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DrSňácI
Jsem panter, kobra, bojovník, Žralok, válečník... Jsem tím, kým se stávám na ledě'
Čeští sledge hokejisté, kteří nás budou reprezentovat na paralympiádě v Soči,

se představují jako rváči. Ze světového klání si chtějí pYivézt - na rozdtl
od bramborové medaile zYancouveru _ konečně tu z kovu.

Text: olga Mys|ivečková Foto: Mi|an Bureš

echtěli jsme upozorňovat
na handicap hokejistů, ale
naopak ukázat jejich sílu,
dravost a bojovnost, kterou

v sobě mají," Ťíká kreativní ředitel Jan
Holeček z reklamní agentury MARK/
BBDo, která připravila pro paralympi-
ádu v Soči reklamní kampaň, jejižtvá-
ří se stal tým sledge hokejistů. ,,Chtěli
jsme je podpoŤit, přilákat ke sledge ho-
keji fanoušky i další hráče," dodává.

Tak se zrodil nápad představit pa-
ralympioniky v kůži jejich alter ega,
jehož podobu by si nechali vytetovat
na tělo, a stali se tak sami hrdiny kam-
p aně. o statn ě, tl.tnozi světoví sp ortovci
se kérkou pyšní. Nápad se hokejistům
líbil, ne všichni se ale nakonec tetovat
nechali.

Kdo jsem
,,KdyŽ se mne kapitán muŽstva Zdeněk
Šafránek zeptal, jestli do toho půjdu,
a navrhl mi, že bych si mohl nechat
vytetovat žraloka, protože hraju ligu
za karlovarské Žraloky, hned jsem
mu odepsal, Že souhlasím, pŤestoŽe
na rozdíl od ostatních kluků kérku na
těle mít opravdu nemusím," vysvět-
luje obránce Miroslav Hrbek. ,,Pokud
jďe o tetování, Míra byl mezi námi je-
diný panic," poznamená padesátiletý
brankář Libor Hulín, i kdyŽ on by se

mezi panice mohl také počítat - nebýt
prouŽku na ruce' který vznikl v jeho
sladkých sedmnácti letech.

,,Co říkala na tetování vaše Žena?"
ptám se brankáře. ,,Zepta|a se: ,Kolik
ti je?' Vysvětlil jsem jí, jakou má teto-
vání výhodu. Budu muset stále sporto-
vat, protoŽe kérka na sesychajícím těle
vypadá htozně," směje se.

Hráči měli čtrnáct dní na rozmyš-
lenou, koho nebo co chtějí vytetovat.
Zakázaná byla jen písmena. Brankář
Libor HuIín si vybral kobru' protože
vyjadřuje styl jeho chytání. Sleduje
puk, ve vhodný okamŽik vystartuje,
,,uštkne" a zase se vrátí do brány.

Závisláci
Útočník a kapítán muŽstva Zdeněk Ša-
fránek, který drží český rekord v 1izdě
na handbiku z Vrchlabí na ZIaté návr-
ší, má na ruce kérek více. První si po-
řídil v osmnácti' za první výplatu. Ta-
tér mu předpověděl, že se určitě bude
vracet. NemýIil se. ,,Ještě mám dost
místa' a když si vezmu triko s dlouhý-
mi rukávy, není vidět nic. Za tetování
se ale nestydím' líbí Se mi," ujišťuje.

Vytetované na Tuce má i datum
9. I.2005, kdy na ně1'v práci spadlo je-
den a půl Luny železa.,,Tři dny předem
si kaŽdý rok řeknu: ,Budeš mít výročí!'
Vždycky ale zapomenu a podívám se

na ruku třeba o týden pozdě]'i' takže
Io zas ,neslavím'," komentuje s nad-
sázkou. Vedle útočníka Zdeňka Kru-
pičky' který se naroďi] bez nohou, je
nejpostiženě;'ším hráčem v týmu. Sám
o sobě tvrdí, Že má así štěstí, proto-
Že se v Žívotě řídí jinou svou kérkou:
Veni, vidi, vici' Přišel jsem, viděl jsem,
zvitězt| 1sem.

