sa pustil do stavby kajaku,
ktorý potom skúšal na Malom Dunaji. Neváhal sa aj prihlásiť na prvé preteky
v kategórii neregistrovaných a na prekvapenie všetkých skončil medzi najlepšími, opäť na treťom mieste. Lepší od neho boli len dvaja pretekári Kajak
klubu Presburg –predchodcu dnešných Vinohradov, Németh a Mikšík.
„Seš dobrej. Nechceš jít k nám do klubu?“ Dodnes mu znejú v ušiach
tieto slová vtedajšieho tajomníka lodenice KSTL, dnešného Tatrana, pána
Nuhlíčka.
A tak sa jedna z najväčších našich vodáckych postáv histórie upísala na
dlhé roky tomuto klubu. Jan Matocha bol v tom čase nielen aktívny pretekár, ale súčasne aj tréner. V  tom čase aktívne pádlovali Jára Horák, Gusto
Hermann-Lórenz čiže Indaj. To boli kanoistik, avšak spomedzi kajakárov
spomeniem Čečelku a Reidla. Až po nich prišli do lodenice mladší – Marek
Malík, Slávo Janský, Jožo Stowasser, Tambo Lang, Števo Lukačovič a Milan
a Rudo Lachkovičovci. Pred očami mám však aj ďalšiu plejádu vynikajúcich

vodákov - Hrivňákovcov, Borotvaj, Šimoni, Ondro Marek, Norovský, Slezák,
Šnicla, ďalej Dinkovci a Hargašovci. Avšaj kedným z najlepších pretekárov
bol olympionik a mnohonásobný majster Československa Ľubomír Kadnár.
Z dievčat to bola Cicková, Čermáková, Zlata Wernerová, Trizuljaková, samozrejme Aranka a hlavne Milada Zatloukalová – Daštinská a Helena Kittlerová. Milada bola majsterkou ČSR na 500 metrov a v debli mala zlato spolu
s Helenou. Bol to vtedy naozaj veľký úspech. Keďže bolo v tom čase málo
peňazí, tak buď sme za ne išli na preteky, alebo si kúpili pádla či lode. Aj preto som sa podujal vyrábať pádla, pričom spod mojich rúk ich vyšlo spolu 10
a okrem toho som postavil aj tri single kanojky, ktoré doteraz ešte fungujú...
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Čo sa stýka mňa, tak som mal to šťastie a stal som sa 13 krát majstrom
Československa na tratiach od 500 do 50 km a robnako tak som triumfoval aj
na 200 kilometrovom podujatí České Budějovice – Praha. Vytvoril som tam
aj rekord, dosiaľ neprekonaný, lebo medzičasom postavil Slapskú priehradu.
Na vlastnoručne vyrobenej lodi som štartoval aj na OH 1948 v Londýne,
kde som obsadil bodované deviate miesto. O štyri roky neskôr na OH 1952
v Helsinkách som sa predstavil v dvojkajaku spolu s O. Kroutilom na 10
kilometrov. Aj do tretice sa mi črtala olympiáda a bola už už na dosah rúk,
spolu s Ondrom Marekom sme sa nominovali v K2. Boli sme už zaočkovaní, nafasovali sme aj olympijské oblečenie, lenže večer pred odletom sme
dostali telegram, aby sme nikam necestovali. Vraj jeden z atlétov zabehol
nejaký dobrý čas a museli ho poslať do austrálskeho Melbournu na úkor
nášho dvojkajaku... Aj taký je však život, a ten športový zvlášť...

Nominačnú regatu na pražské MS v roku 1958 sme v Berlíne s prehľadom vyhrali (10 km), druhí sme boli na tisícke a tak sme patrili k favoritom
aj v v Prahe. Ondro si však po strete so súpermi zlomil časť listu na pádle,
a tak sme prišli do cieľa ďaleko za medailovými ambíciami.
Na OH 1960 v Ríme ma nominovali ako štátneho reprezentačného trénera, pričom Slovensko tam malo veľmi silné zastúpenie, najpočetnejšie
v doterajšej histórii.. Medzi kanoistami to bol Polakovič, súťaž kajakárov
absolvoval Čepčianky a štafety Špaček.
Veľký význam mali aj rôzne tréningové doplnky, ktoré sme v tom čase
využívali. Boli to predovšetkým činky na získavanie sily, avšak po mojom
štarte na OH v Helsinkách, kde som po prvý raz videl pádlovací bazén, som
si ho v hlave preniesol k nám, rozkreslil som ho a ešte v tom istom roku
uzrel svetlo sveta vo veslárskej lodenici v Petržalke. Bol to novučičký bazén
pre štyroch kajakárov a šiestich kanoistov, čo bola počas zimných mesiacov
veľmi vhodná tréningová pomôcka, ktorú využívajú vodáci na Slovensku do
dnešných čias.

svalstva a zapájalo do činnosti komplet celého človeka. Lepší prostriedok
na upevňovanie svalstva rúk, nôh, chrbta a ramien ani nepoznám, nehovoriac o zvyšovaní výkonnosti srdca a pľúc. Platilo pravidlo, že dobrý vodák
bol aj vynikajúcim bežcom na lyžiach. Stále ešte chodievajú takmer všetci rýchlostní kanoisti počas zimy na bežecké trate a je to normálna súčasť
ich prípravy. Veľmi dobrými bežcami boli Ľubo Kadnár, Laco Čepčiansky,
Miro Kadnár, Števo Lukačovič, Jožo Stowasser, Tambo Lang a mnohí ďalší.
Prioritou boli dlhé a vytrvalostné behy. Neraz absolvovali populárny beh
z Bratislavy na Babu a späť, teda okolo 50 kilometrov. Po dobehnutí späť si
dali u Matochovcov, kde sa predtým aj prezliekli, horúceho čaju a koláčov,
ktoré pripravila Jednova pani manželka. To boli časy!
Jan Matocha absolvoval spolu 15 krát veľmi obľúbené preteky v behu na
lyžiach – Bielu stopu SNP z Krahúľ do Banskej Bystrice, pričom šesť ráz
víťazne. Vari najlepšiu bežeckú formu mal v roku 1949, keď štartoval na majstrovstvách Československa v Špindlerovom Mlýne. Na 18 km trati skončil
šestnásty, čo bol aj na špecialistov – bežcov , veľmi hodnotný výsledok.
Aj keď vzišiel Jan Matocha z lodenice Tatrana, duchom bol s ňou spojený
aj v časoch, keď úspešne viedol kajakárov Slávie UK. Z mnohých sa neskôr
stali aj reprezentanti a dostiahli to až na európske či svetové šampionátya.
S chlapcami absolvoval na vode s pádlom nejeden tréning, nejedno sústredenie, hecoval sa s nimi o špičku lode, hoci mnohí z nich mali o desiatky
rokov menej. Cez jeho ruky prešlo množstvo talentov, ktoré poctivo piplal
a otcovky im dával rady do života – a nielen vodáckeho. A tie bývali často
tie najcennejšie.

Namiesto dovetku

Okrem toho mali vodáci ako doplnkový šport číslo jeden beh na lyžiach.
Pomocou neho sme naberali kondíciu celého tela, bežkovanie zvyšovalo silu

Jan Matocha sa narodil 5. januára 1923 v Střelnej na Morave. Štartoval
na olympijských hrách 1948 a 1952. V Londýne obsadil medzik jakaármi
na 1000 metro 9. miesto a v Helsinkách spolu s Kroutilom v K2 skončili
v medzijazdách. Československo reprezentoval 16 rokov. Bol aj mimoriadne
úspešným bežcom na lyžiach. Po zanechaní mimoriadne bohatej a úspešnej
pretekárskej kariére sa stal trénerom a vychoval celý rad reprezentantov, pričom trénerstvu sa venuje stále v Slávii UK.
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Na slovíčko
s vodáckou legendou – Jánom Matochom

