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Moje první tetování, to byla rebelie

» Na kávě s... Martinem Bekem, tatérem z Opavy. Mnozí mu říkají Bekus. První „kérku“ si nechal vytetovat v osmnácti. Dnes je mu šestatřicet a má jich asi sto padesát
PROFIL

Martin Bek
Narodil se 19. 2. 1976 v Opavě.
V dětství chtěl být i popelářem.
„Asi jako většina,“ směje se.
Nakonec absolvoval zemědělské
učiliště a lidovou konzervatoř.
Další studia, jak říká, vzdal.
■ Od jednadvaceti let se totiž
věnuje tetování. Ještě předtím ale
obsluhoval benzinovou stanici,
aby si vydělal peníze.
■ Má rád dobrodružné cestování
na vlastní pěst. „Vezmu si motorku
a jedu do Tater. Na nikoho se
nevážu, jedu, kam chci,“ popisuje.
Miluje sport všeho druhu – běhání,
jízdu na kole, lyžování, náročnější
horskou turistiku, bruslení. „Jde
o to zamakat si, vyšlápnout kopec
a vyčistit si hlavu. Sedět doma
a dívat se na televizi, to je pro mě
promarněný čas,“ říká. Jeho životní
motto: „Nevzdávej se nikdy svých
snů! Když zmizí, budeš dál
existovat, ale přestaneš žít.“
■

SERIÁL

Na kávě s...

V regionální příloze MF DNES
přinášíme čtenářům každou středu
seriál Na kávě s... Povídáme si
u kávy s lidmi z Moravskoslezského
kraje, se známými i méně známými
osobnostmi, které mají o čem
vyprávět.

J

e nepřehlédnutelný. A je za to
rád. „Líbí se mi, když vyčnívám z davu,“ říká šestatřicetiletý Martin Bek z Opavy. Mnozí jej znají jako Bekuse. Od jednadvaceti let podniká – živí se jako tatér. Je úspěšný i v zahraničí. Na mezinárodních soutěžích získal pětadvacet prestižních ocenění. Má renomé a respekt.
Tetování miluje a nedá na něj
dopustit. Sám si nechal vytetovat
asi sto padesát „kérek“. Má je téměř všude. S extravagantním účesem a piercingy v obličeji však působí trochu strašidelně.
„Vnímám předsudky třeba starších lidí. Je to strašná sranda, protože sotva promluvím, změní názor – zjistí, že jsem v uvozovkách
normální, jenom více barevný,“
směje se Martin Bek.
„Ale někteří lidé jsou tak omezení a hloupí, že by jim vadil i váš červený svetřík. Mně tetování připadá
přirozené. I naši předci se ozvláštňovali tetováním, aby se třeba odlišili od jiných kmenů,“ líčí.
Čím je pro něj tetování přitažlivé? Především svobodou – když
chce, může ho mít.
„Moje první tetování, to byla rebelie, nic víc. Člověk se narodí buď
jako šedá myška, anebo šašek.
Jsem to druhé. Nemám rád, když
všichni vypadají stejně. Asi proto
jsem se nechal v osmnácti potetovat,“ vypráví.
„Byl to mnou nakreslený ornament. Něco jako kruh a kolem něj
rozpínající se šlahounky,“ popisuje Bekus. S přibývajícími léty měl
tetování čím dál víc.
„Rodinu jsem šokoval. Ptali se,
kam až chci zajít a jestli chci mít
počmáraný obličej. Nepřesvědčovali mě, abych toho nechal. Vědí,
že jsem tvrdohlavý.“
Každý obrázek, který na těle má,

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru Rajce.net

je pro něj výjimečný a vzácný. Vnímá ho buďto jako ozdobu nebo
jako umělecké dílo anebo jako životní mezník – něco důležitého, co
se mu událo. Obrázky jsou různé.

I naši předci se
ozvláštňovali
tetováním, aby se
třeba odlišili od
jiných kmenů.

