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Třetí téma:

Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona?

Když šel na led, bušilo mi srdce

M oje sportovní hvězda?
Pro některé to může

býttěžkérozhodování,aleto
nebude můj případ. Když se
zeptáte kohokoli u nás v ro-
dině, tak vám odpoví všich-
ni stejně – Čája! Petr Čajá-
nek – srdcař, dříč a bojov-
ník, na kterého se vždy upí-
naly zraky spousty malých
i velkých hokejistů a fa-
noušků.

Ani já jsem nebyla vý-
jimkou. Při každém jeho
vstupu na led se mi okamži-
tě rozbušilo srdce, zvedl se
mi tep, vykouzlil se mi
úsměv na tváři a bylo jedno,
jaké je skóre.

Je to někdo, kdo dokáže
strhnout svým jednáním
spoluhráče k ještě lepším
výkonům. I když všichni
„jedou na max“ a vy byste si
řekli, že hrají dobře, tak po

pár jeho připomínkách uvi-
díte ještě větší nasazení
a touhu vyhrát. Loni se mu
splnil dětský sen – vyhrál
domácí titul s mateřským
klubem. Klubem, pro který
by byl vždy ochotný pad-
nout. Po tréninku, kdy
mladší hráči odcházeli una-
veni do kabiny, zůstával
další minuty a dělal pro se-
be něco navíc, aby ostatní
nezklamal. Myslím, že celý
Zlín si přál vítězství hlavně
pro Čáju.

Na konci sezony zavládlo
zklamání. To, čeho se zlín-
ští Ševci obávali, přišlo. Po
neúspěšném tažení, kdy Be-
rani byli polovinu soutěže
na posledním místě, a přes-
to se dostali do čtvrtfinále,
položil sportovní redaktor
závěrečnou otázku, kterou
všichni čekali a naslouchali

jí s nepříjemným tušením:
„Petře, byl to váš poslední
zápas?“ zeptal se. „Jo, tohle
byl můj poslední zápas…“

Ne pokaždé byl výkon
Petra Čajánka perfektní, ale
v očích všech jeho fanoušků
zůstane navždy legendou.
Petr Čajánek pro mě byl
a vždycky bude neuvěřitel-
ným hokejistou a kapitá-
nem, kterého by chtěl mít
v týmu každý. Doufejme, že
nebude dlouho trvat a na
zlínském ledě se objeví ně-
kdo jako on.

VeronikaKalabusová,
Gymnáziuma Jazyková škola

s právemstátní
jazykové zkouškyZlín,

náměstí T. G. Masaryka 2734-9,
76001 Zlín,

obory: gymnázium a jazyková
škola s právemstátní

jazykové zkoušky

Neymar je zkrátka pašák
M ojí sportovní

hvězdou je brazilský
fotbalista Neymar. Celým
jménem Neymar da Silva
Santos Juniór. Je to třia-
dvacetiletý fotbalista z Bra-
zílie, reprezentuje svoji
rodnou zem, ale také špa-
nělský velkoklub FC Bar-
celona.

Ve svých sedmi letech
jsem měl na výběr, zda se
věnovat fotbalu, což byla
moje srdeční záležitost, ne-
bo bojovému umění
taekwondo. Svým způso-
bem za mě rozhodl můj táta
a zvolil jsem taekwondo.
Nestěžoval jsem si. Postu-
pem času se tento sport stal
pro mne zajímavým a do-
sáhl jsem v něm čtyřikrát
titulu mistra České repub-
liky. Přesto k mým snům
patřil fotbal, ke kterému
jsem se nakonec kvůli zra-
nění, které mi dál neumož-
nilo pokračovat v taek-
wondu, vrátil.

Mým vzorem se tedy stal
fenomenální fotbalista
Neymar. Sledoval jsem ho
už od chvíle, kdy působil
v brazilském klubu FC San-
tos. Už tam se mi zalíbil je-
ho styl hry a věděl jsem, že
to dotáhne hodně daleko.

Nespletl jsem se, jelikož
po pár letech nato přestou-
pil do prestižního španěl-

ského klubu FC Barcelona.
Přesně zde jsem si ho před-
stavoval, protože i Barce-
lona je mým oblíbeným
klubem. Měl tehdy spoustu
jiných nabídek z různých
klubů, ale vybral si podle
mě nejlépe.