S tvrdým vajcom a čiernou
kávou do kajaku...
Je šťastím nielen pre našu rýchlostnú kanoistiku, ale aj celý slovenský
šport, že sa môže pochváliť takými velikánmi, medzi ktorých patrí aj Ján
Matocha. Už dlhé roky si nedokážeme predstaviť žiadne vodácke podujatie,
na ktorom by sme sa s touto veľkou postavou nestretli. Je šťastím sa s týmto
človekom porozprávať o hocičom, nielen o kajakoch či pádlach, ale o všetkom možnom, lebo má veľmi široký záber. Je obdivuhodné, že vo svojich
87-tich rokoch si dokáže udržiavať skvelú duševnú kondíciu a svoje mimoriadne bohaté skúsenosti odovzdáva na tréningoch v Karloveskej zátoke ďalším nasledovníkom, ktorých je však, v poslednom čase, stále akosi menej
a menej...
V našich tradičných rozhovoroch by sme radi priblížili aj týchto velikánov
kanoistiky, ktorí posunuli tento jeden z najúspešnejších slovenských športov
tam, kde je. Dnes sa porozprávame preto s Jendom Matochom, lebo takto ho
volá asi každý, kto má s ním bližší a priateľský vzťah.
n Pán Matocha, poďme k tým úplným začiatkom...
- No tak poďme. Narodil som sa 5. januára 1923 a pochádzam od Uherského Hradišťa. Ešte ako 5-ročný chlapec som sa s našimi presťahoval do
Bratislavy a odvtedy som verný tomuto mestu.
n No ale vaše meno sa úzko spájalo najskôr s Tatranom Bratislava, teda
klubom, ktorý bol pýchou kanoistiky a vodných športov vôbec. Kto bol
vaším prvým trénerom?
- Mojím trénerom? Nepoznám takú osobu, lebo v tom čase tam žiadny
tréner nebol a ja som postupne robil všetko – pretekárom počnúc a končiac
funkciou hospodára. Bolo to veľmi pekné obdobie, na ktoré sa nezabúda,
lebo šport sme robili s veľkou láskou a oduševnením.
n Je známe o vás, že na preteky za rieku Moravu ste cestovali nočnými
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vlakmi a neskôr aj nákladnými autami, čo v dnešnej generácii môže
vyvolať len smiech na tvárach.
- Áno, bolo to vtedy tak. v Bratislave som nasadol na nočný vlak, nadránom som vystúpil na stanici, v staničnom bufete som si dal jedno tvrdé vajce
s chlebom, zapil to čiernou kávou a poďme na preteky. Neexistovali žiadne iontové a iné energetické nápoje, žiadna špeciálna strava. No aspoň sme
potom nemali preplnené žalúdky a dobre a ľahko sa nám sedelo v kajaku ...
n A stále ste držiteľom rekordu na trase České Budějovice – Praha...
- Áno, kedysi sa na Vltave jazdili populárne maratóny a v roku 1959 som
tento vodácky maratón zašiel za 13 hodín. Odvtedy však rieku prehradili,
takže ten môj rekord zostal a už aj zostane navždy neprekonaný. To som bol,
samozrejme, aktívny pretekár a štartoval som na najrôznejších pretekoch
doma a v zahraničí.
n Poďme sa teraz spolu pozrieť na vašu účasť na olympijských hrách,
lebo aj táto stránka je z vašej strany mimoriadne bohatá...
- Po prvý raz som sa pod piatimi kruhmi objavil na londýnskej olympiáde
v roku 1948. Bolo to tesne po vojne a cítiť to bolo na každom kroku. Ubytovali nás v kasárňach, avšak medzi športovcami sme cítili veľkú solidaritu
a túžbu ukázať, čo vieme. Potom som mal možnosť štartovať aj na nasledujúcej olympiáde v roku 1952 v Helsinkách a do tretice som sa pripravoval aj na
nasledujúcu olympiádu v austrálskom Melbourne v roku 1956. Lenže tesne
pred odchodom nám povedali, že náš dvojkajak tam nepocestuje, a tak som
aj s Ondrejom Marekom napokon zostal doma. Namiesto nás tam nominovali nejakého atléta... O štyri roky neskôr, na olympijské hry v roku 1960,
som do Ríma cestoval ako štátny tréner družstva rýchlostných kanoistov.
A  spolu so mnou aj takí vynikajúci pretekári, akými boli, žiaľ už nebohý
Tibor Polakovič, ďalej Špaček z Trenčína, alebo ďalšia veľká postava tohto
športu, Laco Čepčiansky. Takže, aj takto som mal možnosť vidieť najlepších
svetových športovcov v akcii a pre moju trénerskú činnosť to boli skúsenosti
na nezaplatenie, z ktorých som potom dlhé roky čerpal.
n To boli teda vaše bohaté účasti na olympiádach, ktoré sú vlastne snom
každého športovca. Ale štartovali ste aj na majstrovstvách sveta.
- Áno, aj to sa mi pošťastilo, aby som reprezentoval Československo na
týchto svetových podujatiach. Tri razy som sa dostal na MS a najmä svetový
šampionát v Kodani v roku 1950 zostane dlho v mojej pamäti, lebo tam som
skončil vo finále kajakárov na šiestom mieste na 500 metrovej trati a štvorkajak skončil dokonca štvrtý.
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n A kto iný ako vy by sa potom nestal, s týmito bohatými zážitkami
a skúsenosťami, trénerom?
- No čo už s tým narobíte? Veď niekomu to predsa len treba odovzdať, nik
si to nezoberie so sebou navždy, to je aj moja povinnosť, povedal by som.

n Denne ste v lodenici Slávie UK, ktorá vám pred dlhými rokmi prirástla
k srdcu a na starosti máte talentovaných kajakárov. Aké máte skúsenosti s touto mravenčou prácou?
- Do Slávie UK som prišiel vari v roku 1955 a to je už dlhá doba. Odvtedy
prešlo mojimi rukami množstvo pretekárov a mnohí z nich sa aj uchytili.
Minimálne som mal v tréningovej skupine 12 kajakárov a z nich takí traja
– štyria sa vždy dostali do reprezentačných výberov. Žiaľ, doba sa zmenila
a teraz ich mám len päť, slovom – päť. A to je veľmi málo. Chápem, že svoje urobili aj mnohé lákadlá, ktoré sme my nepoznali, ako sú počítače, hry
a rôzne iné spôsoby rozptýlenia, a tým zákonite aj poklesol záujem o telesnú
aktivitu, a nehovoriac o tvrdom vodáckom tréningu, bez ktorého to nejde.
Je mi to tak trochu aj ľúto, že sa nám tá členská základňa akosi zužuje, lebo
sa pamätám na štarty dorastencov, keď tam bolo okolo 50 vodákov v jednej
kategórii.
n Takže, jedným slovom, kajaky sú vaším životom a vodácky šport určite
jednotkou spomedzi ostatných. Môžeme to tak povedať?
- Trochu to poopravím, lebo veľmi som si popri vode obľúbil aj beh na
lyžiach. Pre všetkých vodákov je to tradičný doplnkový šport a aj v mojom
prípade to platí. Veď 15 krát som štartoval na Bielej stope SNP, šesť krát som
ju vyhral, mám tam aj celý rad druhých a tretích miest a 55 kilometrová trasa bola rozprávková. Na tieto preteky jednoducho nedopustím. A zažil som
štarty, keď na nej bolo až 8 tisíc účastníkov, a to je už čo povedať...
Toľko teda Ján „Jendo“ Matocha, naša legenda s kajakárskym pádlom.
Zaželajme mu veľa zdravia predovšetkým a stále ten povestný elán pri tréningoch s mladými kajakármi. Mnohí z nich vlastne ani nevedia, kto im
dáva tieto cenné rady a životné skúsenosti...
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Prisťahovalec Čepčiansky.
Plným menom „Čepo“...

Len pred chvíľou ste dočítali riadky o velikánovi našej kanoistiky, akým
bol a je Jan „Jendo“ Matocha. Ďalšou mimoriadnou postavou tohto športu,
a takisto spojenou s našou lodenicou, je Ladislav Čepčianky. Veľa titulov
pred menom, veľa za menom, ale podstatné je, že Laco si na nich nikdy
nepotrpli a nezakladal a ako mu pribúdali s vekom, tak ich aj bral. Zaujímavé, alebo lepšie povedané – príznačné, že aj tento vynikajúci kajakár, ako
aj ďalší skvelí vodáci, sa dokázali uplatniť v civilnom živote minimálne tak
dobre ,ako to vedeli s pádlom. Darmo je, to obrovské tréningové nasadenie
a úsilie vo vodáckom športe sa musí pretaviť aj mimo pretekárskej dráhy
a človek potom na sebe tvrdo pracuje aj na inom úseku. A zdá sa mu to celkom prirodzené a normálne, že tam, kde druhý končí so silami, vodák len
začína alebo pokračuje veselo ďalej...
Poďme si teraz teda premietnuť životný príbeh Ladislava Čepčianskeho,
ako ho uložil na papier:
K vodáctvu som privoňal v Trenčíne. V povojnových rokoch tam boli
dva veľmi aktívne vodácke kluby a ich činnosť bola pestrá. Bola zameraná
hlavne na turistiku, ale aj na pretekársku činnosť, samozrejme. Pri lodenici
sme mali volejbalové ihrisko a v zime klzisko. Veľa sme chodievali aj na
túry po okolitých horách a v zime sme chodievali lyžovať. Výnimkou neboli
ani preteky, pričom na Inovci išlo predovšetkým o zjazdárske a pod Ostrým vrchom bežecké. No a v Spolupráci so Sokolom sa vodácki funkcionári podieľali aj na organizovaní atletických podujatí. A ako každý normálny
chlapec, ja som privoňal prakticky k všetkým aktivitám.
Keďže šport bol mojím veľkým koníčkom a záľubou, bolo celkom prirodzené, že v septembri 1949 som prišiel študovať do Bratislavy telesnú výchovu
a pribudli mi tak ďalšie telovýchovné aktivity. Vody, ku ktorej som mal veľmi
blízko, som sa ani počas vysokoškolských štúdií nechcel vzdať. Z pretekov
som dobre poznal mnohých pretekárov a trénerov v Tatrane Karlova Ves,
a tak mi nebránilo nič v tom, aby som zamieril práve tam.
Bol som veľmi rád, že ma medzi seba prijali a už od prvého dňa som sa
tam cítil priam ako doma. Našiel som tam veľmi priateľský kolektív rovnakej
krvnej skupiny akú som mal aj ja. Imponovalo mi najmä to, že ma úplne
normálne a priateľsky prijali aj také autority, akými bili pán profesor Čársky
a pán „inšpektor“ Daštinský. No a autorita nad autority – pán Matocha.

