
Závod

Ondra by tak rád aspoň někdy porazil Martina v běhu, ale je pomalejší a trápí ho to.
Naštěstí má tatínka, který má pro něj pochopení a vysvětlí mu, že bez zkoušení a
pravidelného trénování se zlepšit nemůže. Navrhne mu, že s ním bude běhat a poradí
jak na to. Ondra zjistí, že nejen, že je díky pravidelnému běhání rychlejší, ale víc si věří
a vládne věci, které nikdy předtím nedokázal.

Ondra a Martin byli bratři. Vyrůstali na vesnici a ze všeho nejraději běhali venku.
Martinovi bylo deset a byl o rok starší než Ondra. Neustále si mladšího bratra dobíral,
že běhá moc pomalu. Ondru to vždycky mrzelo a utíkal s brekem domů. Tatínek se mu
snažil vysvětlit, že Martin má delší nohy a taky že chodí do fotbalu a proto je rychlejší.
To se ale Ondrovi nelíbilo, utekl do svého pokoje a zabouchl za sebou dveře.
Když už se to opakovalo po několikáté, tatínkovi to nedalo a šel za ním. Zaklepal na
dveře. Nikdo se neozval, ale i přes to pomalu vstoupil. Našel Ondru sedět u okna, jak se
dívá ven na kluky, kteří tam běhají, mezi nimi byl i Martin.
Tatínek se posadil na židli vedle něho a chvíli jen tak spolu pozorovali, co se děje
venku.
“Víš” začal tatínek. “Když já jsem byl malý, tak moje sestra, tvoje teta Alenka uměla moc
krásně kreslit.” Ondra si utřel slzy, popotáhl a podíval se na tatínka. “Taky jsem to chtěl
umět, ale nikdy jsem si nevzal ani tužku do ruky. Byl jsem jenom naštvaný, že to
neumím. Čím dál víc jsem na na Alenku díval, tím víc mě to odrazovalo od toho, abych
začal taky kreslit, protože jsem byl přesvědčený, že se to stejně nikdy nenaučím. Až
jednou za mnou přišel můj tatínek - tvůj dědeček a řekl, že potřebuje pomoct. Do
dneška si to pamatuju, řekl: “Vojto, vem si tužku a papír a přijď za mnou do garáže”. Tak
jsem šel za ním, posadil jsem se v garáži na židli, kterou mi tam připravil a začal mu
ukazovat součástku z našeho auta které tenkrát opravoval. Řekl mi, že potřebuje, aby
nakreslil každý šroubek, drátek, kolo a udělal poznámku kam to v autě patří. Tak jsem s
ním do garáže chodil několik týdnů, vždycky jsme si po škole vzal sešit se svýma
poznámkama a šel jsem. Když tatínek vyčistil celý motor, začal ho postupně dávat zase
dohromady. Klíče a šroubováky cinkaly, já jsem mu ukazoval svoje poznámky a on do
nich nahlédl a pokračoval v opravování. Vždycky se na obrázek podíval a řekl: “hm hm,
ještě že tě tady, Vojto, mám. Jinak by se to naše staré auto už nikdy nerozjelo.” Jak
jsem tak tatínkovi pomáhal a obracel stránky v sešitu, uvědomil jsem si, že jsem se od
začátku hodně zlepšil. Šroubky na první straně vypadaly, jakoby na ně někdo šlápl, ale,
jak jsem listoval dál a dál, bylo mnohem víc jasné, co na obrázku je. Tenkrát jsme si to
vůbec neuvědomil, myslel jsem, že tvůj dědeček opravdu potřeboval nakreslit plán
motoru, ale dnes už vím, že mě jen chtěl přesvědčit, abych kreslení aspoň zkusil. A víš
proč?” zeptal se tatínek Ondry.



