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Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona?
Čeští hráči nejsou namyšlení
V době moderních tech-

nologií je poměrně
snadné stát se známým či
slavným. Stačí vám pár vi-
deí na „youtube“ a můžete
mít stovky nebo tisíce fa-
noušků nebo stačí jedno
a můžete mít miliony.
V tomto směru se velmi
ulehčila práce „lovcům ta-
lentů“, kteří hledají nové
hvězdy pro své kluby, díky
právě již zmiňovanému
„youtube“. Dříve tito agenti
museli cestovat přes půl
světa, obrážet různé stadio-
ny a hledat talenty, sledovat
tabulky, dělat si statistiky,
poznámky a tak dále.

V dnešní době je, podle
mého názoru, mnohem jed-
nodušší se dostat na vrchol
sportovní kariéry. Dříve to
bývalo většinou tak, že jste
potřebovali někoho, kdo vás
doporučil a posunul dále,

nyní i lidé bez kontaktů ma-
jí naději živit se tím, co je ba-
ví.

Já sám nemám svůj idol
ve světě sportu, ale spíš vše-
obecný postoj k hokejovým
hráčům, ať už naší extrali-
gy, nebo hvězd NHL v zá-
moří. Nejvíce obdivuji čes-
ké hráče, jelikož se dokázali
z naší malé země prosadit ve
světě, a nejvíce obdivuji ho-
kejové brankáře. Jsou to
většinou skromní obyčejní
lidé jako já nebo vy, neuka-
zují se na veřejnosti jako
hvězdy, že to jsem já, co má
milionový plat a zná mě mi-
lion lidí, jako některé jiné
hvězdy. Nejsou prostě tak
namyšlení. Vedou normál-
ní život, tráví čas s rodina-
mi, relaxují, užívají si kaž-
dé volné chvilky, kterých
moc nemají, pouze místo do
práce jdou na trénink nebo

zápas a hlavně dělají to, co je
baví, což je v dnešní době vý-
jimečné.

A proč vlastně hokej? Je-
likož hokej miluji jako sport
a sám jej hraji, tak je to jas-
ná volba. Proč hlavně hoke-
joví brankáři? Jelikož chy-
tám a vím, že není jednodu-
ché nést to břemeno, ne-
smět udělat chybu, která by
mohla stát všechny vítěz-
ství. Doufám, že jednou se
třeba i mně podaří prosadit
tady v nějaké tuzemské lize
nebo v zahraničí. Přece jen
dělat to, co nás v životě baví
a naplňuje, je největší od-
měnou a motivací do života.

DavidKalous

Obchodní akademie,

tř. Spojenců 11,

77900Olomouc9,

obory: obchodní akademie,

ekonomické lyceum

Obdivuji Kimmo Timonena
D nes by už žádného ho-

kejového nadšence
nenapadlo si vyvěsit do po-
koje plakát, na němž září
úsměv čtyřicetiletého Fi-
na.Pročbytaky.Skorobyse
chtělo říct, že po hokejis-
tech, co odešli do sportov-
ního důchodu, ani pes ne-
štěkne.

Přestože ve svých vr-
cholných časech patřil
k nejlepším obráncům na
planetě, jeho poslední se-
zona nebyla nijak dobrá.
Nezakládal silné ofenzivní
útoky, nedokázal elegantně
obrat protivníka o kotouč
a ani nedokázal vystřelit na
bránu takovou silou, že di-
vákovi zahřmělo v uších.
Během poslední sezony
často vzpomínal na své za-
čátky. Už jako osmnáctiletý
mladík nastoupil repre-
zentovat svoji rodnou zem
a mezi dospělými se roz-
hodně neztratil. Postupně
se rozvíjel, takže nebylo di-
vu, když roku 1999 nastou-
pil ve svých čtyřiadvaceti
rocích k první hře v ame-
rické NHL.