»

„Před několika lety jsem si na
sebe nechával dávat spíše temnější věci, dnes veselejší. Nedávno
jsem si nechal vytetovat planetu
Zemi s nápisem ‚Milovat a žít‘. Už
jsem skoro zaplněný. Ale tělo je jeden velký a nekonečný obraz. Pokaždé na něm najdete ‚kérku‘, která se dá opravit – třeba přimodřit
oči, obličej udělat víc do červena.“

Vnímám předsudky
starších lidí. Je to
sranda, protože sotva
promluvím,
změní názor.

»

Tatérem je už patnáct let, v Opavě má vlastní studio. Jak se k tomu
povolání dostal? „Od tří let jsem
kreslil – alespoň to tvrdí rodiče.
A někdy v osmnácti mě napadlo,
že si jen tak pro sebe navrhnu různá tetování,“ vzpomíná Bekus.
„Vnímal jsem to jako způsob uměleckého vyjádření, jen je to na lidské kůži. Oslovil jsem jednoho taté-

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište na e-mail redova@mfdnes.cz
nebo na adresu Puchmajerova 1,
Moravská Ostrava 702 00.

Čtyři velká města
nechtějí hospodařit

» ad Jenom aby nakonec neplakali

i ve Lhotách

Návrat do dětství 12. února se

konal maškarní bál pro děti. Byl
to příjemně strávený čas. Znovu
se ve mne probudilo dítě.
Hopsalín udělal bezvadnou
atmosféru, která by rozesmála
snad každého. Jako třešinku
na dortu si připravil pro děti
bublifukátor. Foto: zizvo. rajce.net

ra a chtěl jsem vědět, jestli by ho
moje návrhy zajímaly. Kreslil jsem
pro různá studia a nakonec jsem
požádal dalšího tatéra, aby mě naučil tetovat. Vypadá to jednoduše,
ale podle mě je to dost těžké,“ říká.
„Představte si, že v ruce držíte
strojek, který něco váží a zároveň
vibruje. Ruku nemáte opřenou
a navíc malujete na lidskou kůži,
která se hýbe. Strašně jsem to zjednodušil, ale to nevadí. Pokud to vyzkoušíte, zjistíte, že tetování je
technicky velmi náročné. Přitom
si musíte dát pozor, abyste nerozdrásali kůži, měli byste umět pracovat s barvami a s nastavením
strojku. Trvalo mi půl roku, než
jsem se to všechno naučil.“
Než vytetuje jednu „kérku“, která má zhruba deset krát deset centimetrů, trvá mu to asi dvě hodiny.
„Kdo chce velký obraz, přijde
víckrát – objedná se na celý rok dopředu. Jakmile je obraz hotový, lidem přeskakují jiskřičky v očích,“
usmívá se tatér z Opavy. Na otázku, jestli by takovou práci mohl dělat pořád, odpovídá s nadsázkou:
„Nemám zjištěné, jak je to s třesem rukou v sedmdesáti, ale kdyby se mi začaly třást, znám spoustu mladých a talentovaných lidí,
kteří by se mohli realizovat u mě
ve studiu,“ přemýšlí. Obecně je
prý více tatérů než tatérek. „Strojek je pro holku asi těžší. Je to jako
byste si do ruky vzala hrnek s čajem,“ vysvětluje Martin Bek. Potetovat se nechávají muži i ženy stejně. „I když – někdy mám pocit, že
jsou to spíše ženy, kdo touží po tetování. Ke zkrášlování mají blíž
než muži. Často třeba chtějí ozdůbku na kotník. Čím víc toho na sobě
mají, tím je pro ně tetování důležitější – ozdoby jako by najednou
měly hlubší význam,“ dodává Bekus.
Petra Bartíková

