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v zimním čísle našeho časopisu (126/2017) jste nenašli 
obvyklé doporučené minimální tarify za překlad a tlumo-
čení, jež vycházely vždy v posledním čísle roku. Informo-
vali jsme vás o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) zahájil s JTP (definované coby „sdružení 
soutěžitelů“) správní řízení ve věci porušování § 3 odst. 1 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů a že na pokyn ÚOHS Rada 
JTP svým usnesením z 25. 10. 2017 tyto tarify zrušila.

V následujících měsících probíhalo řízení, jež bylo 
ukončeno Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0381/2017/KD-
16394/2018/853/Pha ze dne 13. 6. 2018. Uvádí se v něm, 
mj., že:

„(…) Účastník řízení (dále jen JTP) porušoval v období 
nejméně od 1. 1. 2007 do 3. 10. 2017 zákaz stanovený v § 
3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže) ve znění zákona č. 262/2017 Sb. 
a spáchal přestupek dle § 22 odst. 1 zákona (…)“.

„Podle § 7 odst. 1 zákona 143/2001 Sb. o ochraně 
hospodářské soutěže, ve znění zákona 262/2017 Sb. se 
spolku JTP (…) plnění rozhodnutí sdružení soutěžite-
lů popsaného ve výrokové části tohoto rozhodnutí do 
budoucna zakazuje.“

„Podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb. 
o ochraně hospodářské soutěže (…) se spolku JTP (…) 
ukládá pokuta ve výši 144.000 Kč.“

„Podle § 20 odst. 4 zákona 143/2001 Sb. o ochraně 
hospodářské soutěže se spolku JTP ukládá toto opatření 
k nápravě:

Informovat prokazatelně ve lhůtě do 30 dnů po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí vhodným a účinným způ-
sobem všechny členy spolku JTP (…) o tomto rozhodnutí 
ÚOHS.“

„Dle §79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(…) se spolku JTP ukládá povinnost uhradit náklady 
řízení paušální částkou 3.500 Kč.“

„Úřad dospěl k závěru, že účastník řízení tím, že vydal 
a zveřejnil tarify za tlumočení a překlad v časopisu ToP, 
uplatňoval zakázané a neplatné rozhodnutí soutěžitelů, 
které mělo za cíl narušení hospodářské soutěže na trhu 
tlumočení na území České republiky. Tímto jednáním JTP 
porušovala v období nejméně od 1. 1. 2007 do 3. 10. 2017 
zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona a spáchala přestupek 
dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona“.

Udělená pokuta i náklady řízení byly uhrazeny, členy 
jsme informovali již dříve v e-mailovém zpravodaji_jtp 
a nyní tak činíme i zde v časopise. Kompletní dokumenta-
ce jednotlivých fází řízení i závěrečné Rozhodnutí ÚOHS 
jsou k nahlédnutí v návštěvní době na sekretariátě JTP 
(pozor: v červenci a v srpnu pouze ve středu od 13 do 17 
hodin).

S přáním hezkého léta a zaslouženého odpočinku
Váš Výkonný výbor JTP

Pozn.: Tučné písmo použito dle úpravy v citovaných pasá-
žích Rozhodnutí ÚOHS.

Pozvánka na udílení Ceny 
Josefa Jungmanna

Cena Josefa Jungmanna se bude i letos předávat v Goethe-
-Institutu, a to v úterý 2. října 2017 od 17.00. Na vyhlášení 
výsledků jste všichni srdečně zváni!

Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách Obce pře-
kladatelů www.obecprekladatelu.cz.

Zdroj: Zprávy Obce překladatelů

Vážení čtenáři,
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GDPR nebo GPRD?

Evropou opět obchází strašidlo, tentokráte džídípíár. 
Informovali jsme se u odborníků věci znalých a radí nám: 
klid, nezmatkovat, žádný spěch, hlavně se nenechte 
zlákat nabídkami drahých školení, auditů a nabídek dobře 
placených správců, jichž se vyrojily mraky.

