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Třetí téma:

Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona?
Hrdina s obrovským srdcem
J aké je být slavný? Je

rozdíl být slavný kvůli
nějaké kauze, nebo díky
skvělým sportovním vý-
sledkům? Já jsem si tyto
otázky pokládat nemusel.
Ne že bych nechtěl něco vel-
kého dokázat, ale nikdy
jsem v žádném sportu moc
nevynikal. Co se ale mých
vzorů týče, mám v téhle vě-
ci zcela jasno.

Hvězdami jsou
pro mě hasiči
Pro mne je největší spor-
tovní hvězdou každý hasič,
jak profesionální, tak dob-
rovolný. Možná si teď ně-
kdo klepe na hlavu, ale proč
ne? Každý hasič, který za-
chraňuje životy, musí mít
velkou fyzickou kondici!
Někdy větší než leckterý
sportovec.

Výstroj, kterou nosí k zá-
sahu na svém těle, váží 18
kilogramů a v akci s ní ope-

ruje i několik hodin bez
přestávky. Proto je nutné,
aby na sobě každý den pra-
coval a byl fit. Možná nemá
tak tvrdý trénink, přísný jí-
delníček a podpůrný tým,
kterýseoněhostará,aleoto
větší musí mít odvahu.
Sportovec určitě potěší
svůj oddíl nebo fanoušky
své země, kterou reprezen-
tuje.

Hasič zřejmě neudělá
šťastnou celou republiku,
ale velkou radost přináší
například své rodině, když
se k ní po každé směně vrá-
tí živý a zdravý, ale hlavně
rodinám, kterým někoho
blízkého zachrání.

Nestojím o to být
mediální hvězdou
Pro mne není hasič, který
zachraňuje životy lidí, jen
sportovec, pro mne to je jed-
noznačně hrdina s obrov-
ským srdcem a velkým so-

ciálním cítěním. Nevydě-
lává miliony, není slavný,
nezná ho celý svět, ale je
rozhodně velmi potřebný.
A to je pro mne vzor člově-
ka, jakým bych chtěl být!
Pomáhat lidem! Udělat ně-
co pro druhé, ne jen pro
sebe! Neláká mě být velkou
mediální hvězdou
s hloupými aférami, stačí
mi být slavný a hlavně uži-
tečný pro své blízké okolí,
chci být hvězdou pro ně!

Vít Štědronský
Střední průmyslová škola
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Petra Kvitová trénuje i u nás
M ůj oblíbený sport je

tenis, z čehož vyplý-
vá, že moje oblíbená spor-
tovní hvězda bude tenistka
Petra Kvitová.

Petra Kvitová má něko-
lik zlatých medailí, ale
i stříbrné nebo bronzové.
Např. ve Wimbledonu v ro-
ce 2011 a 2014 si vybojovala
zlato a v roce 2015 vyhrála
také zlato na Fed Cupu.

Tenis je dobrý sport, jako
každý jiný, ale je hodně ná-
ročný na kolena a lokty.
Když jsem chodila na zá-
kladní školu do Kostelce na
Hané, tak jsem hrála tenis
od sedmé do deváté třídy.
Byla jsem domluvená s tre-
nérem, že i když nebudu tu
školu navštěvovat, tak bu-
du moci pořád dále tréno-
vat. Bohužel mi to časově
nevychází, tak jsem to mu-
sela ukončit. Hodně mě to
mrzí, protože tenis mě vel-
mi bavil a chodila jsem tam
velmi ráda i proto, že jsme
měli dobrého trenéra
a úžasný kolektiv. Náš tre-
nér byl pan ředitel základní
školy v Kostelci na Hané
Miloslav Marcin. Měli jsme

to vždy jednou týdně v úte-
rý a kluci ve středu. V zimě
nebo když pršelo, jsme tré-
novali ve sportovní hale
a v létě jsme chodili na te-
nisové kurty, na kterých se
hrálo o hodně lépe, protože
byly větší. Měly akorát jed-
nu nevýhodu.

Vždy po skončení tré-
ninku jsme museli urovnat
antuku. Nikoho z nás nikdy
nebavilo sbírání míčků, ale
když jsme si je rozházeli,
tak si je musíme také po-
sbírat. Na konci každého
školního roku se konal zá-
věrečný turnaj. Byli jsme
rozděleni do různých kate-
gorií podle věku nebo po-
hlaví tak, aby byly všechny
síly vyrovnané. V roce 2013
jsem se umístila na čtvrtém
místě. Byl to můj první tur-
naj a velmi ráda na něj
vzpomínám.

O rok později jsem se tur-
naje zúčastnit nemohla,
protože jsme byli s rodinou
na dovolené v Chorvatsku.
Na ten turnaj jsem se hodně
těšila, ale dovolená už byla
zaplacená a nedalo se nic
dělat. O to víc jsem si to vy-

nahradila na svém třetím,
zatím posledním turnaji.
Konal se 23. června 2015
a umístila jsem se na třetím
místě.

Hodně mě mrzí, že už ne-
můžu dále hrát. Měla jsem
velice dobré spoluhráčky
ahodnějsemsetohozatytři
roky stihla naučit a držím
se motta ,,není boj, není ví-
tězství!“

Petra Kvitová jezdí ob-
čas trénovat na kurty i do
Kostelce na Hané, kde jsme
trénovali i my. Jednou když
tam měla přijet, tak jsme se
s holkami domluvily, že se
na ni půjdeme podívat a že ji
poprosíme o fotku a podpis.
Jenže z nějakého důvodu
nepřijela, a tak jsme nemě-
ly možnost se s ní vidět, což
mě velmi mrzí.

