Téma: Moje oblíbená sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona?
Kdo nastřílí víc gólů nebo vlastní víc trofejí?!
Stop všem Ronaldům, Messiům a kdo ví ještě komu. Už mě nudí poslouchat, která fotbalová
hvězda je lepší, kdo nastřílí víc gólů nebo vlastní víc trofejí. Ne! Dlouho jsem přemýšlel, o
kom budu psát. Hlavou mi šrotovala samá slavná jména ze sportu, a to nejen z toho českého.
Nakonec jsem si vybral a doufám, že správně. Toho, kterého znám nejlíp, svého otce.
Nikdy jsem si nemyslel, že můj táta by mohl být v něčem nadprůměrný nebo snad výjimečný.
Normálně to člověka moc nenapadá, přemýšlí o miliónech dalších věcí a rodiče jsou většinou
pro teenagera málo zajímaví. Ale od té doby, co jsem v jeho starých krabicích našel desítky
medailí a diplomů z triatlonů, biatlonů nebo orientačního běhu, jsem pochopil, že můj táta
skutečně něco v životě dokázal. I když mu osud házel klacky pod nohy a musel se vyrovnat s
tím nejtěžším, co může kluka potkat, nevzdával to. Ztráta jeho otce, mého dědy, ho
nezastavila. Možná vzpomínky na něho mu daly motivaci a sílu jít dál a neustále se
překonávat a zlepšovat. Třeba věřil, že tam někde nahoře je a sleduje jeho úspěchy.
Bohužel osud nepřál tomu, aby se jeho velký životní sen splnil, nestal se profesionálním
cyklistou. Nedokážu si představit ten pocit, když mu došlo, že už to nepůjde, že už je pozdě.
Možná životní zklamání, možná cesta k tomu dokázat něco jiného.
Proč být jako on? Nemůžu být úplně jako on, musel si projít něčím, co si představuji jako
citové maximum, když mu zemřel otec. Ale jeho odhodlání, vůli a sílu překonávat sám sebe
bych chtěl mít!
To je můj Táta, jak ho znám já, a mrzelo mě, že jsem ho zklamal tím, že jsem nešel v jeho
stopách a dal přednost jiným sportům. Ale přesto, že si jdeme každý svou cestou, je pro mě
zdrojem síly a odhodlání, podobně jako byl pro mého tátu jeho otec. A tak to má být.
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