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Je na každém z nás, jestli
zvolí shyby, nebo stromy
Posledním filmem letošního ročníku záslužného festivalu dokumentárních filmů Jeden svět byl snímek
Každá minuta života zachycující
mladé slovenské rodiče vychovávající svého čtyřletého Miška podle
zásad člověka, který jejich uplatňováním na vlastním dítěti dostal svého syna až do NHL.
Po jeho skončení vyzvala koodinátorka festivalu Petra Kopečková
k diskuzi přítomného fotbalového
trenéra Martina Daňka a kolegu
Pavla Mikoláše a mě jako tělocvikáře a trenéry atletiky. Rychle jsme
se shodli snad se všemi přítomnými v hudebním oddělení třebíčské
knihovny, že za takový dril a úplné
pominutí kontaktů s jinými dětmi
ani ta kanadsko-americká hokejová
liga (a z ní plynoucí finanční zajištění) nestojí.
Některé scény z filmu mi přesto doteď leží v hlavě. Především
záběr na krásný stadionek nedaleko
od Třebíče, kde probíhalo setkání
rodičů, kteří své předškolní ratolesti vychovávají stejným způsobem.
Děti soutěžily, Miško zvítězil a pak
s rodiči odešel. Několik málo přítomných dětí nebylo spolu v žádném kontaktu.
Podívali jsme se s Pavlem Mikolášem na sebe. To hřiště známe ze
závodů atletického žactva. Pokaždé
je plné dětí z několika oddílů, které

se navzájem povzbuzují, pak nasednou do autobusů a společně jedou
domů. Žádné z nich asi nebude hrát
NHL, ale i ti třebíčští atleti, kteří to
dotáhli třeba až na olympiádu, začínali stejně. Taky mi leží v hlavě shyby.
Na začátku filmu je Miško zkouší na jakési půlhrazdičce ve svém
pokojíčku a moc mu nejdou. Na
konci jich udělá dvanáct, nejvíc ze
všech dětí, které se náročného programu zúčastní.
Ve filmu ho všichni obdivují, já ale
ne. Od klukovských let sice vím, že
na foglarovský bobřík síly je třeba
aspoň pět shybů, ale tolik si pamatuju, že Foglarovy tabulky počítaly
až s dětmi z druhého stupně základní školy.
Po těch mladších jsem je v tělocviku nikdy nechtěl. Tam jsme
podle nápadu kolegy Mikoláše lezli
na stromy. (Pokud někde na sídlištích ještě zbyly klepáče a konstrukce pro šňůry na prádlo, doporučuju je taky.) A stejně jako mám před
očima scény z filmu Každá minuta
života, udržuju pořád v paměti fotografie, které posílali žáci v době online výuky. Lezení na stromy jsme
tehdy nabídli jako jednu z aktivit a
bylo moc hezké, když pak přišly fotky, na kterých jsou ve větvích nejen
děti, ale i rodiče. Tolik peněz jako v
NHL tím sice nevyděláte, ale já bych
přece volil stromy. Milan Zeibert
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Rynek místo plné chutí

