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Třetí téma:

Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona?

Neumím překousnout porážku

K e sportu mě dovedla mo-
je maminka, když jsem

s ní v roce a půl začal chodit
plavat do malého bazénku
u sauny. Takhle jsem si začal
zvykat na vodu. S maminkou
jsem chodil plavat až do pěti
let. Byla můj VZOR.

Když mi bylo pět let, ma-
minka mě přihlásila do pla-
veckého oddílu. Chodil tam
i Honza, byl moc dobrý a rych-
lý. Hrozně jsem chtěl být jako
on. Stal se mým novým vzo-
rem.Chodil jsemtammocrád.
Býval jsem hrozně soutěživý.
Tréninky jsme mívali třikrát
týdně, to mi ale nestačilo.
Chtěl jsem být nejlepší. Ma-
minka se mnou musela cho-
dit na bazén i v ostatní dny. To
se projevilo v oddílu. Začal
jsem porážet své vrstevníky
a hlavně Honzu, což mě velmi
„nakoplo“, vedoucí mě často
chválil. Stal se mým novým
vzorem. Plaval snad nejrych-
leji na světě.

Do oddílu ve svém městě
jsem chodil až do svých pat-
nácti let. Měl jsem už za sebou
několik vyhraných závodů.
Asi jsem začínal být dobrý.

Myslím, že tenkrát byla
zrovna středa. Den jako kaž-
dý jiný, opět jsem šel na tré-
ninkjakoobvykle.Dělali jsme
cvičné závody. Trenér mě vy-
zval, ať si dáme závod. Plavali
jsme trať na 400 metrů. Vy-
hrál jsem. Tímto okamžikem
se mi snad změnil život! Na
tréninky jsem pak chodil ješ-
tědvatýdny,aleužnerad.Vše,
co říkal trenér, mi připadalo
špatně. Už nebyl můj vzor.

Začal jsem dojíždět na tré-
ninky do Olomouce. Oddíl je
tam určitě lepší a trenér zku-

šenější. Mým vzorem byl To-
máš Fučík, několikanásobný
mistr České republiky v pla-
vání. Na tréninky jsem jezdí-
val velmi rád a vždy jsem byl
natěšený, jaký styl plavání asi
budeme cvičit. Za necelé tři
roky jsem se stal juniorským
mistrem republiky v plavání
na dlouhou trať.

Všimla si mě Česká asocia-
ce sportovního plavání. Řekli
mi, že jsem nominován na ju-
niorské olympijské hry. Mu-
sel jsem se přestěhovat do
Prahy a začal jsem každý den
čtyři hodiny trénovat.

Přišel můj velký den. Bylo
to jako sen. Jsem na olympiá-
dě! Kolem sebe jsem viděl
plavce nejméně ze 30 států.
Byl jsem zvyklý vyhrávat.
Olympiádu jsem projel. Skon-
čil jsem až 46.

Byl jsem naštvaný na
všechny kolem sebe. Rok jsem
nepomyslel na žádnou soutěž.

Byl rok 2012 a konaly se let-
ní olympijské hry v Londýně.
Na plavání jsem ale úplně ne-
zanevřel. Díval jsem se na
každý plavecký závod, který
vysílali. Většinu z nich vy-
hrál Michael Phelps, můj no-
vý vzor. Dostal se ke mně jeho
příběh. Byl podobný jako ten
můj. On ale neustále opako-
val: „Nejdůležitější je pře-
kousnout porážku“. Uvědo-
mil jsem si, že tohle já neu-
mím. Musím na tom zapraco-
vat.

Lidé na ulicích mě začali
poznávat, chtěli se se mnou
fotit. Byl jsem z toho na větvi.
Tohle je nejlepší období mého
života, říkal jsem si. Navíc
jsem se po čtyřech letech opět
kvalifikoval na olympijské

hry. Nevyhrál jsem. Hlavu
jsem si z toho už ale nedělal.
Myslím, že přišel vrchol mé
kariéry. Je těžké to říct, ale já
to tak cítím.

