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 Běžím a vítr mi šlehá do tváří. Už cítím nasládlou vůni mohutné právě kvetoucí lípy. Za chvíli 

přijde zatáčka. Nohy mi v rytmu narážejí na rozpálený beton. Napravo vidím zlaté vlnící se obilné 

pole. Odbočuji. Zrychluje se mi dech. Slyším, jak mi tepe srdce. Blížím se k mému cíli. Přidávám na 

tempu. Vítá mne hlasité hučení vody. Utíkám k lávce přes řeku a zhluboka dýchám. 

 V dnešní době lidé stále za něčím uhánějí, celé dny se skoro nezastaví a žijí ve stresu. Svět 

zaplňují jasně určené termíny, ve kterých musíme práci dokončit, nesplnitelné požadavky našich 

nadřízených nebo učitelů a velmi vysoko vztyčené cíle, jež si určujeme. Na začátku si možná řekneme, 

že to zvládneme. Dříve nebo později stejně zjistíme, jak jsme se spletli. 

 V takovém momentě nám nejspíš dojdou síly. Potřebujeme si odpočinout, vyvětrat hlavu, 

protřídit myšlenky a především načerpat novou energii, která nás bude pohánět. Oddechovat 

můžeme pasivně nebo aktivně. Každý rád lenoší v posteli nebo pozoruje televizi. Není ale lepší vyrazit 

sportovat? Podle mě ano. Vždyť jako malé nás hodné tety ve školkách vedly k různým kolektivním 

hrám a sportům. Právě u nich jsme si nacházeli první přátele a roztomilé dětské lásky. Třeba se 

zakutálel míč do rohu a některý z našich vrstevníků nám ho podal. A my jsme si s ním začali házet. 

Vychovatelky ukazovaly rodičům, jak nás tyto činnosti sdružují, rozvíjí naši hravost a zlepšují 

pohotovost. 

 Přesto se mezi námi objevují jedinci, kteří sportování naprosto odmítají. Jako vzorný příklad 

tohoto životního stylu můžu uvést moji sousedku. Pro tuto chvíli ji pojmenuji paní Zelenková. Paní 

Zelenková je dáma, jež netrpělivě čeká na vytoužený odchod do důchodu. Nejvíce ze všeho zbožňuje 

svého jezevčíka Bublínka, na kterém je její láska dobře znát. Když spolu pochodují po ulici, vypadají 

nadmíru komicky. Oba dva se kolébají ze strany na stranu, jejich malé nožičky málem neunesou těžká 

zavalitá těla. Nikdy jsem nezahlédla Bublínka, aby se obtěžoval běhat za ostatními psy. A podobně 

paní Zelenková nejezdí na kole, neplave, nechodí na příliš dlouhé procházky. Takový život musí být 

hrozně nudný.  

 Naopak někteří sportem doslova žijí. Můj kamarád Pavel se už jako malý nezastavil, pořád něco 

vymýšlel, s každým chtěl soutěžit. Když už povyrostl, hned se přihlásil do místního fotbalového týmu 

a v zimě chodil pravidelně hrát hokej. S postupem času vyzkoušel badminton, florbal, plavání i 

atletiku. Nejvíce ho baví tenis. Na lekce dochází čtyřikrát týdně, do toho skoro profesionálně hraje 

volejbal. Snad jediný sport, který vyloženě nesnáší, jsou šachy. Od Pavla by se mohla paní Zelenková 

učit. 

 Skoro všichni jsme si našli sport, ke kterému máme dodnes blízko. Možná se jednalo o míčovou 

hru, plavání, atletiku nebo gymnastiku. Já si zamilovala běhání. Dává mi pocit, že aspoň na tu malou 

chvíli se nedějí zlé věci. Cítím se volně, a když utíkám do cílové rovinky, zdá se mi, že dokážu cokoliv. 

Schovávám se tak do svého světa, kde jako by mi nic nemohlo ublížit. Běhání ovšem není jediné, 



čemu se věnuji. Například celý rok těším, až si v zimě zalyžuju nebo naopak se v létě projedu na kole 

po horách, vyjdu další vrchol v Tatrách. Nesportuji pro kondici, tu beru spíše jako jistou výhodu, 

kterou obdržím za dobře podaný výkon. 

 Lidé si občas myslí, že tělesné činnosti musí nutně doprovázet šílené diety a hladovky. 

Obklopují nás plakáty dokonalých krásek, vypracovaných modelů a v televizních obrazovkách se 

objevují digitálně upravené herečky. Mnoho lidí, a to převážně žen, by obětovalo i svoje zdraví, aby 

vypadali jako jejich vzory. A to není dobře. Sportování nám má zdraví pouze přinášet. Pokud se spojí 

se správnou stravou, vznikne ten pravý životní styl. 

 Běžím a vítr mi šlehá do tváří. Přede mnou se sklánějí prastaré stromy. Za zvlněnou hladinou 

vody vidím první domy. Dobíhám, už jsem skoro na konci. Zpomaluji skoro do úplného zastavení. 

Opět jsem to zvládla. Moje další malé vítězství, teď dokážu cokoliv. 

  