K příspěvku náměstka primátora
Ostravy Tomáše Petříka bych rád
podotkl, že vedení čtyř velkých
měst opravdu nechtějí, aby jim vyschly penězovody z rozpočtů.
Ostatní města v republice musejí
hospodařit s téměř polovičními
rozpočty na jednoho obyvatele, a i
když s tím mají problém, funguje
u nich vše, stejně jako v těchto
městech.
Kde je tedy problém? V tom, že se
tato čtyři města nechtějí učit hospodařit. Ano, volební program
ODS, který byl v minulosti založený na nadstandardním financování čtyř největších měst, nelze splnit. Půjdeme-li proti proudu, zjistíme, kam jsou přesměrovány miliardy z budování různých tunelů
Blanka a podobně.
Pokud osm milionů občanů dostává do svých sídel stejnou částku,
jako dva miliony ve čtyřech městech, jedná se o zlodějinu vůči
městům a obcím.
A na závěr. Při debatě se starosty
menších sídel, kteří jsou členy
ODS i ČSSD , jsem se setkal s názorem, že jim vadí být okrádán takovým způsobem velkými městy, ale
svůj názor nemohou prezentovat
veřejně, protože stranická disciplína je přednější a oni chtějí být nominováni stranou i při dalších volbách.
Než se probrali ve vedení těchto
velkých stran a uvědomili si, že
jde o jejich zisky, kolegové starostové z těchto stran mluvili jinak.
A návrhy, jak RUD (rozpočtové určení daní) vyřešit, které byly ušity
horkou jehlou ODS, svojí kvalitou
zaostávají za návrhem, na kterém
pracovali odborníci vysokých škol

Martin Bek Absolvoval zemědělské učiliště a lidovou konzervatoř.
Od svých jednadvaceti let se věnuje tetování.

výběr z dopisů, kráceno
společně se zástupci měst a obcí,
SMS, SMO ČR a starosty několik
roků.
Věřím, že RUD bude vyřešeno
a také malé obce nebudou živořit
v důsledku nespravedlivého rozdě-

„Ostatní města v České
republice musejí
hospodařit s téměř
polovičními rozpočty
na jednoho obyvatele.“
lování daní. A strašení, že se zvedne nezaměstnanost, je opravdu šíření poplašné zprávy. Jak to dělají
v jiných městech?
Třeba nestaví předražené tunely,
nepředlážďují třikrát jedno a to
samé náměstí, nebo nestaví na náměstí mramorové falusy. A také

proto jim zbývá na politiku zaměstnanosti.
Jaroslav Žalkovský
starosta obce Zbýšov

Katastrofě lze zabránit
» ad Chráněným dílnám hrozí zánik

Je to opravdu na pováženou, škrty
jsou pochopitelné, končící projekty EU a jejich udržitelnost je samostatnou kapitolou...
Do 24. února probíhá grantové
kolo Nadace OKD, která rozdělí
mimo jiné na chráněné a socioterapeutické dílny sedm milionů korun. To je nejvíc z celé ČR.
Podívejte se na www.nadaceokd.cz a zjistěte, jak požádat. Peníze mohou být už v květnu, takže
katastrofě v podobě zrušení lze zabránit.
Jiří Suchánek

Foto: A. Satinský, MF DNES
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INZERCE

Automobily-popt.

AKCE

Jakoukoliv Š - Felicii. T: 604 118 269

15. 2. - 21. 2. 2012

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Kofila 2+1 105 g
Tvaroh s jog. Fittness 135 g

19,90 Kč
13,90 Kč

Perla s vitamíny,Perla máslová 500 g

29,90 Kč

zelené jablko+cereálie, třešeň s vlákninou, ananas-kokos
s vlákninou, jahoda-vanilka s vlákninou
Madeta

Unilever

Šunkový salám zauzený 100 g

9,90 Kč

Tyčinka se sušenkou 50 g

5,90 Kč

MP Krásno

... Vaše každodenní řešení.

www.cbacz.cz
Nabídka platí pro označené prodejny Družstva CBA.