V Tatrane bolo v tom čase viac dobrých pretekárov - kajakárov a kanoistov. Ústrednou postavou však bol pán Matocha. Čo povedal, to platilo. Vo
všetkom sme ho chceli napodobňovať a priblížiť sa tak k nemu. A bolo veru
aj čo! Ja som sa napríklad snažil od neho „odkukať“ a napokon aj dosiahnuť
jeho prístup k tréningu a dosiahnuť jeho húževnatosť.
No a na prvú, ozajstnú lekciu nikdy nezabudnem. V piatok po tréningu
mi povedal:
„V nedeľu ideme na tréning do Hrušova. O ôsmej na lodenici!“
Vedel som, že Hrušov leží niekde pod Bratislavou, a vedel som aj to, že je
to okolo tridsať kilometrov. Nijako som si však nad tým nelámal hlavu. Pán
Matocha to povedal, tak to platí.
Vtedy sme jazdili na skladačkách. Dolu po prúde to bola idylka. Dokonca
sa mi aj podarilo párkrát strčiť špičku pred neho. To som však, vtedy ešte
bažant, nevedel, že sa to nesmie. Už aj boli z tréningu preteky, ale to mi
vôbec nevadilo.
Vydržal som až do Hrušova.
V zátoke sme vystúpili, trošku si vydýchli a „najedli“. Ja, študent, som mal
pri sebe „až“ dve Tatranky (jednu určite...). A - išlo sa hore.
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Asi po päťdesiat deviatku to šlo celkom fajn. No ale potom to prišlo! Na
každých 200 – 300 metrov stála na brehu rybárska búda a nad vodou trčal
čereň. Rybár mal sieť ponorenú vo vode, pričom vidieť bolo iba lanko. Pán
Matocha sa tomu akosi vyhýbal, ale na mne si rybár doslova zgustol. Počkal
až budem nad sieťou a v tom momente začal navíjať. Ak som sa nechcel
vykúpať, musel som sa tejto nástrahe rýchlo vyhnúť. Prúd bol však celkom
iného názoru na situáciu. Otočilo ma to a už som absolvoval čestné, či skôr
trestné kolo.
Niekde v blízkosti starého mosta som bol so silami úplne na dne. „Lafranconské raňajky“, dve Tatranky v Hrušove a 45 kilometrov na skladačke,
z toho polovica proti prúdu...
Dodnes si pamätám povzbudzovanie pána Matochu, či skôr vnadenie:
„Pôjdeme k nám, manželka varila španielske vtáčky“...
Keď sme dorazili konečne do vytúženej lodenice, odmietol som pozvanie,
poslednými silami som sa vyšplhal do šatne, natiahol som sa lavicu – aspoňa
na päť minút.
A o polnoci som sa znovu narodil na lavici v šatni...
A potom, že človek vekom stráca pamäť!


Ladislav Čepčiansky – Čepo

Namiesto dovetku

22

Ladislav Čepčiansky sa narodil 2. februára 1931 v Nitrianskej Strede.
S vodáckym športom začínal v Trenčíne a pokračoval v Bratislave. Štartoval
na olympijských hrách 1956 a 1960. V Melbourne bol najúspešnejším Slovákom, na kajaku na 1000 a 10 000 metrov skončil na šiestom mieste. V Ríme
skončil na kilometrovej trati v semifinále, v disciplíne 4x500 metrov bolo
naše kvarteto diskvalifikované v rozjazde. Na majstrovstvách sveta 1958
v Prahe si vypádloval striebornú medailu v K1 na 10 000 metrov. Ešte predtým, na MS 1954 a na ME 1957 obsadil štvrté miesta. Československo reprezentoval 35- krát. Vo svojej zbierke má 9 titulov majstra Československa.
Okrem kajakárskeho majstrovstva bol aj vynikajúcim bežcom na lyžiach.
Po skončení aktívnej pretekárskej činnosti bol významným vysokoškolským
pedagógom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
v Bratislave, trénerom a funkcionárom.
22
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Tá zátoka by vedela rozprávať...

Pre mnohých je Karloveská zátoka neuveriteľným herbárom spomienok.
Spomienok mimoriadne farebných s neskutočnými situáciami, ktoré prináša iba život sám a daná situácia.
Prvé rande s nesmelými dotykmi rúk, prvé bozky a vzápätí aj prvé nesmelé zábery pádlom na vratkom kajaku.
Podvečerné slnečné lúče, predierajúce sa cez porast na ostrove, ešte
dokážu podráždiť a poštekliť opálené tváre vodákov, vracajúcich sa po tréningu späť do lodenice. Ničím nenahraditeľná vôňa odložených kajakov ťa
roky vťahuje do útrob vznešenej stavby a cítiš jej ochranné krídla.
Vôňa dreva má tisíc odtieňov, rozoznáš ju poľahky od vône plastu. Ináč
vonia ten majstrovský kajak, nablýskaný jedna radosť, ináč kanoe toho
nešťastníka, čo neprešiel cez semifinálové sito ešte ďalej, kde sa už-už videl...
Zo zaviazanými očami by si dokázal nahmatať našu lodenicu. Od zastávky električiek tomáš iks krokov dole a večer aj hore. Privinie ťa magnetickými krídlami a ty o tom ani nevieš. Je to samozrejmosť.
Pokosená tráva pred lodenicou by tiež vedela rozprávať. Nachodili sa po
nej slávne to postavy, ale aj tie, ktoré si na tie veľké nedovolili dorásť.
Aj tie lavičky so stolmi by si pospomínali. Koľko fliaš a ďalších dobrôt
zdobili počas tých dlhých rokov všelijaké oslavy všetkého možného.
Len Dunaj opodiaľ si ide svojím korytom stále rovnako akoby v tom istom rytme...
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História lodenice
Tatran Karlova Ves Bratislava
do roku 2010
Objekt, ktorý v roku 1935 postavili a slávnostne otvorili naši rodičia,
predkovia, zakladatelia, má súčasný názov:
Vodácky klub TATRAN KARLOVA VES BRATISLAVA
Od tohto historického okamihu slúži objekt svojmu účelu bez prerušenia
už 75 rokov. Kedže som členom už viac ako päť desaťročí, dovolil som si vziať
do rúk veľké sústo – zaznamenať výpovede starších členov a naše spomienky
tak, aby aj naši následovníci mohli hrdo povedať : som členom Tatranu!
Pri založení klubu bol hlavne Alojz Raška – iniciátor a nositeľ myšlienky
založenia lodenice pri KSTL /klub slovenských turistov a lyžiarov/ už v roku
1933. Lodenica bola vďaka zápalu nadšencov postavená v roku 1934 a po
krátkom užívaní, 24. augusta 1935, aj slávnostne otvorená. Architekt Eduard
Mikulík realizoval svoju predstavu ako nástavbu lode s kapitánskym môstikom, okrúhlymi bočnými oknami a smerovaním na západ.
Objekt lodenice sa stal dňom 11.05.2007 na základe dokumentu Ministerstva kultúry č.MK-2255/2007-51/7351 národnou kultúrnou pamiatkou.
Jeho pamiatkové hodnoty sú:
• urbanistická - situovanie stavby pri ramene Dunaja
• architektonická - výtvarné riešenie pripomínajúce loď
• stavebno-technologická - drevená konštrukcia
•d
 okumentačno-historická - je dokumentom spoločenského života v medzivojnovom období v meste

28

Prvý výbor klubu
Prof. Vladimír Klecanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . predseda
Václav Houda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  podpredseda
Alois Raška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kapitán
Vladimír Mayer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pokladník
Lorand Draxler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednateľ
Šturc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zapisovateľ
Dvorák, Kožušníček, Pacák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . členovia výboru
J.Nikl, vyslúžilý námorník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  správca, dozorca
28
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Základným dokumentom pre existenciu lodenice na pozemku Univerzity
Komenského bola Pachtova smlúva, napísaná dňa 1. januára 1935 v Bratislave medzi okresným úradom v Bratislave v zastúpeniu čs.eráru, prenajímateľom zo strany jednej a klubom čsl. turistov-Vodákov-Bratislava, ako
nájomcom na strane druhej. Predmetom zmluvy bola časť parcely č.3292/4
o rozmeroch 2600 m2 z pozemkov Univerzity Komenského za ročné pachtovné ujednaným obnosom 50,- Kčs.