Mým velkým přáním je
se s ní potkat a sledovat její
turnaj na Wimbledonu.

Petru Kvitovou obdivuji
a je to v tenise můj velký
vzor. Michaela Tylová

Obchodní akademie Prostějov,
Palackého 18,

79601 Prostějov
obor: obchodní akademie

Žádný další sportovec. Hvězda
K dybych se každého

z vás zeptala na stej-
nou otázku: ,,Kdo je vaše
sportovní hvězda?“, mys-
lím, že odpovědi by byly růz-
né. Většina z vás by mi nej-
spíše odpověděla jmény ty-
pu Cristiano Ronaldo, Mes-
si, Neymar... Toto jsou spor-
tovci, kteří to někam dotáh-
li a kteří svým talentem pro-
sperují. Pak je tu skupina li-
dí, která žádný sportovní
idol nemá a tento svět jde
mimo ně.

Nejsem zrovna přízniv-
cem toho, abychom měli ně-
jakou osobu jako vzor a sna-
žili se být stejní jako ona, ale
spíše obdivuji ty, kteří svým
talentem prorazili. Vybrala
jsem si tedy sportovkyni,
která toho podle mě doká-
zala mnohem víc. Inspiro-
vala a inspiruje lidi po ce-
lém světě – ty, kteří mají ně-
jaký handicap, a i přesto si
jdou za svým snem.

Útok žraloka
Uhodli jste někdo, jaká oso-
ba se pod tímto popisem
skrývá? Ano, je to americká
surfařka Bethany Hamil-
ton. Těm z vás, kteří ji ne-
znají, přiblížím, kdo tato
dívka vlastně je a čím se pro-
slavila. Bethany od malička
milovala surfaření. Již v os-
mi letech vstoupila do první
soutěže. Ve svých třinácti
letech, když šla s kamarády

surfařit, byla napadena žra-
lokem, který ji připravil o
levou ruku. Většina lidí
útok žraloka nepřežije, ale
Bethany díky své silné vůli
přežila.

I přesto, že se probudila
bez své levačky, musela se
učit znovu spoustě věcí po-
mocí jedné ruky, věřila v to,
že se zase na vlny vrátí.
Svým pozitivním přístu-
pem to také dokázala. Hned
po měsíci od úrazu brala
svoje prkno na moře. A o rok
později se umístila na pá-
tém místě v surfařské sou-
těži a další rok dokonce vy-
hrála první národní titul.

Všechno je možné
Bethany je pro mě skuteč-
ným vzorem. Myslím, že
právě díky ní si někteří lidé
s handicapem uvědomili, že
všechno je možné – když v to
věříte a jdete si za tím i přes
sebevětší dřinu. Vše je
o tom, jaký přístup na za-
čátku zvolíte. Pokud si hned
na začátku budete říkat, že
to nedokážete, tak to tak
pravděpodobně i bude. Pro-
to do toho musíte jít s tím, že
zvládnete i nemožné a všem
ukážete, čeho jste schopni.
To je důvod, proč pro mě ne-
ní Bethany jen další spor-
tovkyně, ale je to pro mě
hvězda. Málokdo by měl ta-
kovou víru a dokázal tolik,
co zvládla ona.

Natálie Tylšarová
GymnáziumUničov,

Gymnazijní 257,
Uničov 78391

obor: gymnázium

Raději originalitu
než kopírování vzoru
S koro každý z nás má

svoji hvězdu nebo
vzor, který je pro něj ob-
razem toho, jak chce jed-
nou vypadat. Pro většinu
z nás je vzor celebrita ne-
bo někdo blízký. Já však
nemám nikoho.

V každém z nás je něja-
ká špatná vlastnost, která
se dříve či později projeví.
Ze zkušenosti vím, že to, co
vypadá spokojeně a v po-
řádku, je jen přetvářka,
která skrývá něco špat-
ného nebo pro okolí ne-
přijatelného. Ve většině
případů je to alkohol a jiné
návyky. Tohle zůstává
skryté do doby, než se
s osobou blíže poznáte.

Idoly jsou pro
mě zbytečné
Já osobně nemám vzor
z důvodu toho, že uzná-
vám a mám rád originali-
tu. Vzor je pro mě zbyteč-
ný, protože až vyrostu,
chci to být já, a ne výsle-
dek nějakého vzoru a řá-
du. Originalita je něco, co
má každý z nás, a je špatné
ji nevyužít.

Dělat to, co vás baví,
a nechovat se podle toho,
jak na vás nahlíží naše
společnost. Neměli
bychom se řídit, oblékat
tak, jak to vyžaduje a při-
jímá většina společnosti.
Když se vám líbí nějaký
styl hudby a chcete se pod-
le toho oblékat, nerozho-
dujte se podle toho, jak vás
příjme společnost, ale
prostě to udělejte. Ale to už
záleží na člověku jako je-
dinci a jeho vyznání nebo
názoru, jak se do budouc-
na rozhodne.

Je to můj názor
Vzávěrubychrádsdělil,že
tento text není mířen pro-
ti vašim vzorům. Je to jen
můj osobní názor. Můžete
si to vzít k srdci a být ori-
ginální, nebo nemusíte
a budete pokračovat v ces-
tě svého vzoru.

Filip Karola
Střední průmyslová

školaOtrokovice,
tř. TomášeBati 1266,

76502Otrokovice
obory: elektro, stavebnictví,

služby, chemie a zpracovatelství
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