Netrvalo dlouho a stal se
oporou týmu, přičemž si
vysloužil respekt celé ho-
kejové společnosti. Roky
ubíhaly, a tak se ke skvě-
lým schopnostem začaly
přidávat i mnohaleté zku-

šenosti. V tomto období zís-
kával celou řadu ocenění.
Prestižnější týmy na sebe
nedaly dlouho čekat, a pro-
to pro nikoho nebylo pře-
kvapením, když podepsal
lukrativní smlouvu s tý-
mem Philadelphia Flyers.

Přestože dostával bohatě
zaplaceno, jeho snem bylo
vždy pozvednout nad hlavu
pohár pro vítěze. A tak šel
rok za rokem. Statistiky se
modrookému Finovi zlep-
šovaly. Předváděl kvalitní
hokej a stal se i miláčkem
fanoušků. Ale jeho srdce
neustále sužoval hořký po-
cit prohry. Vždy se mu po-
dařilo přiblížit na dotek
k poháru, ale nikdy se mu
nepodařilo udělat poslední
krok – vyhrát. Pokaždé
skončil druhý. Málokdo
znal hořkost porážky tak
dobře jako on.

Čas neúprosně plynul
a jeho tělo začlo stárnout.
Jeho mladické sny se roz-
plývaly. Jeho život začal
nabírat zcela jiný směr,
šťastně se oženil a měl dvě
děti. Hokej už pro něj v ži-
votě neměl ani zdaleka ta-
kový význam. Když nastala
ona osudová sezona, dok-
toři mu diagnostikovali
krevní sraženinu na pli-
cích. Mělo to znamenat ko-
nec kariéry, ale hodně pře-

kvapil, když po 3 měsících
stál zdráv na nohou. Do-
konce byl ve stavu, že mohl
znovu hrát, a tak se rozhodl
tomu dát poslední šanci.
Byl slabší, pomalejší, v kaž-
dém ohledu se zhoršil. Je-
diný profit, co mohla Phi-
ladelphie získat, byla vy-
měnit ho do jiného celku.

A tak ještě naposledy
změnil dres a oblékl se do
barev týmu, kde obranu
tvořili převážně mladíci
s minimem zkušeností. Stal
se pro ně učitelem. Snažil se
pomoci, jak mohl. Kdyby
mu tehdy někdo řekl, že
právě s tímto týmem vy-
hraje titul, nevěřil by mu
ani slovo. A přesto, po dva-
ceti letech strádání mohl ve
svůj poslední den kariéry
Kimmo Timonen hrdě
zvednout Stanleyho pohár
nad hlavu.

Toto je sportovec, které-
ho obdivuji za jeho bojov-
nost, sílu i velké odhodlání,
které ho přeneslo přes těž-
ké časy i zdravotní potíže,
a pro touhu, která ho při-
měla ještě naposledy zkusit
získat vysněnou trofej.

Daniel Tymonek

GymnáziumOtrokovice

tř. Spojenců907, 765 13,

Otrokovice,

obor: gymnázium

Hvězda? Už bych to nebyla já
M ým idolem v módě je

Coco Chanel. Byla
velmi silnou ženou, která
milovala eleganci, klobou-
ky a hlavně bílou a černou.
Proto se s ní tolik ztotožňuji.
Inspirací v malířství mi je
Frida Kahlo, mexická ma-
lířka, která malovala srd-
cemapřenášelanaplátnoto,
co zrovna prožívala, ne to, co
viděla. Tím pádem její ob-
razy dostávaly smysl a všem
byly blízké, jelikož motivy
zpodobňovaly prožitky lidí,
kteří se v těchto obrazech vi-
děli a mnohdy nacházeli
útěchu, že v tom nejsou sa-
mi. A proč tedy zmiňuji tyto
lidi, když mám mluvit
o sportovním idolu?