Zo života klubu
S odstupom času sa dajú charakterizovať obdobia života lodenice-klubu
od počiatku doteraz v rôznych sférach jej činnosti asi takto :
1. obdobie – budovateľské /založenie klubu a postavenie lodenice  . 1934 - 1938
2. obdobie – vznik a rozkvet rýchlostnej kanoistiky . . . . . . . . . . . . . . 1938 - 1973
3. obdobie – rozvoj organizovanej vodnej turistiky . . . . . . . . . . . . . . .1973 -1985
4. obdobie – stagnácia,útlm pretekárskej činnosti . . . . . . . . . . . . . . . 1974 – 1981
5. obdobie - druhá vlna rozvoja pretekárskej činnosti  . . . . . . . . 1981 až doteraz

Obdobie rokov 1938 – 1945
Veľmi výstižne popisuje Premysl Čečelka, na vode zvaný Bubela, vo svojom príspevku z roku 1985, po prečítaní spomienok prof.Čárskeho k 50.
výročiu založenia klubu. Bolo to obdobie, kedy naši otcovia hľadali a našli
spoločenské, rekreačné a športové vyžitie v tomto krásnom prostredí i za
neľahkých vojnových čias. Cítili spolupatričnosť, ktorá sa odrážala v spoločných akciách po celý rok-voda, lyže, futbal, volejbal, kolky a pešie výlety do
Karpát a Tatier. V tomto objekte vyrástlo veľa dobrých pretekárov svetového mena, ale najdôležitejšie bolo to, že to boli dobrí, poctiví a slušní ľudia.
Hlavnou myšlienkou bolo a zostalo: chceme tu žiť a byť nezávislí !

Obdobia života lodenice boli poznačené činnosťou tzv.generácií. Tá prvá
sa zaslúžila o vznik objektov.Tak ako prvá aj druhá generácia za dlhé obdobie zachovala samostatnosť a funkčnosť celého objektu klubu. Je pravdou,
že generácie sa nedajú presne od seba oddeliť, ale jadro môže generáciu
charakterizovať. Ak môžem použiť označenie „naša generácia“, t.j. obdobie
rokov 1970 – 2005, ako druhá v poradí sa zaslúžila o zveľadenie celého areálu na úroveň najkrajšej lodenice na Slovensku a možno aj v strednej Európe. Jeden architekt lodenicu navrhol a druhý ing.arch.Igor Petro(Tričko)
ju v posledných desaťročiach premenil na súčasť botanickej záhrady. Snaha
ochrániť existenciu objektu vyvrcholila v roku 2008 dosiahnutím uzavretia zmluvy o prenájme pozemku s Univerzitou Komenského v Bratislave na
30 rokov /I.Hargaš,M.Lachkovič a J.Stowasser / a vyhlásením Ministerstva
kultúry, ktoré uznalo lodenicu za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2007
/I.Peťovský,M.Hargaš/. Formujúca sa ďaľšia generácia už podáva dôkazy
o svojej existencie-schopnosti a začína významne preberať kompetencie
a zodpovednosť za osud klubu. Dúfame a čas ukáže , že to bude v prospech
nás všetkých.

Naši predsedovia klubu
1935 – 1938 Univ. Prof. Vladimír Klecanda
1938 – 1988 Univ. Prof. Konštantín Čársky
1988 – 2004 Mgr. Ľubomír Kadnár
2004 – 2010 Ing. Ivan Hargaš
Názov klubu
- Od založenia: „VODÁCI klubu čsl. turistov“ (KČST) do 14.3.1939, necelé
4 roky
- potom „VODÁCI klubu slov.turistov a lyžiarov“ (KSTL) do konca vojny
v roku 1948
- ďalej 2 roky „SOKOL Vodáreň Karlova Ves Bratislava“ do roku 1950,
- pokračuje „TJ Tatran Bratislava, Karlova Ves“ (názov od A.Daštinského)
do roku 1957, (TJ - Telovýchovná jednota)
- prechodne len na 1 rok „Vodácky oddiel TJ Tatran Výskumné ústavy Bratislava“ (J. Greguš,výr.správa Tatranu) do roku 1958
- potom 38 ročné obdobie „TJ Tatran Karlova Ves Bratislava“ do roku 1996
- a konečne 14 rokov „Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava“ (VKTKV)
doteraz.

30

30

Etapy vývinu – významné skutočnosti pre fungovanie objektu
• 1 934 – dokončená stavba lodenice, iniciátor A.Raška, architekt Eduard
Mikulík
• 1935 – august, slávnostné otvorenie lodenice - postavený strážny domček
• 1 939 – kolkáreň - „Kristova búda“ (šatňa-bufet), Ján Krista, teraz Senior
club
• 1 948 – betónové schody do vody zátoky, zaslúžil sa F.Fégl starší
• 1 959 – vybudovanie škvárového ihriska na kozacinu, iniciatíva Michala
Hargaša
• 1 961 – vybudovanie dielne (z Kaletovej búdy), Jendo Matocha a jeho pretekári
• 1 963 – oprava pravého nosného stĺpa na balkóne lodenice, p.Verzál
 –tesár - L.Čepčiansky postavil v rohu pri Švédoch „Čepovú búdu“, VŠE
lodenicu
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• 1969 – prebudovanie časti kolkárne na klubovňu a činkáreň v priestore
terajšieho Hexen clubu, vykurované kachlami, v strede objektu bol murovaný komín, tréner J.Stowasser s pretekármi
• 1973 – F.Štefko a J. Stowasser od základov vybudovali celý plot okolo lodenice a opravili vstupné brány
• 1974 – J.Nagy a J.Stowasser zaviedli plyn do objektu, teplé sprchy a miestnosť pre plynové boilery – terajší FO-CY club
• 1976 – Michal Hargaš s futbalistami a volejbalistami zrealizoval myšlienku
veľkého škvárového futbalového ihriska so zachovaním možnosti volejbalu, zvýšil ploty do výšky 4 m
- M.Beňo zabezpečil dovoz zeminy-ornice na vytvorenie trávnika na veľkom dvore medzi lodenicou, kolkárňou a strážnym domčekom
- F.Štefko zorganizoval členov na vybudovamie chodníka z betónových
kvádrov (z „dovozu“) cez trávnik, splanýrovanie navozenej zeminy a osiatie trávy
• 1978 – J.Benčúrik a J.Stowasser urobili nové schody na balkón a nové drevá na stoly pred Senior clubom
- I.Hargaš, F.Štefko, J.Stowasser a O.Rais prebudovali časť kolkárne na nový
veľký priestor zimnej klubovne „Hexen club“ s kanceláriou a kuchynkou
- F.Štefko s členmi zhotovil vpredu i vzadu stabilné lehátka na opaľovanie
a spolu so saunistami uskutočnil prvé rozšírenie sauny
• 1979 – saunisti zväčšili - predĺžili potnú miestnoť
• 1984 – J.Stowasser, D.Zvozil a T.Jankovič zrealizovali dávny sen – prebudovali od základov WC pre ženy a mužov, vodu dotiahol M.Drgoň-Had - O.
Pišoft a O. Rais sa zaslúžili o predĺženie betónových schodov do vody
• 1985 – J.Matocha opravil nosnú podperu pod pravou stranou balkóna
• 1986 – B.Čech a O.Rais vymenili celú podlahu balkóna a drevo napustili
ochranným náterom
• 1986 – J.Stowasser so saunistami spravili veľkú, definitívnu prestavbu sauny pre 15 ľudí, otočili pec s prikladaním zvonka, vydláždili podlahu
• 1990 – J.Dinka so saunistami spravili prístavbu k saune s laminátovým
bazénom
• 1992 – J.Stowasser dokončil stavbu lodenice FaF na mieste „Čepovej
búdy“
• 1993 – zásluhou I.Hargaša,V.Šináka a J.Stowassera sa na mieste betónového bazéna vybudovalo viacúčelové asfaltové ihrisko, zameranie plochy
T.Dinka-geodet
• 1994 – B. Čech a J. Stowasser urobili generálnu opravu „Senior clubu“
• 1995 – B. Čech a J. Stowasser zhotovili nové schody na balkón a stôl s lavičkami pred „Hexen club“
- F.Štefko s mladými urobili z veľkých hranolov tribúnu a pieskovisko

