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Človek z mirno in natančno roko
Andrej Gorjak, vrhunski igralec pikada in priznani vinogradnik

(Miha Šoštarič)

Andrej Gronjak

Metanje puščic v tarčo je bilo pred dobrim desetletjem gostilniški šport, ki je množično privabljal mlade in starejše. Zmagovalca, ki je prvi zmanjšal
rezultat na ničlo, so sotekmovalci počastili s pijačo, velikokrat pa so zanesenjaki metali puščice do zgodnjih jutranjih ur in nekateri, ki niso bili najbolj
natančni, so izgubil celoten mesečni osebni dohodek. Vendar je pikado v zadnjem obdobju pridobilo veljavo in se poskuša enakovredno kosati z
medijsko bolj odmevnimi športnimi panogami. Igralci pikada so se pričeli povezovati v klube in se ob koncih tedna udeleževati raznih ligaških tekmovanj
in turnirjev, najboljši so dobili priložnost nastopati na evropskih in svetovnih prvenstvih.
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Med najboljšimi, ki so že več kot desetletje v slovenskem vrhu, je 37-letni Andrej Gorjak iz Stanovna v krajevni skupnosti Ivanjkovci. Leta 1996 je s
prijatelji ustanovil ekipo Tombi in pričeli so tekmovati v občinski ligi. "Metali smo ponavadi ob nedeljah. S časom, ko smo postajali vse boljši in smo
pričeli premagovati tudi takšne igralce, ki so redno zmagovali na turnirjih, smo dobili dodatno voljo in se včlanili v C-ligo. In že prvo leto nam je uspelo, da
smo zmagali v tej konkurenci," se začetkov spominja Gorjak, ki je bil leto pozneje med ustanovitelji ekipe Top Gun, ta ima sedež na Grlavi v ljutomerski
občini. Gornjak, ki je še danes član te ekipe, je kot kapetan popeljal ekipo do številnih državnih naslovov ter tudi najvišjih mest na evropskih klubskih
prvenstvih. "V teh štirinajstih letih smo kot ekipa osvojili več kot 70 pokalov, sam pa imam sigurno 300 pokalov oziroma odlikovanj v igrah posamezno in
parih. Smo večkratni ekipni državni prvaki, med drugim zadnje tri sezone zapored, med posamezniki pa sem bil po enkrat državni prvak in podprvak ter
osvojil tudi tretje mesto," je Andrej naštel dosežke na državni ravni, uspešen pa je bil z ekipo ter reprezentanco na raznih prvenstvih izven meja naše
države. "Z reprezentanco smo v zadnjih treh letih trikrat stopili na stopničke za zmagovalce. Po tretjih mestih leta 2008 v Italiji na evropskem in leto
pozneje na Hrvaškem, kjer je bilo svetovno prvenstvo, smo lani v Švici osvojili srebrno kolajno na prvenstvu stare celine. Z ekipo Top Gun smo bili v letih
2000 in 2001 evropski klubski prvaki, visoka mesta pa smo osvajali tudi na drugih prvenstvih." Gorjaka, ki je pred kratkim postal drugič zapored najboljši
športnik Športne zveze Ljutomer, v teh dneh čakajo razni izbirni turnirji za uvrstitev v reprezentanco, ki se bo maja v Španiji udeležila svetovnega
prvenstva.

Poleg mirne roke, ki je v tem športu izredno pomembna, je treba natančnost metanja puščic v tarčo vsakodnevno piliti. "Tekmovanja, tako ligaška kot
tudi turnirji, so večinoma konec tedna, v klubu pa se na treningu dobimo enkrat tedensko. Seveda je treba trenirati tudi doma. Sam poskušam vsaj uro na
dan vaditi, seveda je veliko odvisno tudi od časa, ki mi ob vsakodnevnih opravilih ostane." Gorjak je namreč nasledil več kot 80-letno družinsko tradicijo
vinogradništva in vinarstva. Zadnje desetletje se s to kmetijsko panogo ukvarja poklicno. Trenutno obdeluje 4,5 hektarja vinogradov, na katerih ima
posajenih 20 tisoč trsov številnih vrhunskih belih sort, na trgu pa je uveljavljeno in cenjeno tudi njegovo višnjevo vino. Celoten pridelek proda na
slovenskem tržišču, kot pravi, pa razmere v tej panogi niso rožnate. "Vsakodnevno slišimo za številne podražitve, cene rasejo v nebo, le vino ima že vrsto
let skoraj enako ceno. Cene vin so v preteklosti v Prlekiji drastično padle, nekako pa se še danes ne uspemo pobrati. Drugod po Sloveniji gladko prodajo
liter odprtega vina za 2,5 evra, pri nas pa se cena giblje okoli 1,7 evra za liter," je o težavi, ki tare prleške vinogradnike, spregovoril Gorjak. Vendar ne bo
obupal. Nadaljeval bo družinsko tradicijo, ob tem pa upa, da bo še dolgo časa imel mirno in natančno roko in posegal po najvišjih mestih na tekmovanjih,
kjer puščice švigajo v tarčo.

Človek s sočutjem do soigralcev

Branko Žnidarič, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in direktor javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer:
"Andrej Gorjak je vrhunski igralec pikada, kar potrjujejo njegovi rezultati v zadnjih letih. Rezultati, ki jih je dosegal, niso ostali neopazni v slovenskem
pikadu, zato je postal kapetan državne pikado reprezentance. Ob njegovem čutnem vodenju je reprezentanca prišla v sam evropski vrh. Vsekakor
upamo, da bo Andrej še naprej ostal v formi, saj bi sicer njegov izpad pomenil precejšnjo vrzel v slovenskem pikadu."

Jože Grantaša, predsednik Pikado zveze Slovenije in kluba Top Gun: "Andrej ni samo naš ustanovni član, najboljši igralec, je tudi spoštovan soigralec
in nasprotnik. Ni zaman kapetan ekipe Top Gun in ni slučajno izbran za kapetana reprezentance, in to od igralcev ter selektorja. Vsak klub in
reprezentanca si samo lahko želita imeti takega igralca, človeka s sočutjem do soigralcev in spoštovanjem do nasprotnikov. Krasijo in odlikujejo ga
odlična igra, odkritost in vedno dobra volja, ki dviguje moralo soigralcem. Je odličen vzornik mlajšim igralcem in velik človek."

MIHA ŠOŠTARIČ
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