
Výtažek z článku p.Zachy – RIZIKA UKONČENÍ SPORTOVNÍ KARIÉRY 
Mladí hokejisté v dnešní společnosti nejsou vystaveni pouze nebezpečí zranění či neúspěchům ve 
škole. Rizika v jejich výchově jsou mnohem rafinovanější, obsáhlejší a nebezpečnější. V některých 
dnech se to jenom hemží nepříznivými zprávami o konci kariéry toho nebo onoho hráče. Rodiče 
hráčů, kteří dostatečně důsledně nepohlídali svoje syny, řeší mnohdy velmi smutné situace. 
Nebezpečí sejít z cesty je v mladém věku veliké. Připomíná pronikání minovým polem a chvílemi se 
zdá, že výbuchy zaznívají až příliš často. V období mladšího a staršího dorostu je nápor na roli rodičů 
enormní. 
Děti mají problémy zdravotního rázu, někdy velmi vážné, další nezvládají školu. První vztahy 
s jemnějším pohlavím jsou významným rizikovým faktorem. Další skupiny se začínají věnovat sázení, 
které může postupně přecházet do obliby her hazardního charakteru s vytvářením zničujících 
závislostí. Jiní nacházejí zalíbení v širokém spektru látek nesoucích označení lehké nebo tvrdé drogy. 
Mnohdy stačí několik týdnů, jeden jedinec, který přinesl „nákazu“ do kolektivu, a na světě jsou 
problémy jako hrom. 
Potom je tady snaha vyniknout, být za „borce“, strhnout na sebe pozornost, mít peníze. A  najednou 
zjistíte, že za tím vším je trestná činnost. Problémy, které už nevyřeší obyčejná poznámka ve škole 
nebo dvojka z chování. Tyto dvojky z chování už vyznívají lidově řečeno „ na tvrdo!“ 
Někteří hráči končí s hokejem sami od sebe. Nechtějí už dále podstupovat souboj o místo v týmu, 
když stále zřetelněji cítí, že na to nemají dost vůle, schopností  a sil. Další  končí jinak, selhávají jako 
osobnosti a nad jejich dalším životem visí veliký otazník, co s nimi dál bude. Ale podobné, možná 
mnohem horší problémy, vyvstávají téměř všude, ve všech klubech. Doba už je taková ! 
 
Poznámka : Nevím zda těchto pár řádků něčemu pomůže, ale minimálně je dobré si je přečíst a 
podívat se okolo sebe, zda se některá z rizik netýkají přímo nás. Kdo, chce vidí……………………………… 

 