Když bych měla opět zmí-
nit Coco, naučila mě toho
spoustu, ale nikdy mě svou
tvorbou neovlivnila, pouze
inspirovala. Pokud chceme
sportovního idola, máme
osobu s jasnými cíli, s da-
ným vítězstvím i prohrou,
s jasně danou disciplínou
(kulturistika, hokej,
atletika…), s určitou vizí, co
všechno pro svůj úspěch
tento sportovec musel udě-
lat a obětovat. Pokud chce-
me být jako on, musíme dě-
lat všechno úplně stejně na-
lajnovaně, abychom doká-
zali to, co on. Můj úsudek ne-
ní jen o domněnce, že to
takhle nejspíš je. Mluvím ze
svých zkušeností s mými
přáteli, kteří by položili i ži-
vot jen proto, aby mohli být
jako například Lazar Ange-
lov nebo Frank Medrano.

Jistě nezpochybňuji je-
jich kvality, ani sílu a ná-
mahu, kterou do své práce
museli vložit. Ale jistá dáv-
ka vlivu a manipulace tam
je. Jíme to, co daný sporto-
vec, cvičíme podle jejich
motivačních videí na YT, ří-
díme se jejich názory, pro-
tože ty jsou přece nejlepší,
nebo běháme maratony.
A všechno jen proto, aby na-
še cesta kopírovala cestu
našeho idolu. Připadá mi
nesprávné a nelogické,
abychom chtěli být jako
sportovní hvězda, tedy po-
kud vůbec nějakou máme.

Má módní múza mě pouze
naučila, že je možné tvořit
umění z černé a bílé, neo-
vlivnila mě však natolik,
abych tvořila nebo šila stej-
né šaty a střihy jako ona.
A Frida mi svými obrazy
řekla, že nemám malovat to,
co vidím, ale to, co cítím. Ne-
diktovala mi však svou
tvorbou, co mám kreslit ne-
bo jak to mám kreslit.
A přesně proto k těmto že-
nám vzhlížím. Protože je-
jich poselství odpovídá to-
mu, co vytvořily, nikoliv to-
mu, co dokázaly.

Nechci tedy být jako žád-
ná sportovní velikánka, je-
likož bych to nebyla já. Byla
bych pouze kopií někoho,
kdo už tady jednou žil.

DenisaKubišová

Střední průmyslová škola

aObchodní akademie
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skladování, obchodní akademie,

sociální činnost, podnikání

Nikdy bych nedopoval

N emám zatím žádný
konkrétní idol mezi

sportovci. Nechtěl bych být
jako žádná sportovní
hvězda, i když vydělává
velké peníze a má velkou
popularitu. Sportovní
hvězdy mají luxusní domy,
jezdí na zahraniční dovole-
né, mají drahá auta. Na
druhou stranu mají tento
život zasloužený, jelikož
mnohdy kvůli sportovní-
mu úspěchu musí obětovat
osobní život a stojí to hodně
dřiny dostat se na vrchol.

Líbí se mi hodně sportů,
ale že bych chtěl být jako
někdo z těch sportovců, to
ne. Nemám žádného oblí-
beného sportovce. Sám
jsem se věnoval miniháze-
né, jezdili jsme na turnaje.
Někdy se nám podařilo zís-
kat pěkné umístění, diplom
a medaile. Taky jsem se vě-
noval rybaření, které je ta-
ké jedním ze sportů. Poda-
řilo se mi chytit několik
pěkných úlovků.

Nyní sportuji jen pro
vlastní potěšení a v rámci

možností. Občas běhám
v přírodě, mám rád turisti-
ku v horách. Chodím posi-
lovat ke svému strýci, kte-
rý má pár posilovacích
strojů, a do posilovny. Chci
se udržovat v kondici. Ale
jako kulturista bych vypa-
dat nechtěl.

Nelíbí se mi, když jsou
sportovci pro úspěch
ochotni obětovat to nejcen-
nější, co člověk má, a to je
zdraví a taky svoji pověst.
Tím myslím, že užívají do-
ping. Nikdy bych neužíval
zakázané preparáty.

Libor Lapáček

Střední škola technickáPřerov,
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