Komora soudních tlumočníků ČR pořádá 27. října 
2018 seminář zaměřený především na soudní tlumoční-
ky (GDPR při výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 
a nová instrukce):

www.kstcr.cz/cz/akce/gdpr-pri-vykonu-tlumocnicke-a-
-prekladatelske-cinnosti-a-nova-instrukce-msp-cr

JTP pak zařadila do programu Jeronýmových dnů 2018 
(2. a 3. listopadu 2018) obdobný seminář o GDPR, ovšem 
zaměřený na tlumočníky a překladatele nesoudní:

www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2017/
JERONYMOVY-DNY-2018

Pro vás, kdo však nehodláte čekat a chcete pro kaž-
dý případ co nejdříve zabránit nežádoucímu vstupu 
třetích osob do dat, uložených ve vašem počítači, při-
nášíme srozumitelný návod, za nějž děkujeme kolegovi 
Tomášovi Svobodovi.

Pátá
socha
na cestě
V zimním čísle (ToP 126, str. 27) jsme 
v článku Restaurované poklady na dvoře 
K-centra informovali o záchraně soch, 
jež svého času zdobily průčelí budovy 
z konce 19. století, tehdy bankovního 
domu Slavia. Čtyři z nich již může-
me vidět na nádvoří K-centra, pátá je 
k přesunu do našeho sídla připravena. 
Zrestaurována byla opět díky panu 
profesorovi P. Sieglovi, emeritnímu 
vedoucímu pedagogovi Ateliéru restau-
rování sochařských děl AVU.

Trofeje ceny SLOVNÍK ROKU

V průběhu pětadvaceti ročníků naší soutěže, kdy si 
laureát při závěrečném ceremoniálu musí vybrat jen 
jednu ze dvou částí ceny – trofej, nebo peněžitou prémii 
20 000 Kč – padla volba té první části celkem čtyřikrát.

Poprvé tomu bylo v v roce 2000, kdy se za vítězný 
Anglicko-český/česko-anglický velký slovník LINGEA LEXICON 
2000 na CD pro trofej rozhodl tehdejší ředitel nakladatel-
ství LINGEA Ing. Jan Všianský. Byla to bronzová plastika 
symbolizující slovník, dílo Elišky Rubkové.

Dva roky poté si trofej převzal opět zástupce brněnské-
ho nakladatelství – cenu Slovník roku 2002 získal Velký 
slovník anglicko-český a česko-anglický z řady Lingea Lexikon 
2002. Novou cenu vytvořil Jiří Eichler a byl to skutečný 
kolibří slovník chráněný skleněnou dózou.

Po následujících devět let si laureáti hlavní ceny vždy 
vybrali obálku s finanční prémií, až v roce 2011 si trofej 
odnesl malíř, fotograf, historik umění, galerista a ředitel 
Výtvarného centra Chagall pan Petr Pavliňák. Slovníkem 
roku se tehdy stal impozantní jedenadvacetidílný Slovník 
českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2010 editorky 
Aleny Malé a odpovědného redaktora Pavla Pavliňáka. 
Autorem plastiky byl opět Jiří Eichler.

Letošním Slovníkem roku určila odborná porota Nový 
encyklopedický slovník češtiny (vydalo nakladatelství Lidové 
noviny). Kolektivní autor (zde na fotografii z veletrhu 
Svět knihy), zastoupený editory Petrem Karlíkem, 
Markem Nekulou a Janou Pleskalovou, se jednomyslně 
rozhodl pro trofej. V té figuruje stále nezbytný slovník, 
přibyla však na něm moudrá sůvička a je dílem kolegyně 
Heleny Giordanové.

