
 Její hlavní doménou je 
propagace a!v"uka Tchaj-#i. 
Poslední v$t%í rozhovor jsme 
prezentovali v!&asopise ji' 
v!roce 2014. Po'ádali jsme 
tedy Martinu o!mal" rozhovor 
a!dali jí hned první otázku 
p(ímo na t$lo.

Dobr! den Martino, 
pamatujete si vystoupení 
v"roce 2005 a"6. ro#ník 
Fighter´s"Budoshow ve 
sportovní hale Sparty Praha? 

„Troufám si tvrdit, 'e si 
pamatuji valnou v$t%inu sv"ch 
vystoupení, a!to i!p(esto, 'e jich 
bylo tolik. V'dy tam nechám kus 
sebe samotné, a!jsem stopro-
centn$ p(ítomna v!daném oka-
m'iku. Baví m$ exhibice, miluji 
p(íle'itosti p(edstavit taijiquan 
lidem, kte(í by se k!n$mu jinak 
nem$li jak dostat. Fascinuje m$ 
moment, kdy mohu sv"m vy-
stoupením a!p(ístupem zm$nit 
pohled lidí na taijiquan, a!jsem 
za to vd$&ná. I!vystoupení v!hale 
Sparty na Budoshow si pamatu-
ji. Ale pamatuji si, 'e jsem v)bec 
nebyla spokojená s!tím, jak jsem 
zacvi&ila, zbyte&n$ jsem v!n$kte-
r"ch sekvencích chvátala, místo 
abych nechala pohyb plynout 
v!souladu s!dechem...“

Kdy$ se podíváme 
spole#n% trochu více 
do minulosti, jaké byly 
va&e úplné za#átky?

„Náro&né, jako ka'dé za&át-
ky. Zde ov%em byly obohacené 

o!skute&nost, 'e jsem cvi&ení 
ze za&átku nejen nerozum$la, 
ale ani jsem úpln$ nev$d$-
la, pro& to vlastn$ d$lám. 
Byly mi cizí pohyby, *lozo*e 
i!kultura, ze které taiji vychází. 
Najednou toho bylo oproti 
tanci stra%n$ moc, a!já v)bec 
nev$d$la, kde za&ít. Navíc 
jsem cht$la um$t v%echno 
hned. Zprvu bylo velmi náro&-
né nau&it se vnímat taiji jako 
cestu. Bylo mi dvanáct let, byla 
jsem zvyklá, 'e tane&ní rok 
m$l jasnou strukturu a!z(etel-
n$ vyty&ené cíle. Taiji ale tímto 
zp)sobem nefunguje. Je to 
cesta k!poznání sebe sam"ch, 
kultivaci t$la, vnit(ní energie 
i!mysli. Hledání vlastního klidu 
a!rovnováhy. Jen bylo t$'ké 
to ve dvanácti letech pocho-
pit. Ur&it$ sehrály d)le'itou 
roli závody. Byly mi motivací, 

a!dávaly mi n$jak" rámec 
a!vizi, které jsem tou dobou 
dokázala rozum$t. Tanec mi 
vybudoval dobré základy, 
hlavn$ tréninkovou disciplínu, 
která mi byla ku prosp$chu. 
Navíc jsem m$la velmi pod-
porující rodinu. V!dob$, kdy 
m$ nikdo nevid$l a!neznal, to 
bylo klí&ové, abych se v!tom 
koloto&i necítila sama. M$la 
jsem i!skv$lého trenéra, cvi-
&ila jsem pod vedením Radka 
Kolá(e a!myslím si, 'e celou 
dobu mého cvi&ení dbal na to, 
abych i!p(es v%echny sout$'e 
a!vlastní ambice nezapomn$la, 
co a!kde je opravdové „tradi&ní 
taiji“.

V$dy jste v%d%la, $e 
p'jdete po cest% tradi#ního 
um%ní Tchaj-(i, nebo jste 
vyzkou&ela i"jiné styly?

