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„Fantazie chrání člověka i jeho anděla.“
(syn Matěj, 6 let)

Jak to všechno začalo
Anička se s maminkou procházela parkem. Bylo jarní
odpoledne, venku zpívali ptáci a svými paprsky ji po
tváři hladilo usměvavé slunce. Venku je tak nádherně!
Vzduch voní rozkvetlými květy a prosvícené listy
stromů mají podobnou barvu jako malé zelené hrášky,
které má tolik ráda. Prošly kolem Čínského pavilonu
dolů k řece. Pozorovaly, jak proud zvolna přináší
malou lodičku z borovicové kůry. Potom pokračovaly
dál podél starých jírovců. Chodily sem na podzim
sbírat popadané kaštany a někdy přitom ve slupce
objevily i docela maličké kaštánky.
V blízkosti tenisových kurtů, mezi keři, zahlédly
hnědobílou veverku s chundelatým ocáskem. Zastavila
se uprostřed cesty. Zvědavě a nebojácně si je prohlížela
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svýma krásnýma černýma očima. Přitom sem tam
poskočila.
Vtom zaslechly hluboký mužský hlas. Podívaly se za
ním do dálky a veverka mezitím pokračovala ve svojí
cestě přes trávu a keř do koruny dalšího stromu. Ten
hlas byl laskavý a zároveň důrazný: „Dobrý to bylo,
kluci, dneska jste se snažili, mám z vás radost.“
„To byl asi pan trenér,“ řekla maminka Aničce.
Zastavily se u drátěného plotu před tenisovými kurty.
Anička si důkladně prohlížela a poslouchala toho
vysokého, urostlého pána se zářivě modrýma očima, s
velkou tenisovou raketou v ruce.
Najednou, sama ani nevěděla, jak se to vůbec stalo,
měla pocit, že mu může začít věřit. Současně
pozorovala čtyři zpocené starší kluky, kteří se právě
převlékli do suchých triček, napili se rychle vody a
mezitím se různě pošťuchovali.
Vtipálkovi v modré kšiltovce říkali Matěj, vysokému
Adam, silákovi Oliver a ten nejmladší byl Riki.
Bylo poznat, že jsou kamarádi. A kamarádi to také
byli! Povzbuzovali se navzájem, tleskali si, a když
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někdo pokazil nahraný míček, ostatní mu říkali:
„Nevadí, to zvládneš… hlavně klid.“
Maminka zpozorněla, protože viděla, jak Aničce
zájmem jiskří oči. Navrhla jí, že se u kurtů můžou
posadit na lavičku a chvíli se dívat. Začala rozbalovat
svačinu. Mezitím už přicházela skupinka dalších,
tentokrát o dost mladších dětí.
Nelinku přivedla maminka, Jarušku tentokrát
babička. Obě nehrály tenis déle než měsíc. Na sobě
měly krátké kalhoty, světlá trička, tenisky a v rukou
držely malé tenisové raketky. Holčičky, kterým mohlo
být tak šest let, zamířily na kurt.
Začaly trénovat první tenisové údery, a to tak, aby
míček umístily za síť, na druhou polovinu hřiště. K
tomu sloužily různé hry. Pan trenér, kterému říkali
Martin, v nich byl opravdový mistr. Měl totiž smysl pro
legraci.
A tak hrály třeba na hřiby. To se Aničce tolik zalíbilo,
že se nahlas rozesmála. Maminka se ale právě podívala
na hodinky, které nosila na ruce. Dotkla se
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ukazováčkem průhledného sklíčka překrývajícího
jejich ciferník a otočila se směrem k Aničce.
Anička hodiny dávno znala, v září nastoupí už do
čtvrté třídy. Stačilo to k tomu, aby poznala, že je právě
nejvyšší čas k odchodu.
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