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Crrrrr, crrrrr, ,,Cože, to už je ráno?“ Vzbudila jsem se z hlubokého spánku do nového dne. 

Absolutně mi nedocházelo, že už je ráno a jedu na závody. Vylezla jsem z postele, udělala 

ranní povinnosti a vykřikla ,,Hurá, závody“. Dnes je ten velký den, dnes je ten den, na který 

jsem čekala celou věčnost, dnes je ten den plný nových zážitků a překvapení. S radostí jsem 

seběhla ze schodů, kde na mě čekala moje maminka, která byla připravená mě odvézt. 

Zabalila jsem si svoje věci, ustlala si postel a nastoupila do auta. V hlavě mi běhala radost, 

nadšenost, ale zároveň hrozná nervozita. Srdce mi s ubíhající cestou bušilo víc a víc a v uších 

mi hrála jenom hudba z rádia. Potřebovala jsem se začít už pomalu soustředit, protože tento 

závod není jen tak. Vůbec mi to nešlo, jediné, na co jsem teď myslela, bylo: Co když to 

zkazím? Co když se ztrapním? Tyto hrozné věci mi běhaly v hlavě,  

Sakra, zaparkovali jsme přímo před tělocvičnou. Vystoupila jsem z auta, vyndala si tašku 

z kufru a pomalu jsem šla. Takhle moc mi ještě srdce nikdy nebušilo. Nikdy jsem nebyla 

takhle nervózní. Maminka se se mnou u dveří rozloučila a se slovy ,,Po závodě tě vyzvednu“ 

odjela. Zabouchly se za mnou dveře a přede mnou se rozpínala tmavá chodba do tělocvičny. 

Z konce chodby bylo vidět pouze bílé světlo vyzařující ze dveří. Vtrhla jsem do dveří, kde už 

bylo několik závodnic, které se rozcvičovaly na výkon. Bylo mi trapně, protože jsem byla asi 

poslední, která se nerozcvičovala a teprve šla do šaten. Všichni se za mnou ohlédli a sunutím 

očí mě pozorovali, než jsem zašla do šatny. Zabouchla jsem za sebou dveře a sedla si na 

lavičku. Asi pět minut jsem koukala do bílé zdi a přemýšlela, jestli mám odvahu na to jít 

závodit. Sebrala jsem všechny svoje síly a vyšla ze šatny. Tam už jen u mikrofonu vyvolávali 

a sháněli moje jméno. Lekla jsem se, ale co mi zbývalo než jít ke kladině. Kolem kladiny byli 

na židlích rozhodčí oblečeni v bílém, připomínali mi trochu doktory. Zhluboka jsem udělala 

výdech, nádech a vyskočila jsem na kladinu. Tak moc se mi začaly třást nohy, že jsem se na 

nich sotva udržela. Nikdy se mi nic podobného nestalo. Zevnitř mě svírala nervozita, ale 

snažila jsem se soustředit, abych nezakopla a nespadla dolů. Tohle se snad může stát jen 

mně. Konečně jsem se otočila na konci kladiny a už se blížil konec a já začala být jistější a 

jistější, že to zvládnu. Blížil se skok mého života. Seskok z kladiny saltem byla moje 

premiéra, takže s tím se táhla i velká nervozita. Snažila jsem se duševně podpořit, protože 

v tělocvičně bylo znervózňující ticho. Rozeběhla jsem se na náskok a odrazila se z kladiny, 

tak moc, jako nikdy jindy. Saltem jsem dopadla na nohy a všichni najednou začali tleskat. 

Připadala jsem si jak na nějakém mistrovství světa, kde je tisíce diváků pozorujících 

závodníka. Ulevilo se mi a v hlavě jsem si nahlas vykřikla ,,JO, ZVLÁDLA JSEM TO.“ 

S úsměvem jsem odešla z prostoru, kde se závodilo, a vesele s nadšením jsem si poskakovala 

a odešla do šatny. Sedla jsem si na lavičku a najednou slyším z tělocvičny: ,,Na prvním místě 

se umístila…..“ Vykřikli moje jméno a já se nejdřív pozastavila, jestli jsem se nepřeslechla, 

ale bylo to tak. Byla jsem na prvním místě! Nikdy jsem netušila, že to budu zrovna já. Byly to 

hrozné emoce, když mi navlékali zlatou medaili na krk a třásli pravicí. Seskočila jsem ze 



stupínku, vzala si věci a za dveřmi na mě čekala už maminka. Objala mě, pogratulovala a 

odjeli jsme domů.  

Doma jsem se najedla a odvlekla jsem se do postele a se slovy ,,Tohle byl vážně hustej den“ 

jsem usnula. 

Konec       