ŠtěpánKratochvíl,
GymnáziumJanaOpletala, Lito-

vel, Opletalova 189
78401 Litovel

obor: gymnázium

Miláčkové Boha umírají mladí

D ne 7. září 2011 se světem
roznesla velice smutná

zpráva. Nad ruskou Jaro-
slavlí se zřítilo letadlo s ho-
kejovým týmem KHL Loko-
motiv Jaroslavl. Nikdo kro-
mě palubního technika ne-
hodu nepřežil. Mezi pasažéry
byli i tři naši výborní hoke-
jisté – Jan Marek, Josef Ra-

chůnek a mimo jiné také Slo-
vák Pavol Demitra.

Jakmile jsem se o této tra-
gické události dozvěděla, do
očí mi vyhrkly slzy. Začala
jsem vzpomínat na chvíle
strávené u televizní obrazov-
ky, kdy běžela hokejová utká-
ní, kdy jsem myslela, že si vy-
křičím hlasivky u každého
kotouče končícího v bráně,
ale také na drcení svých pal-
ců, když se nedařilo a chybo-
valo.

Karel Rachůnek byl, vlast-
ně stále je, jedním z mých nej-
oblíbenějších hokejových
hráčů. Tento zlínský rodák
významně přispěl svými vý-
kony ke slávě české hokejové
reprezentace. V roce 2010 na
mistrovství světa v ledním
hokeji český tým prohrával
v semifinále až do posledních
sedmi sekund se Švédskem
1:2. Sedm vteřin před koncem
zápasu byl vstřelen puk do
švédské brány. Střelcem ne-
byl nikdo jiný než hráč s čís-
lem čtyři – Karel Rachůnek.
Zápas jsme tehdy vyhráli na
nájezdy, a dokonce se stali mi-
stry světa. Od roku 2010 se náš
tým na tuto pozici zatím ne-
dostal. Rok poté se na mis-
trovství světa v Bratislavě ve-
psal „Rachna Kachna“, jak
byl přezdíván, do povědomí
fanoušků útokem na ruského
hráče Arťuchina. Karel v zá-
pase o bronz vysklil Arťuchi-
nem plexisklo. Celá tato akce
byla odplatou za dřívější faul.
Tento zápas, který jsme vy-
bojovali, byl Karlovým po-
sledním na mistrovství.

Karel Rachůnek byl nejen
skvělým hokejistou, ale také
dobrým člověkem. Byl spo-

luzakladatelem dobročinné
akce Slovácká benefice, která
se nyní koná rovněž na jeho
počest. Měl srdce na správ-
ném místě. Od 15. prosince je
zapsaný do Síně slávy české-
ho hokeje a má zde čestné mís-
to.

„Rachna Kachna“ je mým
obrovským vzorem. Díky ně-
mu vím, že se dá dosáhnout
nedosažitelného. Za svůj
krátký život, který trval pou-
hých dvaatřicet let, dokázal
neuvěřitelné věci. Byl to člo-
věk, ze kterého sálala pozi-
tivní energie. Dá se říct, že dí-
ky sportu byl plný endorfinů.
Optimismus mu nescházel.
S úsměvem na tváři se hrnul
téměř do všeho. Šel si tvrdě za
svým cílem, avšak nikdy to
nevyznělo ve špatném světle.
Možná kvůli těmto vlastnos-
tem bych chtěla být jako on.

Pocity, když odejde mladý
člověk, jsou až nepopsatelné.
Zůstaly po něm dvě malé děti,
které už nikdy neuvidí svého
tátu. Ale i tak na něj budou ur-
čitě hrdé. Jak se říká: „Miláč-
kové Boha umírají mladí.“
Vzpomínejme na něj.

Michaela Štecherová,
Střední průmyslová škola

aObchodní akademie
UherskýBrod,

Nivnická 1781, 68801
UherskýBrod

obory:mechanik elektro-
technik – 3D technologie a ro-
botika,mechanik elektrotech-
nik – počítačová technika, stro-
jírenství, autoelektrikář, auto-
karosář, elektrikář, nástrojař,

obráběč kovů, operátor sklado-
vání, obchodní akademie, so-

ciální činnost, podnikání
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