
Mluvní cvičení
téma: Můj vzor

Můj vzor vždy byl, je a bude můj tatínek.
Byl to velký sportovec. Sport byl jeho život, miloval ho a i přes jeho jisté zdravotní problémy se mi 
snažil co nejvíce věnovat. S tátou jsme si byli hodně podobní. Hlavně vzhledově. Ale taky jsem po 
něm zdědila jeho sportovní nadání.
Nikdy nezapomenu na to, jak jsme spolu trávili každý den (ale opravdu každý den) letních prázdnin
na tenisových kurtech. Nikdy jsem ho nedokázala porazit a až teď mi dochází, že mě napoprvé 
nechal vyhrát. Vždy jsme se dokázali šíleně pohádat. Ať to bylo kvůli špatnému držení tenisové 
rakety nebo hození míčku do sítě. Pak jsme si šli koupit kofolu a byli jsme zase kámoši. Nikdy 
nezapomenu, jak jsme spolu sjížděli Hostýnské vrchy, padali vzájemně z kola a brodili se bahnem. 
Jak jsme spolu chodili plavat a on mě učil technicky perfektního kraula. Lezli ve Zlíně po 
horolezeckých stěnách. Společně koupali tatínkova policejního psa, který nás pak celé postříkal 
vodou.
Uměl věci vidět s nadhledem, což jsem na něm vždy obdivovala. Nezajímaly ho závistivé řeči či 
pomluvy. Bylo mu to jedno. Tyto lidi nepovažoval za důležité. Pamatuji si, že kdykoliv jsem přišla 
ze školy smutná, protože jsem se například pohádala s kamarádkou nebo mě některé holky 
pomlouvaly, potřebovala jsem, aby mě někdo objal a vyslechl si, co mám na srdci. Ale tatínek 
udělal něco úplně jiného. Vždy mi řekl jednu větu, která zněla takhle: „Prosím tě Tori!!! Vzpamatuj 
se a hoď to za hlavu. Ony ti za to nestojí, tak se jimi přece nebudeš zabývat''. Nechápala jsem, proč 
je na mě tak přísný a drsný, když vidí, že potřebuji obejmout. Ale teď už to chápu. Už chápu úplně 
všechno. MĚL PRAVDU. Nikdo mi za to nestojí!
Byl férový. Výjimečný člověk. Nejlepší přítel. Parťák do nepohody. Skládám obrovskou poklonu 
jeho statečnosti.
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