Zdeněk Šafránek si vyzkoušel i bas-
ketbal a florbal, ale moŽná proto, Že se
přeď úrazem věnoval bojovým spor-
tům, moc ho nezaujaly. Naopak když
si sed] na sáně, jako by se s nimi na

zadku narodil. okamžitě uďrŽel sta-
bilitu, což není pro začátečníka vůbec
snadné. Sledge hokej ho nadchl stejně
jako handbike. Když je čas' v zimě si
občas i zalyžuje.

Ve výběru symbolu, který ho nej-
líp charaktetizlje, měl hned jasno. Už
před lety chtěl kérku spartského krále
Leonida, velkého bojovníka a roze-
ného vojevůďce, )enž se u Thermopyi
utkal s Peršany, kteří byti ve velké
přesile. ,,Nejsem nejlepší hráč, ale do-
káŽu kluky stmelit, motivovat, dodat
jim odvahu a optimisticky je naladit,
i když prohráváme," vysvětluje, proč
je kapitánem. A rychle dodává: ,,Je to
pro mne čest."

Dalším fanouškem tetování v týmu
je obránce Jiří Berger' jehoŽ ruce po-







krývá souvislá tetáž s pirátskými mo-
tivv. ,,Nejlepší období pro tetování je
zíma _ a to hrajeme," stěŽuje si' Další
kousek do pirátské mozaiky proto při-
dává hned zjata,kďyž skončí hokejová
sezona. V přehlídce tetování nechybí
ani monogram jeho syna Matěje' jmé-
no přítelkyně či název kar]ovarského
klubu, za který sledge hokej hraje.
,,Tetování je můj koníček. Každý pří-
růstek mi zvedne náladu' ta bolest,
kterou musím podstoupit, mě jakoby
duševně očišťuje," vysvětluje s\.ou te-
tovací vášeň.

JiŤímu Bergerovi tak pro jím vy-
braného váIečníka zbyla jen záda.

',Ještě 
je budu muset vylepšit, jsou

moc prázdný. Nějaké nápa ďy už mám,"
tvrdí.

Jsem tím, ěím jsem na ledě
Když si Jiří Berger šel nechat spravit
protézu, protetik mu Ťekl, Že je v Kar-
lových Varech parta, která chcezaložit
klub sledge hokeje a shání hráče. Šel
se podívat. ,,Na jaŤe roku 2005 vznikl
klub a na podzim uŽ jsme naskoči]i do
ligy. Neuměli jsme na saních bruslit,
dostáva]i góly, samozŤejmě byli bez-
nadějně poslední, už druhý rok 1'sme
ale skončili tŤetí a během deseti let
byli třikrát mistři," líčí obránce'

Roman Herink, guru českého
sletlge hokeje' který v roce 1999 založil'
ve Zlíně první sledge hokejový tým,
JiŤího Bergera a jeho karlovarského
spoluhráče Miroslava Hrbka pozval
do reprezentace. oba dva _ stejně
jako větŠina hráčů, kteří nás budou
reprezentovat v Soči - se zúčastnili
paralympiády před čtyřmi lety ve Van'
couveru' kde tým skonči] na čtvrtém
místě. 

',SeděI 
jsem jako náhradník

celou dobu na stŤídačce, nebyl jsem
Zlovna v nejlepší formě. Tenkrát jsem
si řekl, že to lž nepřipustím," ská-
če JiŤímu Bergerovi do řeči Miros]av
Hrbek, kterj_ dnes patŤí mezi nejlepší
hráče. ,,Na konci kaŽdé sezony kon-
čím, jsem unavený, samá modŤina,"
říká devětačtyřiceti1etý hokejista,,,a1e
uŽ v květnu mi začne chybět posilov-
na, pohrávám si s činkami a jezdím na
rotopedu, v červnu jiŽ trénuji naplno'
v červenci mě posilovna přestane ba-
vit a těším se, aŽ si zabrus]ím. V srpnu
se dočkám. Dokud budu zdravý, budu
hrát, i když třeba uŽ ne v reprezenta-
ci," ubezpečuje Miroslav Hrbek. ostat-
ně stejně 1'ako ostatní hokejisté'