- Homola team urobili prestavbu šatní/ženských/ v lodenici
• 1 996 – pod vedením stolára Homola teamu M.Mičušík, M.Záborský a A.
Kováč urobili nový vonkajší drevený obklad celej kolkárne
• 1 998 – pod vedením A.Homolu sa spravilo osvetlenie futbalového ihriska
• 1 999 – 31.január, obnovenie povrchu škvárového ihriska(vietor,-10st.C).
Stroje dodal A.Homola, 15 členov robilo celý deň, akciu viedli Hargašovc
i(Ivan,Marian,Juraj)
• 2002 – 16.august - prišla povodeň , 9,91m hladina Dunaja vytopila celý
objekt, trvala 3 dni a likvidácia následkov trvala mesiace
• 2003 – z poistného za náhradu škôd sa vydláždili Hexen club a Focy
club,zaplatilo sa nové centrálne vykurovanie objektu kolkárne s plynovým
kotlom namiesto gamatiek – plynových kachiel
• 2009 – rekonštrukcia posilovne (kolkáreň), dotáciu vybavili M.Homola, J.
Kadnár, realizáciu členovia Hugo klubu-mladí
• 2010 – rekonštrukcia zimných šatní (kolkáreň), projekt A. Fingerland, materiál I.Zachar, realizácia členovia Hugo klubu
• 2010 – bola daná do užívania protipovodňová betónová bariéra na ochranu proti 1000- ročnej vode spolu s promenádou (vybudovalo mesto), počet schodov je 23
• 1 962 – až doteraz všetky elektrikárske práce robil nezištne Ing. I. Mičušík
- Slon
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Zážitky člena (J. Stowasser)
Moje prvé kontakty s lodenicou spôsobil môj najlepší kamarát a spolužiak z triedy Ivan Čársky.V roku 1955 sme viacerí spolužiaci začali chodiť
k pionierskemu vedúcemu p.Kaletovi (Celofán), ktorý mal v prístavbe lodenice (terajšia dielňa) 4 pramičky a jednu kanojku. Bol som veľmi hrdý, keď
som po prvý raz dokázal pádlom udržať kurz pramice na zátoke rovno na
komín vodárne. V tom čase v zátoke nekotvili žiadne plavidlá a ostrov oproti lodenice bol slabo zarastený krovím a nízkymi vŕbami. Na druhý rok, po
jarnej príprave sme s Kaletom absolvovali ako 13 roční šarvanci splav Dunaja z lodenice až do Kamenice nad Hronom. Bolo to v čase letných prázdnin
na pramičkách. Týmto sa Dunaj zapísal navždy do mojej duše.
Počiatky môjho trénovania v marci 1957 neboli nijak zvláštne. Kľakli sme
si s Ivanom do debla pri našom pontóne a pri susednom sa to stalo! Mal som
pocit, ako by ma niekto vylial z lavóra. Neviem prečo a zrazu som sa máchal
vo vode. Zaťal som sa, no a organizmus sa to naučil.
V tom čase sme trénovali – chodili na vodu pomerne voľne. Dorast mal
na starosti tréner p.Daštinský, tajomník a organizátor TJ. Jendo Matocha
viedol pravidelné cvičenia v telocvični, kam chodili v zime všetci pretekári.
Jeho pravidelné a nemenné zostavy cvičení sme vedeli naspamäť aj v spánku. Telocvičňa v zime bola 2x 2 hodiny v týždni(riadna zaberačka) a k tomu
bol 2x pádlovací bazén v TJ Štadión u veslárov (teraz Aušpic), vytrvalostný
beh v teréne 10 km, v zime na bežkách. Postupom času sa k tomu pridala
posilovňa vo vestibule PKO.
Tréningy na vode boli sprvu len na zátoke a až o rok neskôr na Dunaji.
Ako mladší dorastenci sme jazdili na C2, ktoré mali klasickú dĺžku 5,2 m
a až v staršom doraste sme mohli pretekať na C1. Pre tréningové i rekreačné
jazdenie sme mali k dispozícii karloveskú zátoku po vodáreň, ale bez prístupu na ostrovy. Len krátke obdobie pred studenou vojnou sa dalo chodiť na
ostrovy oproti lodenici. Potom pár rokov bol zákaz aj nad malou hrádzou.
Ostrov Kazmacher – vodárenský ( Sihoť) bol až do roku 1989 hraničným
zakázaným pásmom- strážený hraničiarmi. Dunaj sme mali prístupný od
vyústenia zátoky len jeho ľavú (bratislavskú )stranu a pravá strana Dunaja
bola prístupná až od Aušpicu r.km1869 až po r.km 1852. Nad a pod tento
úsek bolo hraničné pásmo-vstup prísne zakázaný!
Na celom úseku slovenského toku Dunaja boli postavené strážne veže
s guľometmi, kde permanentne strážili hraničiari so samopalmi. Po hladine sa premávali bojové motorové člny hraničiarov. Okrem toho chodili po
brehu dvojice hraničiarov s vlčiakmi a niektorí aj na bicykloch. To isté bolo
aj na maďarskej strane. Keď sme išli na lodiach pod Bratislavu museli sme
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sa ohlásiť pri prvej veži a tí nás hlásili ďalej až po Štúrovo. Jazda po zotmení
bola zakázaná. Každý musel mať pri sebe občiansky preukaz a evidenčné
číslo na lodi.
Naše prvé pretekárske pádla v roku 1958 boli tzv.kvapky, ktoré nám vyrobil majster Pupkai.Cena za jedno pádlo bola 150,-kčs. V tom čase sa tento
majster začal presadzovať
voči starému pánovi Liptákovi z Vinohradov, svetoznámemu výrobcovi
hlavne kajakárskych pádiel (pádla kupovali svetové špičky, olympijský víťaz
Hatlacki jazdil
s jeho pádlom). Ale jeho tvrdohlavosť neobstála (nebol ochotný nič na
pádlach zmeniť) a tak nové tvary pádiel ochotne realizoval Pupkai a starého
pána preskočil. Pádla „pupkaiky“ sa dostali do povedomia vodákov a preslávili sa aj v slalomovom svete.
Okrem tréningov na Dunaji v Bratislave sme jazdili na splavy-čundre na
ostrov Kormoránov r.km 1855. Samozrejme na pretekárskych lodiach. Tieto tzv.tréningové čundre boli veľmi obľúbené. Soboty boli pracovné a tak po
obede, keď sme prišli do lodenice a dozvedeli sme sa, že už niekto šiel dole
na čunder, tak sme začali hľadať niečo pod zub, zapísali sme sa do lodnej
knihy, zobrali pádlo a loď a rýchlo za nimi. Na 55-ke sme sa stretli. Niekedy
sa nás nazbieralo aj do 15. Spalo sa pod otočenými kanojkami, pod dekami,
v lepšom prípade v dekových spacákoch, neskôr vo vojenských perových
spacákoch. Naším, o pár rokov starším gestorom a najlepším kamarátom
bol oceľový Stano Čársky. Ten spal tak, že sa v teplákoch obtočil okolo ohňa
na štrku a hotovo. Bolo to vždy po dlhotrvajúcom sedení pri táboráku, spievaní s gitarou a rozprávaní o našich a iných zážitkoch. Gitaristami boli najčastejšie Alan Sova, Milan Sova a StanoČársky. Spevákmi boli všetci ostatní.
Stalo sa, že sme niekedy zmokli a tak sme veci sušili pri ohni tak blízko, až
začali horieť. Horiace veci, najmä kecky, boli po vytiahnutí z Dunaja na tom
oveľa horšie ako predtým.
Najčastejšími čundrákmi boli Stano, Voco, Tričko, Dlhý, Valo, Ivan, Gusto Keke, Grg, Milan, Slon, Puňťo, Vilko, Fero a z dievčat Špulka, Máňa, Šabľa
,Johny a ďalší.
V niektorých rokoch /1957 – 1965/ sa stalo, že sme takéto čundre absolvovali za sezónu aj 10 krát. Cesta späť proti prúdu začala v sieti ramien.
Najprv Gútorskym ramenom s prechodom do úzkeho ramena „akvária“,
ktoré nás doviedlo svojou krištáľovou vodou k Dunaju na r.km 1859. Podľa
stavu vody sa dalo o 200 m pokračovať „Micherovkou“, pomerne širokým
ramenom, ktorého koniec/začiatok/ bol pod Vlčím hrdlom. Za nižšieho stavu vody sme pretraverzovali z akvária cez Dunaj a vyšli sme rusoveckým
ramenom až na r.km 1863 pod Ovsišťom. Potom celý oblúk oproti prístavu po plytčine bidlovaním až k Lido zátoke, Dunajčíku, popod starý most
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k Aušpicu, traverz na bratislavskú stranu, pri PKO domov do zátoky. Cesta
trvala podľa stavu vody a vetra 3 – 4 hod. Keď sa počasie obrátilo proti nám,
bolo 35 stupňov v tieni, my smädní, spotení sme ťahali proti prúdu a ľudia
na brehu sa bavili, popíjali pri kolotočoch. Viete si to predstaviť? Bola to
skúška húževnatosti.
Raz sme sa zišli na Kormoráne a zistili, že chlieb a voda zostali zabudnuté
v lodenici. Nič sa nedalo robiť, vybrali sme sa Ivanom Čárskym naspäť. Ivan
ma odprevadil po Lido, ja som skočil do lodenice pre proviant a na Kormorán sme sa dostali až za tmy. Nepríjemný pocit bol z ukotvených bójí, zle by
bolo, keby sme sa s nimi zrazili.
Keď bolo obdobie komárov, najlepšie sa dalo prenocovať na malých štrkových ostrovoch. Tam sa komáre nezdržiavali. Na stanovanie sme si vybrali
takýto ostrov, no bolo na ňom veľa husí. Nedalo sa nič iné robiť, museli
sme ich vyhnať. Keď nepomáhal krik a mávanie rukami, tak sme to skúsili
kameňami. Bohužiaľ, jedna hus bola tak trafená, že ju bolo treba zbaviť trápenia. Stano ako medik a Voco išli s ňou do hlbšej vody a budúci chirurg jej
vykrútil krk (možno 6 obrátok), ale hus nič! Nuž nedalo sa inak, musel jej
hlavu odrezať. Keď si myslel, že je po všetkom a pustil jej krk , vyšlo z neho
ešte zagáganie až sme zľakli. Aby neboli zbytočné problémy ,Voco na lodi zaviezol v noci našklbané perie do stredu Dunaja. Milú hus sme piekli a snažili
sa zjesť len tak diétne, bez chleba, soli a masti.
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Naši bafuňári /Daštinský a spol./ mali svoje obľúbené miesto na stanovanie na Gútore (Hamuliakovské rameno) r.km 1852. Raz v lete roku 1961,
boli prázdniny a v sobotu sme prenocovali na Kormoráne. V nedeľu doobeda sme sa vybrali navštíviť ich. Splavili sme 3 km po gútorskom ramene
a ešte pred jeho ústim do Dunaja sme si schovali lode do húštin. V blízkom
jablkovom sade sme si doplnili vitamíny a zahrali futbal na trávičke. Keď
sme toho mali dosť,vytlačili sme od brehu do ramena kus starého pňa, dali
naň plavky a tričká a vplávali holí z ramena do Dunaja. Bafíci táborili o kusok nižšie a my sme okolo pňa plávali „delfína“ a vystrkovali holé zadky.
Pri našich bafuňároch sme pristáli pri brehu a dohodli sa, že kto sa prvý
oblečie dostane „pupkáča“. Bol to pohľad na 12 holých mládencov ( v tých
dobách!), ktorí spievajúc, plavky na paliciach, kráčali po plytčine k stanom.
Našim to až tak nevadilo, ale boli tam aj cudzí a tí hneď hnali svoje nežné
polovičky do stanov, aby nemohli „náhodou“ porovnávať. Usúdili sme, že
dosť bolo srandy a dali sme si plavky na seba.
Základ našej najnutnejšej výbavy tvorili loď, pádlo, dýka ,sekera , hliníkový „ešus“ a dseka, spacák. Keď nám došla pitná voda, tak sme pili vodu zo
zátoky filtrovanú cez tri klobúky. Prvá bola zelená, druhá červená a až tretia
bola dobrá-šedá. Chvála bohu, nikomu nebolo z takej vody zle, až na nejakú
horúčku, ale hlavne že sme to prežili.
Nesmiem zabudnúť spomenúť aj aquaplán. Bol dobrou prípravou na
jazdu v lodi. Prežili sme na ňom a s ním dlhé hodiny a roky. Mali sme ho
priviazaný na hrádzi Dunaja pri ostrove oproti lodenici v oblasti majáku.
Oceľové lanko malo dĺžku aj 50 m. Dunaj tam mal prúdnicu, ale nejak nám
to hraničiari tolerovali.
Naše významné športové podujatia organizované členmi Tatranu
Najstaršie podujatie je Hargašov memoriál poriadaný od roku 1945 na
pamiatku člena klubu Ivana Hargaša, partizána, ktorý položil život v povstaní. Konal sa dlho na zátoke, na Dunaji, Morave a aj ako maratón z KuchelauViedeň do Bratislavy, na Zlatých pieskoch v Bratislave a na Malom Dunaji
ako pretek „Okolo Žitného Ostrova“.
Tatranský okruh vodákov bol založený a organizovaný pre vyžitie sa turistov – vodákov na Tatranských riekach s centrom blízko Liptovského Hrádku.V roku 1968 ho založili a dlhé roky organizovali: Milan Čársky (Kopi),
Maria Bažantová a Igor Mičušík (Slon).
Vodácke orientačné preteky – Bodíky, v posledných rokoch memoriál Ing.Petra Janošoviča, člena Tatranu, založili P.Janošovič(Peťuško) a P.
Horváth(Paluško).
Medzinárodná Juniorská regata – rýchlostná kanoistika v areáli Zlatých
pieskov, Bratislava pod vedením Ľ.Kadnára, Juraja Hargaša, T.Lángha (Tam-
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ba) 2 časti seriálu svetového maratónu v rýchlostnej kanoistike na tratiach
na Malom Dunaji a na priehrade Madunice – Piešťany.

