
Hokej - můj život

(Líčení)

Jmenuji se Jakub Němec, hraji hokej na postu brankáře, věnuji se tomu skoro pět let. Být 

brankářem je náročná funkce na ledě, ale všichni si myslí, že to zas tak hrozné není, že máme ty 

ohromné výstroje, které nás chrání před tvrdými puky, a že si tam jenom tak stojíme a občas si 

sáhneme na puk. Kdo to v životě nikdy nevyzkoušel, nemůže vědět, jaké to je, když něco pokazíte a 

všichni to hází na vás. Hráč, který něco pokazí, to se přehlédne, přece jenom jich tam je pět a brankář 

je jediný. No nic, abychom se taky dostali k tomu, k čemu chceme. Chtěl bych Vám popsat jedno 

zajímavé utkání. 

Je neděle ráno. Probudím se, chvíli ležím a začnu přemýšlet o zápase, jestli budeme zklamaní 

nebo šťastní, že jsme vyhráli. Přijdu do kabiny a cítím zápach zpocených riban a výstroje, hráči 

vtipkují, jako je to u nás zvykem a nemůžou se dočkat zápasu. Já se soustředím na zápas, abych něco 

nepokazil, pociťuji, jako bych měl v břiše kámen, jak jsem nervózní. Jdeme na rozcvičku, abychom se 

zahřáli, než na to vlítneme. Přijdeme do kabiny udýchaní a slyším, jak mi buší srdce. Čím víc se ten 

zápas přibližuje, tím víc mám strach. Oblíkáme se a trenér říká sestavu, chytám já, protože jsem tam 

jediný brankář. Jdeme na rozbruslení a trenér si mě zavolá a říká: „Soustředit se od začátku a 

nezmatkovat.‘‘ A poklepe mně po rameni. Cítím, že nervozita opadá, ale stále jsem jak na vážkách. 

„Hvízd,‘‘ rozhodčí nás svolává na buly. Hraje se prvních pět minut, hraje se jenom u nás, bez gólu, což 

mi pomohlo v sebevědomí.  Zbytek třetiny je to vyrovnaný, 0:0, trenér v kabině není moc spokojený a 

říká, že musíme hrát důrazně do jejich brány a hodně dorážet. Začíná druhá třetina, ta se zatím vyvíjí 

dobře, máme hodně šancí, ale bez gólu. Je asi patnáctá minuta a hrajeme přesilovku, ty hodně 

nacvičujeme o trénincích, cítím jistotu, že dáme gól a taky že jo. Gól, 1:0! Máme náskok, do konce 

zápasu se nic neděje. V kabině nás trenér chválí, ale říká, že gólů mohlo být více. Slyším, jak mě kluci 

chválí, jsem rád a doufám, že to vyhrajeme. Ve třetí třetině jsme přidali ještě jednu branku a já 

vychytal nulu, jsem nadšený, moje první nula v sezoně, mám pocit, jako bych byl mistr světa.

Tento zápas se moc povedl. Jsem rád, že jsme to vyhráli a doufám, že za tenhle výkon budu 

chytat i příští zápas, no, uvidím. 

Jakub Němec, 8.A


