
v Bratislave 26.3.2012 
 
 
 

Milí bratia Hochschornerovci! 

 
Som úplne obyčajné 14-ročné dievča z 8. triedy. Možno ani 

netušíte, že máme niečo spoločné. Vy, rovnako ako ja, ste sa narodili 
v Bratislave a vyrástli ste v mestskej časti Petržalka.  

Blížia sa Letné olympijské hry v Londýne a som nesmierne 
šťastná, že sa Vám podarilo prebojovať na tieto najkrajšie 
a najprestížnejšie sviatky športu. V tlači sledujem Vašu prípravu 
a držím Vám palce, aby Vám súťaž „vypálila“ podľa Vašich predstáv. 

Našu mestskú časť – Petržalku nemajú niektorí ľudia v láske, 
ale som presvedčená, že to nie je správne. Veď v Petržalke žijú tisíce 
ľudí a sú medzi nimi mnohí vynikajúci vedci, lekári, umelci, hudobníci 
aj športovci a tak ako všade, ľudia dobrí aj zlí. Je pravda, že 
olympijskí víťazi, ktorí pochádzajú z Petržalky, sú len dvaja 
a Petržalčania sú na to právom hrdí. 

Nie všetci Vás môžeme povzbudzovať v Londýne tak, ako to radi 
robíme na kanáli v Čunove, ale dôležité je, že Vám budeme držať 
päste a naše srdcia budú v Londýne s Vami. Máte úžasnú možnosť 
reprezentovať nielen Petržalku, Bratislavu, ale i celé Slovensko pred 
športovým svetom. Verím, že Váš úspech opäť zviditeľní naše malé 
Slovensko. Mnohí sa budú pýtať, kde je tá krajina, v ktorej sa 
narodili takí úžasní športovci. Tí, ktorí to už vedia, sa opäť ubezpečia 
v názore, že nie je dôležité, odkiaľ človek pochádza, kde vyrástol, ale 
či dokáže ísť za svojím cieľom, či dokáže splniť svoje predsavzatia, 
naplniť svoje sny a túžby. 

Aj ja veľmi rada športujem a šport sledujem aj v televízii. 
Sledujem Vaše odhodlanie, športové výkony, súťaživosť, bojovnosť 
a obrovské športové zanietenie. 

Vaše vlastnosti sú pre mňa motiváciou a obrovským vzorom. 
Viem, že ste získali množstvo medailí, ale aj ocenení 

a vyznamenaní za Vaše športové úspechy. Ste držitelia olympijských 



medailí zo Sydney v roku 2000, z Atén v roku 2004 a v roku 2008 
z Pekingu. V jednom rozhovore ste povedali: „Olympijských kruhov je 
päť a dva sú ešte voľné.“ Presne tak, tri kruhy ste pozlátili a teraz je 
na rade štvrtý. Nielen ja, ale aj celé Slovensko Vám zo srdca to 
štvrté víťazstvo želáme.  

Olympijské hry pre mňa vždy znamenajú radosť z krásnych 
športových výkonov, ale i hrejivý pocit z úspechu, ktorí dosiahnu tí, 
vďaka ktorým znie do celého sveta práve naša slovenská hymna. 

Prajem Vám i celej našej krajine, aby na Vašom rodnom 
obyčajnom petržalskom paneláku pribudol opäť veľký transparent. 
Taký, ktorý tam visel, keď ste získali svoju prvú olympijskú medailu. 
Transparent, ktorého nápis prinútil každého v našej Petržalke 
zastaviť sa a s dojatím a so slzami v očiach si prečítať slová Vašich 
fanúšikov, napísané obrovskými písmenami: „ V tomto dome sa narodili 
a vyrastali naši olympijskí víťazi.“ 

 
S obdivom  
 
Lucia Hrdličková 

 