Naše oslavy, benefície, život
Spoločenský život, jednoducho kamarátske vzťahy medzi členmi lodenice, vznikali a zlepšovali sa nielen pri spoločných tréningoch, ale viac na
výjazdoch na preteky po celom Československu. Spomienky sa otvárajú pri
pomyslení na to, ako sme sedeli-ležali na nákladnom aute pod loďami, priviazanými na drevenej konštrukcii, neskôr na železnej (krákorec). Keď pršalo šofér vytiahol plachtu a tou sme sa prikryli. Do Prahy sa išlo 7 – 8 hodín.
Stará cesta viedla pri Brne pod železnicou a podjazd bol nízky. Niekedy bolo
treba aj vypustiť z pneumatík, aby sme mohli prejsť bez škrabnutia lodí.
Cestovanie síce nebolo komfortné, ale zážitok to bol! Keď bola cikpauza,
zastal šofér pod čerešňou a okrem odľahčenia bolo aj doplnenie vitamínov.
Dlhé roky sa chodilo na národný výbor po výnimku na prepravu osôb na
korbe. Inak to nešlo. Nezabudnuteľný šofér bol pán Remeň. Mal nákladiak
V3S-ku plynární a jeho odpoveď vždy bola „no,však dóobre“. Až niekedy
po roku 1968 sa začalo cestovať na preteky autobusom s prívesom na lode.
To tiež nebola núdza o zážitky, najmä technického charakteru. Najviac robila na vleku problémy elektrika. Stalo sa, že autobus s vlekom spájali od
rána do podvečera a keď už vybili všetky poistky autobusu, tak sa riešila
sitácia natiahnutím nových káblov od zásuvky až ku jednotlivým svetlám.
Jedna historka sa mi vtíska. Máňa Bažantová sedela vzadu v autobuse, ktorý
ťahal vlek s loďami z Tatraňáku domov. Ako vchádzali do B.Bystrice sa obzrela a videla vlek s loďami (aha vodáci ?), hneď veselo oznámila ostatným
v autobuse : „za nami idú vodáci!“. Ale potom jej to došlo a druhý výkrik
oznamoval : „veď to je náš vlek “! Ten sa odtrhnutý sám valil po ceste až inteligentne zastal pred mostíkom cez potok, opretý o jeho zábradlie. Niekedy
boli zážitky s odviazanými loďami, plachtiacimi popri ceste, alebo zachytené
na stromoch a pod.
Sústredenia pretekárov Tatranu vplývali na kolektív. Táborový život mal
svoje pravidlá. Mladí sa učili a keď na pretekoch uspeli, tak ich starší začali brať vážne. Bolo to na Vranovskej priehrade, Peksovom mlýne, Dubník
- Stará Turá, neskôr Štúrovo, Kaskády pri Šali a v zime v Tatrách na bežeckých sústredeniach.
A to najnaj, čo nás spájalo boli spoločné výlety (a bolo ich veľa). Nielen
to, ale boli vždy naplnené. Nezriedkavo bolo aj do 50 účastníkov. Naše deti
na ne radi spomínajú.
Bol splav Malého Dunaja a pristáli sme po Topoľníkoch niekde vľavo.
Preniesli sme lode za hrádzu a v miernej priehlbine sme postavili 12 stanov.
Bol príjemný letný večer a išli sme spať pred polnocou. V noci hrmelo, blýs-
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kalo a prišiel lejak. V tom buch, buch na stan a Sergej sa spýtal máte vodu ?
V stane sme boli dvaja Jožovia a hneď sme mu ochotne podávali vodu. On
na to, že nie, ale či máme sucho v stane a či nám môže doniesť deti. Potom
nám povedal, že spali aj s Bobou na dvojnafučke, snívalo sa mu že plávali
až ho zobudil mokrý pocit, keď mal ruku vo vode. Skoro všetky stany boli
zatopené. Celá plocha sa zmenila na bazén. Slon mal postavený stan trošku
do briežka, tak sme ho aj so stanom posunuli vyššie. Nezobudil sa a ráno
nám to nechcel uveriť.
Vodáci, ktorí majú život naplnený pádlovaním na Dunaji, poznajú tvrdú
prácu aj v tréningu na preteky, vedia sa na druhej strane aj dobre zabaviť.
Nepotrebujú k tomu alkohol alebo el.zásuvku. Nikdy nemali radi nepriamych a nečestných. Takí sa obvykle vylúčia sami. Tradične sa zábavy konali
po pretekoch HM (Hargašov memoriál). Veľa priaznivcov, nepretekárov, sa
tešilo na „hargašák“ a nemali na mysli len preteky. Táto masová zábava sa
konala vo veľkej klubovni, až sa celá konštrukcia lodenice od tanca triasla.
Tancovalo sa v teplákoch a dlho do noci. Silvester bol zase pre menší okruh
členov poriadaný v klubovničke (terajší Senior) a raz dokonca v novej dielni
pri kachliach. Mikuláša sme mali až po prerobení Hexenu a postavu Mikuláša zastávali J.Stowasser, I.Mičušík a B.Čech. Osvedčeným čertom bol
D.Zvozil.
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Po roku 1992, kedy založil J.Stowasser FO-CY (futbalovo-cyklistický)
klub, kozacina vrchlolila a futbal na „veľkom“ škvárovom ihrisku sa lepšie
zorganizoval, začali sa aj benefície jej členov a oslavy jubileí členov Tatranu
v tomto cetnre športového a spoločenského života lodenice. Hral sa volejbalový „deblík“, basketbal, softenis, stolný tenis, starí bafíci hrali šach a karty
(šnapsera a mariáš) v lete pod brezou alebo pred Senior klubom.
V zime sa chodilo behať 10-15 km, alebo na bežkách v blízkych Karpatoch , korčuľovalo sa, hral sa hokej na zamrznutej zátoke. Teplá voda nebola
a dokonca ani studená netiekla. Začala nenápadne éra saunovania. Najprv
sme dali dokopy primitívne kachle z rúry, dvierka nedoliehali a priestor 2
x 1,5 m sme vykúrili tak cca na +75 C. No bolo nám teplo... Až začiatkom
rokov sedemdesiatych sme saunu zväčšili, pec dali urobiť podľa nákresov
M.Hargaša a začal sa ozajstný život sauny. Sauna prežila búrlivé roky hľadania správnych návykov a veľkej prestavby s kapacitou 15 osôb v rokoch
1986-88 do terajšej podoby. Pre tatraňákov je v posledných rokoch saunový
deň piatok a je to vidieť.
Saunuje sa tu od najstarších skoro 80 roč. cez malé deti až po dospelých
cca 50 – 80 ľudí. Paľo Hrdina poskytuje odbornú masáž. Nezriedka sa k tomu prifarí aj oslava či benefícia.
Celé to dokresluje spev s gitarou-gitarami Jindra a Joža, husľami Sveťa Katuščáka, banjom Vlastíka Žambocha a posledných 15 rokov aj ťažké súboje
v osmičkovom biliarde na stole v Hexene. Dôležitá zmena nastala v roku
1974, kedy učitelia Farmaceutickej fakulty UK, ktorí mali prenajatý priestor
pre lodenicu v budove kolkárne, zaviedli plyn do objektu. Spolu s tým aj teplú vodu z boilerov umiestnených v terajšom FOCY klube do vybudovanej
sprchárne. Priestor s boilermi bol vykurovaný a aj šatňa pre študentov. Tak
sa začala celoročná prevádzka lodenice.
Tradícia „urob si sám“, ktorú s profesionálnou náročnosťou založil Jendo
Matocha svojou stavbou pretekárskych lodí, má pokračovateľa. Dielňa pod
kuratelou Joža Stowassera pokračuje v jeho duchu.
Naše výlety – splavy riek v rokoch 1965 – 1985 s rodinami.
Po roku 1970 začala mať naša generácia normálne rodinné starosti a hľadali sa aj spoločné výlety, venovala sa intenzívnejšie turistike a vo väčšom
počte splavom rodinného charakteru nielen zaužívaným dole Dunajom až
do Budapešti, aj ako účastníci m,alej TID-ky z Linzu do bratislavy, na Malom Dunaji, Mošonskom Dunaji, samozrejme aj na Tatranských riekach.
Boli sme aj na Ráczkéve pri Budapešti, na maďarských ramenách Dunaja,
ale splavili sme aj iné zahraničné rieky ako maďarská Tisza, juhoslovanská Una, a na nezabudnuteľnom výlete Tatranu v Juhoslávii, v kempe pri
mori Živogoščie v roku 1986. Neraz bol problém prihlásiť sa, boli už všetky
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miesta obsadené. Stalo sa, že pre veľký záujem išiel s autobusom a vlekom
aj nákladiak s batožinou! Naši bafuňári chodili najradšej na dovolenky do
Juhoslávie na Malý Lošijn.

