
Tomáš Choura 

 

 

Ať si zvyká, tělocvikář!                                                 

 

 

Existuje jedna věc, kterou jsem sám od sebe nikdy zkoušet nechtěl, ale do které mě vehementně nutily 

školní osnovy.  Sport. 

 

Dodnes vzpomínám na svého tělocvikáře ze střední školy Hořínka, kterého jsem upoutal hned v první 

hodině. Zavelel: "Kluci, dáme si na úvod deset kliků", a okamžitě si mě všiml - v momentě, kdy 

všichni ostatní s kliky skončili, jsem s nimi začal. Stál nade mnou se slovy "To jsou kliky? To je 

bída!", bílé tenisky i vlasy,  a následně  zjistil, že zvládnu akorát fotbal, a to ještě k tomu jenom slovní. 

Hodiny tělocviku tedy vypadaly tak, že ostatní hráli volejbal nebo jinou hru a já jsem dostal míč se 

slovy "Tomáši, jdi si pinkat o zeď, ať se to aspoň trochu naučíš, já tady nechci mít úraz". Když jsem 

pak přijel domů do hor, tak jsem rodičům vyprávěl, jak nás tělocvikář rozdělil na dvě skupiny. Všichni 

ostatní a já. Slovem "Bída" jsem pojmenoval i jakýsi pokus o báseň, který jsem mu věnoval, cituji 

dochovanou sloku: 

 

Jen tělesná výchova 

zdravíčko nám zachová, 

díky mně však nezachová 

nervová vlákna Hořínkova... 

 

Na základce to bylo stejné. Tenkrát se po nás ještě chtělo, abychom si na začátku každého školního 

roku dávali takzvané socialistické závazky, co jako za ten rok chceme dokázat. Já jsem si pravidelně 

do sportovního chlívečku psal "vyšplhám až nahoru" a na konci roku k tomu dopisoval - "nesplněno". 

A celá sborovna vždycky doufala, že třeba v příštím školním roce se konečně zadaří... Bavíme se o 

šplhání po tyči, k nestabilnímu lanu jsem se nedohrabal vůbec. Vždycky jsme k tomu dostali krabici 

magnezia, aby se nám to neklouzalo. Ostatní se trochu poprášili a v tu ránu byli nahoře, já jsem byl 

bílej jak kdybych vylezl z vápenky a stejně jsem byl pořád dole. Naše třídní, která párkrát suplovala 

za tělocvikáře, našim na rodičáku řekla, že když mě viděla v tělocvičně poprvé, měla dojem, že si tím 

míčem nejspíš vypíchnu oko. Do týmu jsem zkrátka nezapadal, ani červené trenýrky mi nepomohly. 

 

Jednou mi spolužačky sdělily, že prý se o mně píše ve sportovní rubrice okresních novin. Nevěřil 

jsem, samozřejmě. Článek psavého tělocvikáře sděloval světu, že naše škola, ač malá, venkovská, se 

může pochlubit žáky, kteří ve sportu podávají mimořádné výkony! Jako příklad byl uveden žák 

Zlámal, který hodil krikeťákem neuvěřitelných stopadesát metrů (ta vzdálenost se tedy nevěděla 

úplně přesně, protože spolužák přehodil plot školního hřiště a míček skončil v nedalekém lesíku. 

Když jsme tam ten krikeťák pak půl hodiny hledali, jásal jsem, protože ode mě po tu dobu z tělocviku 

nikdo nic nechtěl). A pak tam byl druhý odstavec, kde stálo, že na škole jsou také žáci, kteří sice 

nepodávají takové výkony, ale zato se neuvěřitelně snaží. Jako příklad tam bylo zmíněno moje jméno 

a informace, že jsem se ve stejné disciplíně zlepšil ze sedmi metrů na jedenáct! Tak takhle jsem házel 

já. Krikeťákem. Tenkrát jsme házeli i koulí, ale tu jsem neuzvedl. 

 

Půvabné byly cedulky, které na školním hřišti označovaly vzdálenosti - 20, 40, 60 metrů, a tak dále. 

A malá škola - velká nouze, i o cedule, takže místo tabulky, označující dvacet metrů, byl na hřišti 

nápis SALÁT. To školníkovi přebývalo na zahradě, tak nám to nechal. Skrývalo to půvabný 

dvojsmysl, prostě kdo házel pod dvacet, byl salát. Přirovnání však krapet pokulhávalo. Ten náš školní 

salát baštili všichni, dokonce i nějaké ty zahradní potvůrky, mě za moje výkony nežral nikdo, a 

potvůrky už vůbec ne. 

 



Také se mi jednou při tom házení stalo, že jsem se napřáhl, podivně zabalancoval a krikeťák mi 

vypadl. Učitel se smyslem pro humor konstatoval, že jsem hodil metr za sebe, započítal mi to jako 

platný pokus a zapsal mínus jeden metr. Ve třídách se o tom sice mluvilo jako o rekordu školy, který 

se však na nástěnce školních rekordů nikdy neobjevil. 

 

A na lyžáku nám první den řekli: "Sjeďte kopec, budeme vám říkat zařazení do skupiny, jedna nebo 

dvě". Sjel jsem ze svahu s tím, že mám dvojku jistou, ale kdeže! Když jsem dojel, zaznělo "tři". Ale 

pak jsem se stejně do té dvojky dostal, malá škola - málo instruktorů. A na konci lyžáku mi dali 

diplom. Za snahu. Podobných diplomů mám celou sbírku. Když jsem končil základku, tělocvikář o 

mně s neskrývanou radostí přede všemi prohlásil, že tohle už je dneska úplně jiný Tomáš, než ten, 

který přišel na začátku. Kdepak, byl jsem to pořád já, Tomáš z hor. 

 

Člověk nastoupil do školy a všichni po něm chtěli, aby sportoval. Tak jsem tedy sportoval. Inu, dobře 

jim tak! 

 

 

 

 

 