„V)bec ne. Na za&átku jsem 
nev$d$la nic. Za&ínala jsem 
kv)li zdraví, a!up(ímn$ mi taiji 
v)bec nedávalo 'ádn" smysl. 
Ale bylo mi 12 let. Tan&it jsem 
nemohla a!jiné bojové sporty 
nep(ipadaly v!úvahu. Tak jsem 
u!taiji z)stala, proto'e sed$t 
doma bylo úpln$ nemysli-
telné. Myslím, 'e to trvalo 
p(ibli'n$ rok dva, ne' jsem po-
chopila, 'e já a!taiji k!sob$ tak 
n$jak pat(íme. V$novala jsem 
se i!jin"m styl)m &i sport)m, 
ale hlavn$ proto, 'e mi &asto 
unikal n$jak" aspekt taiji a!já 
pot(ebovala najít cestu, jak ho 
do sebe absorbovat. Byly to 
spí%e prost(edky k!pochopení 
a!vybrou%ení dovedností ne' 
cokoliv jiného.“

V"#ase, kdy jste byla 
v"reprezentaci )R, jste 
nav&tívila presti$ní turnaje 
a"také zem%. M'$ete 
trochu zavzpomínat 
na toto období?

„Bylo to náro&né, ale nesmír-

Tchaj-ťi Čchüan 
jako životní cesta

Martina Slabá

Pokud se pohybujete na poli bojov!ch um%ní 
ji$ n%jakou dobu, jméno mladé sle#ny budete 
na sto procent znát. První spole#né setkání se 
uskute#nilo v"roce 2005 na na&í akci. Pam%tníci 
dozajista vzpomenou. V"období let 2000 
a$ 2011 se pod zá&titou #asopisu po*ádala 
akce s"názvem Fighter´s"Budoshow v"Praze. 
Práv% na této akci jsme ji m%li mo$nost vid%t 
na$ivo. Vid%t její podání sestavy a"technik 
tradi#ního #ínského um%ní, které v"sob% 
harmonicky spojuje duchovní r'st, zdravotní 
ú#inky s"komplexní sebeobranou. Jméno této 
lektorky je Martina Slabá.
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n$ krásné období, za které 
jsem vd$&ná. Potkala jsem 
mnoho inspirativních lidí, 
nav%tívila (adu krásn"ch zemí, 
vytvo(ila si p(átele na cel" 
'ivot nap(í& kontinenty. T$'ko 
se to popisuje, proto'e (adu 
z!t$ch moment) &lov$k asi 
opravdu musí za'ít. Uklidit se 
do ústraní pro mne nebylo v)-
bec jednoduché rozhodnutí, 
spí% asi nutnost. Za v%echny ty 
roky jsem si asi a' p(íli% zvykla 
na pozlátko, které se kolem 
závod), cestování a!dobr"ch 
v"sledk) vyskytuje. Postu-
pem &asu jsem si za&ala na 
závodech budovat závislost. 
Na druhou stranu jsem ale 
nikdy necht$la sklouznout do 
„cvi&ení taiji pro závody“. Na-
konec mi nezbylo ne' závodní 
koloto& opustit. Vystoupila 
jsem z!n$j a!nadále poctiv$ 
pokra&ovala (a!stále pokra&u-
ji) ve studiu taiji, ov%em bez 
d)razu na sout$'e. Sna'ím se 
studovat ryzí techniku a!v"voj 
forem, porozum$t hloub$ji 
lidskému t$lu.“

Dal&í vzpomínka bude 
pat*it moravské metropoli 
Brnu a"místní Budoshow. 
Poprvé jste m%la mo$nost 
divák'm p*edstavit 

svoji ukázku vlastní 
formy v"roce 2015...