Rýchlostná kanoistika v Tatrane od roku 1957
Obdobie rokov 1957 – 1968 rýchlostnej kanoistiky v Tatrane.
Pre nás to bol čas na dospievanie. Čas, ktorý v nás zostal ako spomienka
na najkrajšie roky života. Zaujímavý bol rok 1959. V Prahe na preboroch
dorastu sme vyhrali majstrovstvá posádok C7 mladší a starší dorastenci.
Česi sa nestačili čudovať! Koncom tohto obdobia niektorí z nás dali prednosť maturite, vysokej škole a už menej trénovali a súťažili. Tak sa počet
aktívnych pretekárov pomaly zmenšoval.
V  tomto období Tatran reprezentovali najmä aktívne v kajaku končiaci olympionik J.Matocha v K2 s O.Marekom, olympionik L.Čepčiansky,
I.Šimoni, olympionik Ľ. Kadnár, kanoisti G.Marek, T.Lángh, dvojica v C2
M.Koreň a J.Stowasser. Prišiel rok 1968 v auguste s okupáciou Československa a zrušil majstrovstvá republiky, na ktoré sme čakali v Prahe. Pár dní pred
konaním sme ráno počuli na ubytovni v Stromovke výstrely a pred sovietským veľvyslanectvom sme videli zástup pražanov s vlajkou skrvavenou zo
zabitého spoluobčana. Prišla ťažká doba s „normalizáciou“ pomerov. Režim
zasiahol tvrdou rukou.
Nástupom J.Stowassera koncom roka 1968 do funkcie štátneho trénera
v kanoistike, riaditeľa športovej základne pre Slovensko, sa začala v spolupráci s J. Matochom ďalšia éra rozmachu Tatranu .Dostali Tatran na prvé
miesto v oddieloch dorastu v ČSSR. Éra trvala do roku 1973, kedy ešte Tatran v súťaži o pohár Interu porazil silné družstvo Slávie UK. Aby bolo na
čom pretekať, Matocha a Stowasser spojili sily a spolu s pretekármi (bratia
Lachkovičovci, J.Hargaš, Lukačovič, Hujsa a ďaľší), začali svojpomocne vyrábať lode nových tvarov. Len tak mohli konkurovať ostatným. Z tohto základu vyrástlo niekoľko reprezentantov Tatranu a Československa: Lachkovič Milan, J.Hargaš, Lukačovič, Trizuljaková, H.Hergovits (medaila na MS
Juniorov), P.Škoda, V.Žamboch, Zvozil.
Naša generácia sa popri tom usilovala plniť reprodukčné povinnosti občanov a svojich potomkov zaúčala v jazde na kajakoch z laminátu vlastnej
výroby. J.Stowasser, chemicky vzdelaný, viedol a pomáhal skoro pri všetkých
týchto prácach. Takto pokračovali aj pri
výrobe turistických kanojek . Spravili ich až 15 kusov . Prvé kopyto v roku
1965 urobil Milan Čársky ( „Kopi“), keď si požičal od V.Bachara preglejkovú
turistickú kanojku a tú okopíroval.
Obdobie od roku 1981 bolo znova ďaľšou vlnou rozmachu kanoistiky
v Tatrane. Pod vedením Ľ.Kadnára, J.Hargaša a J.Stowassera sa začalo pra-
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covať s mládežou a výsledky sa ukázali. Prví boli I. Fonodová B. Kadnárová,
M. Hoffmann, S. Stowasser, T. Kamrla, R. Galko.
Neskôr sa k nim pripojili mladšie dievčatá: E. Hochschornerová,
M.Beňušová, Petránová, Jablonická, Petoová, Androvičová a chlapci: A. Kováč, J. Kadnár (účastník 3x OH), A.Wiebauer, L. Nemec. Toto obdobie s malými výkyvmi trvá zaťiaľ najdlhšie, prakticky doteraz. Tatran dokazuje, že
pretekárska činnosť v rýchlostnej kanoistike zostáva jeho prioritou i naďalej.
Trénerske posty zastávali postupne G.Hochschornerová a J. Beňušová,
H.Majerčíková-Skovajsová , teraz A.Wiebauer a pomáhali im mnohí dobrovolní tréneri z radov členov klubu.Vychovali veľa mladých pretekárov, ktorí
reprezentujú Tatran a aj Slovensko: teraz sú to P. Skovajsová, Blaho, Stránsky, Antal.
Posedenie so seniormi-pamätníkmi: 18.6.2010, Senior club
Daštinská, Daštinský, Podivínsky, Chmulík, Rais, Eliáš, Stowasser
Snaha zachytiť zo spomienok dianie v Tatrane
v rokoch povojnových do roku 1957
Pred povstaním v roku 1944 boli na ostrove skrytí američania, (zostrelení letci) a naši im nosili jedlo. Potom ich objavili nemci a odviezli ich do
Pezinka.
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Milada Daštinská
Bola pôvodne atlétka a na sústredení v Tatrách, kde boli aj vodáci
ju oslovil Matocha, či by si nachcela vyskúšať jazdiť na vode v Tatrane.
Keď prišla do Bratislavy, ťahalo ju to do lodenice a tu prvá ju zastavila
p.Manšingerová otázkou, čo tu chceš? Zľakla sa, ale keď spomenula Matochu, hneď bolo všetko v poriadku a jej životná dráha úspešnej pretekárky
sa začala.V roku 1946 jazdila na „liptáčke“- na drevenej lodi „KT“ s plochým dnom, aké vyrábal v susednej lodenici pán Lipták. Pred ním to bol
p.Ammer z petržalskej strany pri Aušpici. Dosiahla až na titul majsterky
ČSR v roku 1952. V jej stopách išla ďalšia pretekárka Tatranu Hela Kittlerová - Sovová. Spolu v kategórii K2 získali titul majsteriek ČSR 1956
a účasť v reprezentačnom družstve.