O tomto přestupu se hod-
ně spekulovalo. Hlavní té-
ma bylo, jestli si porozumí
s hlavní hvězdou Barcelo-
ny, a to s Lionelem Messim.
Souhra proběhla naprosto
parádně, protože z těchto
dvou fotbalistů jsou dnes
nejlepší přátelé a sledovat
jejich hru je něco neuvěři-
telného.

Začátky neměl lehké, ale
jeho láska k fotbalu, od-
hodlanost a podpora rodičů
ho dovedly na místa, kde je
v současnosti. O jeho osob-
nosti jsem se mnohé dově-
děl z jeho knihy. Je zde po-
pisováno jeho dětství, už ja-
ko malý kluk se honil za mí-
čem v ulicích, ve svém obý-
váku si stavěl různé pře-
kážky ze židlí a skříní,
zkrátka s míčem byl všude,
kde se dalo. Rozvíjel se ne-
skutečně rychle i díky ra-
dám svého otce, který byl
také fotbalistou. Dodnes je
pro něj oporou, sleduje kaž-
dý jeho zápas a poté společ-
ně probírají chyby, které by
se daly napravit.

Na Neymarovi se mi líbí
především jeho dynamický
styl hry. Má perfektní rych-
lost a vytříbenou práci
s míčem. Jeho fotbalové
myšlení je o krok napřed
oproti obráncům a přesně
ví, co udělat v dané situaci.
Je to důkaz toho, že fotbal
není jen pouhé honění se za
míčem, ale smysluplná hra,
která vyžaduje myšlení
a předvídavost, což je cesta
k úspěchu.

Beru ho jako svůj vzor,
protože si myslím, že mám
s ním mnoho společného.
Například jeho výška a vá-
ha je naprosto shodná
s mou. Oblíbený hudební
styl, smysl pro humor
a schopnost zasmát se sám
sobě. V neposlední řadě lás-
ka ke hře, která je mnohý-
mi považována za „hloupé
čutání“.

Při zápasech, které hraji,
se snažím přenést alespoň
kousek z jeho stylu hry do
své. Vím, že nekončí a má
ještě mnoho skrytého po-
tenciálu, díky kterému ješ-
tě mnohým vyrazí dech. Je
to pašák.

Eduard Zelený,
Obchodní akademie,

třída Spojenců 11,
77900Olomouc9,

obory: obchodní akademie,
ekonomické lyceum

Fotbal miluji. Jako Ronaldo

P táte se, jaká sportovní
hvězda je pro mě vzo-

rem? Vybaví se mi jen jedno
jméno, a to Cristiano Ro-
naldo. Portugalský fotba-
lista, nejlepší fotbalista na
světě, který hájí barvy mad-
ridského Realu, jednoho
z nejlepších světových klu-
bů. Cristiano neměl v mládí
jednoduchý život, pocházel
z velmi chudé rodiny, byli
mnohem chudší než ostatní
rodiny v jeho čtvrti. Jelikož
měl ještě tři sourozence, ne-
mohl mít vše, co si zamanul.
Cristiano byl skromný, vše,
co mu stačilo k radosti, byl
fotbalový míč, který dostal
na narozeniny od rodičů.
Kopal si s ním každý den od
rána do večera na cestě před
domem. Netrvalo dlouho
a Cristiano začal hrát fotbal
závodně za Andorinhu na
ostrově Madeira, o pár roků
později si ho vyhlédl portu-
galský prvoligový klub
Sporting Lisabon.

Ronaldo se tedy už v mla-
dém věku osamostatnil od
rodiny, když odcestoval do
Lisabonu, aby si začal plnit
svůj sen, stát se nejlepším
fotbalistou na světě. Ve ško-
le moc nevynikal, ale i tak se
snažil pomáhat druhým.
V čem ale vynikal, byl fot-
bal. Neustále na sobě pra-
coval, jak ve dne, tak i v no-
ci, jednou ho nachytal tre-
nér dávno po večerce, jak
dře v tělocvičně. Na nohou
měl závaží a dribloval s mí-
čem. Když se ho zeptal tre-
nér, co dělá v tělocvičně tak
pozdě večer, odpověděl mu