„Myslím, 'e v!roce 2015 
jsem byla sou&ástí Budoshow 
v!Brn$ prvn$. V$(ím ale, 'e od 
té doby jsem zvládla posunout 
své exhibice n$kam dál. Ráda 
jsem pr)kopníkem a!velmi 
nerada se opakuji. Nejsem za-
stáncem teatrálních vystoupe-
ní za ka'dou cenu na úkor tré-
ninku tradi&ní slo'ky taijiquan. 
Na druhou stranu, pokud se 
poda(í prost(ednictvím pocti-
v$ p(ipravené exhibice p(edat 
i!n$jaké hlub%í sd$lení, nemusí 
to b"t na %kodu. Nejprve jsem 
jezdila exhibice pouze se 
závodní sestavou, kterou jsem 
zacvi&ila v!doprovodu hudby. 
S!postupem &asu se moje 
exhibice transformují v!promy-
%len$j%í celky. N$kdy p(edsta-
vím postavu z!bájí nebo d$jin 
+íny, posledn$ jsem se sna'ila 
ztvárnit zrození Fénixe a!s!tím 
spjat" princip pomíjivosti. Je 
v%ak hodn$ náro&né skloubit 
my%lenku s!taijiquan tak, aby 
principy cvi&ení nezanikly 
a!zárove, hlavní my%lenka 
z)stala srozumitelná divákovi. 
V!sou&asné dob$ za&ínám 
p(ipravovat exhibici pro rok 
2023 a!sna'ím se posunout 
v%e je%t$ o!n$co dál. Ur&it$ je 

na co se t$%it, a!pokud to bude 
aktuální, samoz(ejm$ moc 
ráda vystoupím i!v!Brn$.“

Kde vlastn% p'sobíte 
dnes? Kde vás mohou 
potenciální zájemci najít?

„Zalo'ila jsem Taiji Stu-
dio (www.martinataiji.
com) v!centru Prahy, kde se 
v$nuji v"uce tradi&ního taiji, 
Qigong, meditacím a!cel-
kov$ práci s!t$lem. Krom$ 
samotného cvi&ení se sna'ím 
své studenty u&it i!naslou-
chání vlastnímu t$lu, co' 
je n$co, co na%e generace 
s!postupem &asu pomalu 
(ale celkem jist$) zapomí-
ná. Sna'íme se reflektovat, 
'e v%e má sv)j &as. U&ím 
pouze v!mal"ch skupinách &i 
v!rámci individuálních lekcí, 
ve v%ech lekcích je díky tomu 
mo'nost oprav p(ímo na 
míru ka'dému studentovi. 
Dve(e má otev(ené ka'd", 
koho zajímá taiji a!spojení 
t$la, mysli a!ducha.“

Jaké jsou va&e dal&í plány 
do budoucna? Budete 
mít n%jak! nábor do 
va&eho Taiji Studia?

„Plán) mám tolik, a' je 
nestíhám realizovat. V!první 

(ad$ v!pr)b$hu zá(í za&ne 
(ada nov"ch kurz) – od taiji 
pro za&áte&níky, p(es taiji pro 
pokro&ilé, a' po qigong, me-
ditace a!dal%í. V%e je vypsané 
na webov"ch stránkách a!je 
mo'né se do kurzu p(idat 
i!v!jeho pr)b$hu. Dve(e na%e-
ho taiji Studia jsou otev(ené 
v%em zájemc)m. Mohu u' 
prozradit i!slavnostní otev(e-
ní druhé sezóny v!Taiji Studiu, 
které prob$hlo 17. zá(í 2022 
a!zváni byli v%ichni p(íznivci 
bojov"ch sport) a!um$ní, 
na%i studenti, nestudenti 
i!„náhodní kolemjdoucí“. Ve 
druhé (ad$ je pro mne d)le-
'itá pé&e o!studenty, a!proto 
pracuji na sad$ podp)rn"ch 
materiál) pro domácí cvi&e-
ní, jak ti%t$n"ch, tak elektro-
nick"ch. Jako poslední stojí 
za zmínku, 'e máme v!plánu 
do sv$ta vypustit vlastní limi-
tovanou kolekci pohodlného 
oble&ení na taiji, zatím ale 
nemáme fixní termín. Ideáln$ 
do konce roku. Samoz(ejm$ 
se nep(estávám v$novat 
exhibicím a!propagaci tai-
jiquan nejen v!Praze a!+R, ale 
v!zahrani&í.“

ANTONÍN GR!ZA 
Foto: archiv  

Martiny Slabé
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