Ako to vidím ja

Hokejistom
Čo to tí hokejisti zasa predviedli? Toto majú byť vlastenci? Tak akosi vyzerala
reakcia veľkej časti verejnosti na výsledky našich na majstrovstvách sveta. Hm.
Niežeby mali byť hokejisti chránení pred akoukoľvek kritikou, ale k poctivému
hodnoteniu patrí zohľadnenie viacerých skutočností, nielen umiestnenia z MS 2009.
Hokejový junior si platí asi 70 percent nákladov na svoj rozvoj, teda na zvýšenie
kvalifikácie. Tréningy má nezriedka v čase, keď mnohí ešte spíme. Riziko, že sa
hokejom neuživí, a teda investoval zbytočne, je obrovské.
Najneskôr v štyridsiatke sa väčšinou musí rekvalifikovať. Ak sa z neho stane hviezda,
chceme, aby nás zadarmo reprezentoval v čase voľna, aby pre nás riskoval zranenie,
pokles príjmov. Aby to robil pre vlasť.
My, ktorí sme až na malé výnimky dostali vzdelanie buď zadarmo, alebo nám naň
spoločnosť prispela viac než 70 percentami jeho celkových nákladov. Koľkí z nás
môžu povedať, že robia pre krajinu bezplatne toľko ako hokejisti? Vari sa stáva, že by
sa našinec vrátil domov napríklad z Anglicka robiť na dva-tri týždne zadarmo kvôli
Slovensku? Robia to ekonómovia, právnici, au-pairky či stavbári?
Vari my všetci, čo tu bývame, máme odvahu rozdať si to „pri mantineli" so silnými, o
ktorých vieme, že tunelujú Slovensko? Sme to my, komu by mal byť dnešný
hokejový dorast o 10 - 20 rokov vďačný za podporu? Napríklad za to, že
preinvestujeme desaťnásobok ročnej štátnej dotácie určenej na šport mládeže na
rekonštrukciu hokejovej haly v Bratislave? Tá predsa možnosti mládeže hrať hokej
nezvýši. Za zápas s Českom nemôžu hokejisti, samozrejme, čakať, že ich budeme
nosiť na ramenách.
Ak však zoberieme do úvahy, čo všetko robia pre krajinu bezplatne oni a čo v
priemere my ostatní, nie je to veru na takú kritiku, ktorej sa im po MS dostalo.
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