
STRANA 11 Volný čas ŽN - KVĚTEN 2019

Z TRADIČNÍCH japonských zbraní 
má Radek Šípek nejraději meč.

 Foto: archiv R. Š.

Bojové umění Aikido formuje...
(Dokončení ze str. 10)

„Můj skoro šedesátiletý asistent, 
trenér Fanda nebo i japonští mistři 
jsou drobnější chlapi než Evropani. 
Nemají snad ani 70 kg. Bojovému 
umění se věnují léta. Není to na nich 
úplně vidět a kdekdo si na ně může 
troufnout. Pak většinou následuje 
překvapení,“ směje se trenér.

Umění meče
Radek Šípek má momentálně 

4. mistrovský stupeň Aikido Aiki-
kai.

Prozrazuje, že z tradičních japon-
ských zbraní má nejraději meč.

V tu chvíli se asi většině z nás 
vybaví samurajský meč katana. Na 
to Radek vysvětluje: „Při cvičení 
zvaném kata, nebo proti sobě, trénu-
jeme s dřevěným mečem bokenem, 
cvičnými kovovými meči iaito, aby 
nedošlo ke zranění. Teprve zkušeněj-
ší mohou přejít k ostrému meči Shin-
ken.“

Sní o cestě
do kolébky aikida

Žďárský učitel bojového umě-
ní má svůj sen. Ještě totiž nebyl v 
Japonsku. Pravidelně však trénuje s 
japonskými učiteli v ČR a po Evro-
pě. „Chtěl bych se podívat do koléb-
ky aikida, kde žil zakladatel tohoto 
umění Morihei Uešiba. Probíhají zde 
veřejné tréninky - stačí se jen převlék-
nout do kimona a vstoupit...“ těší se. 

Ví ze zkušenosti ostatních, že 

českým aikidistům se v této zemi 
dostává určitého zázemí od japon-
ského učitele, u kterého se také 
trénuje. „Japonštinu zvládám pasiv-
ně, spíš znám mrak japonských slo-
víček, frází a výrazů, které potřebuji 
k výuce bojového umění. Ale písmo a 
kaligrafie? Ty mi připadají jako roz-
sypaný čaj,“ směje se Šípek. Dostal 
dobrou radu, že lépe se soustředit 
na angličtinu, kterou většina Japon-
ců dobře ovládá.

Radek Šípek má dálkově vystu-
dovanou vysokou školu technické-

ho a metalurgického směru, nyní 
však podniká v úplně jiném ranku 
– ve finančním poradenství. Bojové 
umění a sport je, a vždy bude, sou-
částí jeho života. 

Nic není nemožné
A Radkovy sny? Nejen na ces-

tě bojového umění si jde za jasný-
mi cíli. „Mou první metou bylo nosit 
jako pokročilý aikidista při tréninku 
hakamu (myslí tím dlouhou čer-
nou suknici) ...A dále získat mis-
trovský stupeň. V té době, roku 1996, 
kdy byl založen oddíl Aikido, se zdá-
lo téměř nemožné, že by se mohlo ně-
co takového uskutečnit. A stalo se už 
čtyřikrát...“ říká.  A cesta pokračuje. 
Plán a cíl už má Radek i pro 5. Dan.  

Coby učitel však dnes většinou už 
při tréninku hakamu nenosí. To aby 
studenti viděli každý jeho pohyb. 
Jak vysvětluje, suknice v boji skrý-
vá pohyb nohou. 

Radek Šípek působí jako instruk-
tor po celé ČR, nejdále vedl mezi-
národní seminář v norském Harsta-
tu. „V Česku cvičíme aikido pod 
Bohemia Aikikai, jsem čelní předsta-
vitel Fukushidoin stylu Aikido Nishio 
Ryu. Máme odhadem do dvě stě čle-
nů z osmi oddílů,“ informuje. Oddí-
ly mezi sebou nemají žádnou rivali-
tu. Naopak, vzájemně se podporují 
pořádáním seminářů pro své žáky. 

A životní krédo Radka Šípka? 
„Nic není nemožné,“ říká na závěr. 

Farčata se mění 
před očima 

Koncem dubna poblíž Jermářova 
jezu se otevřelo nové volnočasové cen-
trum pro děti. Je přestavbou bývalé 
vodárny za 13 mil. Kč, k čemuž město 
získalo dotaci přes 8 mil. Kč. 

Centrum slouží skautům z Junáku a 
přístavu Racek, dále organizaci Duha, 
zaměřené na výchovu dětí k ochraně 
přírody. 

Farská humna se mění. Kdysi udržo-
vané sečené louky, posléze bažina a 
skládka stavební suti. Před 11 lety zde 
město začalo budovat vícegenerační 
park za téměř 12 mil. Kč.

Současně se v parku rýsují další zpev-
něné a zakruhované komunikace pro 
aktivní vyžití. Doplní je veřejné osvět-
lení a další terénní úpravy. Akce v obje-
mu 2 mil. Kč má být hotová do tří 
měsíců. Dle návrhu městské architekt-
ky krajinářky Lucie Radilové přibudou 
v parku další vzrostlé listnáče. Výsadbu 
sponzoruje a provede místní zdravot-
nická firma.

V rámci dotačně podpořených sta-
veb žďárských cyklostezek se v okraji 
parku staví lávka přes řeku Sázavu a na 
ni naváže cyklostezka po ulici 1. Máje 
(směrem k Modrému hřišti). 

Do prázdnin také na břehu Sázavy 
vyroste pobytové molo. Vzniká v režii 
spolku Žijeme Žďárem a získaného 
grantu od Nadace Proměny. 

Jak na dotaz ŽN uvádí starosta Mar-
tin Mrkos, zokruhování stezky na Far-
čatech bude hotové do 8. června, takže 
nenaruší oslavy Dne Žďáru v parku. 
Stavba lávky probíhá mimo dějiště 
oslav.  -lko-