Príchod rusov bol veselý príhodou. Videli, ako sme jazdili na kajakoch na
vode a chceli to tiež vyskúšať, zdalo sa im to celkom jednoduché. Jeden sa
posadil do lode a keď sa dvakrát prevrátil, tak sa naštval, že zobral automat
a dávkou nešťastnú „bajdarku“ zastrelil! Bývali pri Vydrici, kde mali poľnú
kuchyňu.
Potom prišla krásna doba v rokoch 1946 – 1947. Zátoka bola uvoľnená,
celá sa mohla splavovať a tiež Dunaj. Dalo sa splaviť dole Dunajom cca
20 km a potom naspäť 6 hodín proti prúdu. Keď sa tatraňáci vytiahli hore
zátokou, tak pri kameňolome vošli do Dunaja a splavovali sa do lodenice
za spevu a dobrej nálady. Na hrádzi sedával Miro Podivinský s kamarátom
a ľudsky závidel. Zakrátko ho oslovil Milan Drgoň (Had) a dotiahol ho do
lodenice. Bolo to obdobie, kedy sa začalo omladzovanie členstva. Starí členovia sa venovali kolkám. Kolkáreň sa stala ich strediskom a bohužial podopretí alkoholom sa nesprávali ako by sa patrilo. Po dohováraní sa urazili
a viacerí prestali do lodenice chodiť. Daštinský preferoval mládež a pri politickom zákaze športovo-turistických organizácií západneho typu (skauting,
tramping, woodcraft a pod.) prijímali do Tatranu niektorých z ich členov.

44

44

Jendo Matocha
Jendo Matocha, nestor bratislavských rýchlostných kanoistov-pretekárov, bol účastníkom olympiád (1948 Londýn,1952 Helsinky a nominovaný
v K2 s O.Marekom na OH 1956 Melbourn), bol reprezentačným trénerom
na OH v Ríme 1960 a aj najlepším trénerom Tatranu. Ako ďalší z najlepších bol Jozef Norovský v rokoch cca 1946 - 50. Potom prišli Ivan Šimoni
a Ondro Marek, ktorí sa stali reprezentantami ČSR a pretekali v Dukle
Praha do roku 1956. V singli K1 bol vážnym konkurentom olympionik
Ladislav Čepčiansky. Dorastenci v K2 Ľ.Kadnár – M.Kéri vyhrali prebor
ČSR v roku 1954. Na špičke boli v kategórii C1 Gusto Marek, Tomáš Lángh, a ženy Ostrčilová-Lánghová Irča, Zlatka Bartovičová, Eva Matejková,
Táňa Krížová.
Daštinského príhoda, (čerešnička na torte)
Za čias vládnutia Antonína Zápotockého (rudá záre nad Kladnem) visel
jeho portrét ako prezidenta – 1.tajomníka na čestnom mieste v klubovni
lodenice. Po úspešnej, búrlivej oslave HM sa štyria členovia rozhodli a „obľúbeného prezidenta“ zvesili. Slávnostne ho niesli, každý za jeden roh až
na pontón, tam ho pochcali a hodili do vody. Po tomto akte sa vrátili do
klubovne a uložili sa k spravodlivému spánku. Ráno, keď sa zobudili, neveriacky zízali na obraz na stene. On tam zase visel. Čo sa stalo? No, v noci
dvaja triezvejší bežali do mesta a doniesli nového, lebo sa báli, aby neboli
z toho problémy.

Jozef Stowasser, k 75-ke lodenice Tatran
Bratislava, júl 2010
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Namiesto záveru...

V tejto našej publikácii k 75. výročiu založenia lodenice Tatrana Karlova
Ves sa objavilo množstvo postáv, ktoré písali históriu klubu. Dvom velikánom sme sa venovali podrobnejšie, ale to neznamená, že mnohí ďalší si nezaslúžia našu pozornosť a vysokú úctu.
Ďalšia skvelá postava Ľubomír Kadnár. Vynikajúci pretekár, 26-násobný
majster Československa, finalista mníchovskej olympiády v štvorkajaku v
roku 1972, neskôr tréner, funkcionár, človek s velikánskym srdcom, dlhé
roky duša klubu a celého kanoistického hnutia, vynikajúci manažér a kamarát. V jeho stopách išiel aj syn Juraj Kadnár, mnohonásobný reprezentant,
viacnásobný olympionik, medailista z majstrovstiev sveta, Iveta Fonodová,
Eva Hochschornerová, Andrej Wiebauer, Janka Petránová, a mnohí a mnohí
ďalší. Velikán Tóno Daštinský, o ktorom by sa dala napísať aj kniha, lebo ten
toho preskákal až až...
Veľa tvárí z členov nášho klubu máte možnosť vidieť na fotografiách, ktoré len akoby zlomkom pripomínajú mnohorakú a mimoriadne bohatú činnosť klubu. Na viacerých už len spomíname a uvedomujeme si zároveň, že
bez ich pričinenia by sme sotva chodili dlhé roky všetci tak radi do našej,
áno – našej – Karloveskej zátoky.
Láska na celý život, nič sa nedá robiť...
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