jen jedním slovem „trénu-
ju“. V Lisabonu se mu líbi-
lo, i když byl od rodiny
700 kilometrů daleko. Často
brečel, jelikož se s rodinou
mohl spojit jen přes telefon.
Nejvíce času tedy trávil se
spoluhráči, kteří měli Cris-
tiana rádi. „Byl skromný,
hodný, ve všem nám vždy
pomohl. Neustále na sobě
makal, nesnášel prohry,
vždy chtěl vyhrát, ať už to
bylo ve fotbale, stolním te-
nise, nohejbalu nebo v kar-
tách.“ Takhle charakteri-
zoval Cristiana jeden jeho
spoluhráč ze Sportingu.

Všechna ta dřina se ale
vyplatila, když v roce 2003
přestoupil Cristiano Ronal-
do do anglického velkoklu-
bu Manchester United, kde
strávil sedm let. V roce 2009
zaujal Ronaldo španělský
klub Real Madrid, který na-
konec Ronalda koupil, jeho
cena se vyšplhala přes dvě
miliardy korun, tolik peněz
ještě nestál žádný fotbalis-
ta. Dnes je Cristianovi 30 let
a stále válí za Madrid. Cris-
tiano Ronaldo si tedy splnil
svůj sen, stal se nejlepším
fotbalistou na světě.

Proč bych se chtěl tedy
podobat svému vzoru?

Hlavně proto, že také hra-
ji fotbal a tento sport miluji,
takže bych byl velmi šťast-
ný, kdybych se jím mohl ta-
ké živit, chtěl bych se stát
vzorem pro mladé fotbalis-
ty, přispívat na dobré věci,
bydlet v krásném domě a žít
spokojeně jako Cristiano
Ronaldo.

Michal Šnajdr,
Obchodní akademie

aVOŠValašskéMeziříčí,
Masarykova 101,

75701ValašskéMeziříčí,
obory: obchodní akademie,

ekonomické lyceum, informační
technologie, veřejnoprávní

činnost

Nemachruje, nepodvádí

J elikož nejsem moc
sportovní typ, o spor-

tovcích vím málo a nezají-
mám se o ně. Avšak to, že
nejsem sportovní typ, ne-
znamená, že se sportu ne-
věnuji vůbec.

V této oblasti mám rád
sportovní hry, jako je flor-
bal a basketbal. Ani v jed-
nom sportu nemám žádnou
oblíbenou sportovní
hvězdu. Koho ale obdivuji,
je můj spolužák a spolužač-
ka, kteří jsou ve sportov-
ních hrách velice dobří. Já
je tedy obdivuji.

Spolužák jde do her se
skvělým nasazením a od-
vahou, která mi schází.
Dost si věří, ale nepatří me-
zi ty, kteří mají potřebu ma-
chrovat. Je oblíbený tím,
jaké srandovní kousky ob-
vykle provádí. Mívá
idobroutaktiku.Jepromne
radost být v jeho týmu. Sem
tam se mi podaří se dobře
zapojit a týmu pomoct, ale
v oblasti sportu si zrovna
moc nevěřím.

Ale zpět ke spolužákovi.

Je to výborný brankář
a skvělý útočník. Snaží se
dosáhnout nejlepších vý-
sledků za účelem čestné
hry. Podle mě je jeden z má-
la, kteří nepodvádí.

Spolužačka je ve sportu
také zdatná, prakticky ty-
pická sportovkyně, který-
mi opovrhuji. Nevím proč,
ale zrovna ji obdivuji, asi
proto, že se do sportovních
her také aktivně zapojuje.

Nemám žádný důvod
chtít být jako někdo z nich,
co se týče sportu, neboť, jak
už jsem zmiňoval, sportu
moc neholduji.

VojtěchPchálek,
Střední škola technickáPřerov,

Kouřílkova8, Přerov,
obory: elektrotechnika,me-

chanik seřizovač, optik,mechani-
zace a služby, jemnýmechanik,
mechanik opravářmotorových

vozidel, strojnímechanik, obráběč
kovů, instalatér, klempíř, tesař,

malíř a lakýrník, zedník,malířské
a natěračské práce, truhlářská
a čalounická výroba, stravovací

a ubytovací služby, provozní
technika, stavební provoz
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