Ondra se zhluboka nadechl a zamyslel se.
“Asi abys trénoval?”
Tatínek se usmál. “Přesně tak. To je tak se vším. Kdyby tenkrát nevzal tužku do ruky,
tak bych nikdy nezjistil, jak na to. Podívej,” tatínek z šuplíku vytáhl tužky a papír a
nakreslil Ondrovi obrázek kluků, jak venku běhají a kopou si s balónem”
Ondrovi úplně zasvítily oči. “Ty jo, tati, ty jsi dobrý. Jak ses to naučil?”
Tatínek se na něho podíval. “Zkoušel jsem to pořád dokola. A říkal, jsem si, že i ty bys
mohl trénovat. Co ty na to?”
“Myslíš kreslení?”
“To můžeš samozřejmě taky” zasmál se tatínek, “ale myslel jsem, že tě trápí, že nejsi
tak rychlý jako Martin. Jestli chceš, tak každé ráno než půjdeš do školy a já do práce,
spolu můžeme chodit běhat. Nohy si na to zvyknou, vytrénují se a pak budeš běhat jako
Martin a možná i rychleji. Ale nebude to hned zítra, ani za týden, chce to čas a
vytrvalost. Tak co, troufáš si na to?”
Ondra se zamyslel, podíval se z okna na kluky, a uvědomil si, že už ho nebaví být
vždycky ten poslední. “Troufám” svoji dovodu potvrdily, jako správní chlapi podáním
ruky. Tatínek se mezi dveřmi ještě otočil. “Tak zítra ráno, začínáme. V šest třicet budu
čekat před domem v teniskách.” mrkl na Ondru, který už si nastavoval budíka. “Budu
tam” kývl na souhlas.
Ráno zazvonil budík. Ondra pomalu vylezl z postele, zívl (zívnutí) a nejraději by si zase
zalezl do peřin. Ale věděl, že se s tatínkem domluvili, tak si oblékl tepláky, mikinu a dole
u dveří obul tenisky. Tatínek už stál před brankou a protahoval se. “Dobré ráno. Pojď
naučím tě, jak se správně rozcvičit, než začneš běhat.” Oba se protáhli a pomalu
vyběhli. Běželi lesem. Tatínek utíkal tak lehce, Ondru po chvilce začalo píchat v boku a
bolet noha a zastavil. Chtělo se mu brečet. “Já už nemůžu, tati”.
Tatínek trošku zpomalil. “Tak pojď, dáme závod tam k tomu spadlému stromu a
poběžíme už zpátky, pro dnešek to stačí. Tři, dva, jedna” a tleskl. Oba se rozběhli a
Ondra dal do posledních několika desítek metrů všechno co mohl. “Dobrá práce”
pochválil ho tatínek. “Tak a teď už jen pomaličku poběžíme domů, spíš takovou rychlou
chůzí. A Zítra to zkusíme o kousek dál.”
Každý den spolu chodili běhat, Ondra dokonce od tatínka k narozeninám dostal
hodinky, které mu měřily jak se zlepšuje. Některé dny se mu vůbec, ale vůbec nechtělo,
to většinou v chodbě kopl tenisky pod skříňku, která úplně zaduněla, aby měl výmluvu,
pro tatínka, že nemůže jít běhat. Ale vždycky si vzpomněl, jak tatínkem s dědečkem
opravili auto a on se u toho naučil kreslit a nakonec přece jen tenisky zase smetákem z
pod skříňky vyšťoural a šel běhat.
Na konci roku, když už měli ve škole uzavřené známky, škola vždycky pořádala závody.
Ondra je nikdy neměl rád, ale letos se opravdu těšil. Věděl, že už je mnohem rychlejší
než na začátku roku.





Celá škola byla na hřišti, někteří seděli na tribunách a fandili a někteří závodili. Běželi
všichni najednou, prvňáci, druháci, třeťáci, kde byl i Ondra a nejstarší v závodě byli
sedmáci. Postavili se na čáry, připravili a na písknutí píšťalky všichni vyběhli. Ondra
běžel rychle, ani nebyl zadýchaný jako minulý rok. Předbíhal děti ze čtvrté třídy, páté a
když už běžel poslední kolo, byl před ním jeden jediný kluk.
U cílové čáry uviděl tatínka, maminku a dokonce i Martina, jak mu všichni fandí. Tatínek
pískal na prsty , maminka křičela: “pojď, Ondro, utíkej”. A Ondra běžel čím dál rychleji.
Do cíle doběhl těsně druhý. Kluk před ním byl sedmák a nemohl uvěřit svým očím, když
uviděl, že ho skoro porazil kluk ze třetí třídy.
Ondrovi tentokrát vůbec nevadilo, že nebyl první. Byl na sebe pyšný, na to, že vydržel
celý závod, který nikdy předtím do konce nedoběhl a taky na to, že vyhrál sám nad
sebou.



Prokličkuj mezi kužely až do cíle.

CÍL