S adrenalinem V zádech
Zdeněk Krupička je nezmar. Nestačí
mu hrát sledge hoke1' a florbal. Mi]u-
je všechny adrenalinové sporty bez
bariér. Jezďi na raftech, leze po ska-
lácrl, jezďi na čtyřkolkách, má za Se-
bou tandemový seskok padákem. Teď
začd,brát paÍntball. Třikrát se zúčast-
nil čtyřiadvacetihodinového závodu
o přeŽitÍ a dvakrát jej vyhrál. ,,Narodil
jsem se bez noh, ale s přebytkem ener-
gie a adrenalinu v krvi,'o vysvětluje
útočník týmu.

,,Nebojíte se občas?" musím se ze-
ptat. ,'Strach nemám, spíš občas mají
lidé strach o mne. Určitě mám a]e
andělíčka stráŽného, plotože uŽ jsem
hodně přež7l," Ťíká. Třeba když si jeho
kamarád usmYslel, Že ho vezme v sa-
jdkáře do Marolra'

A koho nebo co si útočník vybral
pro svoje tetování? Jednoduchá odpo-
věď: černého pantera, který udivuje
rychlými reakcemi.

Je to moje tělo
Tetování sledge hokejistů se ujali jed-
ni z naŠich nejlepších tatérů _ Peter
Bobek a Petra Hlaváčková ze studia
Bobek Tattoo.

ovšem hráči to s nimi neměli úplně
jednoduché' S prvními návrhy někteří
nebyli spokojeni' ,,Můj Žralok vypadal
spíš jako delfín, a tak jsem ho odmítl.
Ani z dalších návrhů jsem nebyl nad-
šený' Těsně před tetováním jsme kres-
bu s tatérem ještě společně upravova-
1i'" Ťíká Miroslav Hrbek'

Zdeněk Šafránek musel ustoupit
z přesné kopie krále Leonida z filmu
300: Bitua u Therruopyl _ kvůli autol-
ským právům.

Libor Hu]ín si zase prosadil' že
jeho kobra nebude žlutohnědá, ale ba-
revná. Ylastně vznikla kombinací tří
obrázků. ,,Je to moje tělo, a tak jsem
chtěl pěkně akčního hada s vysunu-
tým rozeklaným jazykem," říká.

Proti barevnému tetování byl nao-
pak útoóník Zdeněk Krupička. Panter
se mu líbí a po olympiádě by rád, kdy-
by jeho še]ma drŽela v drápech nebo
tlamě ještě symbol paralympiády _

plánuj e další tetování.

Pro co jsme přijeli
Největšími soupeři našich sledge ho-
kejistů v Soči budou týmy Spojených
států, Kanady a Ruska. Ač jsou naši
hráči v průměru věkově nejstarší

obránce Miroslav Hrbek hraje ligu za
Žraloky. Jeho volba by|a jasná.

a nejpostiŽenější, dokázali uŽ všech-
ny jmenované porazit. ,,Snad tentokrát
vyuŽijeme šance, která se nebude opa-
kovat, a medaile zacinká," říká Miro-
slav Hrbek.

,,Jsem tád, že jsme alespoň kérka-
mi moh]í podpořit naše paralympioni-
ky, a doufám, Že talismany, které jsme
jim s Petrou udělali, jim přinesou štěs-
ti," Ťiká tatér Peter Bobek.

Doufají y to i postavičky Pata
a Mata z večerníčkovského seriálu
A 1'e to!, kteří budou držet palce sledge
hokejistům na stŤídačce, až se na za-
hájení kaŽdého zápasu ozve od bran-
ky: ,y'yhrajeme. Jo. Vyhrajeme. A je
to l"