Více o soutěži a veletrhu na str. 12–14.

http://www.kstcr.cz/cz/akce/gdpr-pri-vykonu-tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnosti-a-nova-instrukce-msp-cr
http://www.kstcr.cz/cz/akce/gdpr-pri-vykonu-tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnosti-a-nova-instrukce-msp-cr
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018
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Termínovka

22. 9. 2018
Podzimní jeronýmský výlet do Bakova 
nad Jizerou a Kosmonos
www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-
-prehled-akci/2018/Pozvanka-na-podzim-
ni-jeronymsky-vylet-do-Bakova-n

15. 9. 2018
Vyhlášení výsledků 24. ročníku dabin-
gové soutěže Františka Filipovského, 
Přelouč
www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-
-prehled-akci/2018/Vyhlaseni-vysledku-
-24-rocniku-dabingove-souteze-Fr

23. 9. 2018
Mezinárodní den znakových jazyků
www.jtpunion.org/Akce/Ak-
tualni-prehled-akci/2018/
MEZINARODNI-DEN-ZNAKOVYCH-JAZYKU

5.–6. 10. 2018
28. Podzimní knižní veletrh Havlíčkův 
Brod
www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-
-prehled-akci/2018/Podzimni-knizni-vele-
trh,-28-rocnik,-Havlickuv-Brod

25. 9. 2018
Mše svatá za tlumočníky a překladatele
www.jtpunion.org/Akce/Ak-
tualni-prehled-akci/2018/
Mse-svata-za-tlumocniky-a-prekladatele

2.–3. 11. 2018
Jeronýmovy dny 2018
www.jtpunion.org/Akce/Ak-
tualni-prehled-akci/2017/
JERONYMOVY-DNY-2018

29. 7.–3. 8. 2018
Letní intenzivní kurz právnické anglič-
tiny a němčiny
http://www.kstcr.cz/cz

14. 7. 2018
Interaktivní workshop: Tlumočení 
výslechů pro policii
www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-
-prehled-akci/2018/Interaktivni-
-workshop-Tlumoceni-vyslechu-pro-polic

13.–14. 7. 2018
Kondiční kurzy simultánního tlumoče-
ní pro tlumočníky jazyka polského
www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-
-prehled-akci/2018/KONDICNI-KURZY-SI-
MULTANNIHO-TLUMOCENI-PRO-TLUM-(1)

http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Pozvanka-na-podzimni-jeronymsky-vylet-do-Bakova-n
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Pozvanka-na-podzimni-jeronymsky-vylet-do-Bakova-n
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Pozvanka-na-podzimni-jeronymsky-vylet-do-Bakova-n
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Vyhlaseni-vysledku-24-rocniku-dabingove-souteze-Fr
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Vyhlaseni-vysledku-24-rocniku-dabingove-souteze-Fr
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Vyhlaseni-vysledku-24-rocniku-dabingove-souteze-Fr
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/MEZINARODNI-DEN-ZNAKOVYCH-JAZYKU
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/MEZINARODNI-DEN-ZNAKOVYCH-JAZYKU
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/MEZINARODNI-DEN-ZNAKOVYCH-JAZYKU
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Podzimni-knizni-veletrh%2C-28-rocnik%2C-Havlickuv-Brod
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Podzimni-knizni-veletrh%2C-28-rocnik%2C-Havlickuv-Brod
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Podzimni-knizni-veletrh%2C-28-rocnik%2C-Havlickuv-Brod
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Mse-svata-za-tlumocniky-a-prekladatele
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Mse-svata-za-tlumocniky-a-prekladatele
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Mse-svata-za-tlumocniky-a-prekladatele
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Interaktivni-workshop-Tlumoceni-vyslechu-pro-polic
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Interaktivni-workshop-Tlumoceni-vyslechu-pro-polic
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/Interaktivni-workshop-Tlumoceni-vyslechu-pro-polic
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/KONDICNI-KURZY-SIMULTANNIHO-TLUMOCENI-PRO-TLUM-%281%29
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/KONDICNI-KURZY-SIMULTANNIHO-TLUMOCENI-PRO-TLUM-%281%29
http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/KONDICNI-KURZY-SIMULTANNIHO-TLUMOCENI-PRO-TLUM-%281%29
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MLADÝ JERONÝM,
tentokrát na téma Etika v překladatelské a tlumočnické profesi

Další zahraniční host, Roderick Jones, 
tlumočník anglické kabiny v tlumočnickém 
servisu Evropské komise (SCIC) se 
věnoval Profesionální etice tlumočníků 
v Evropské komisi.

Blok přednášek 
a prezentací, pořádaný 
Jednotou tlumočníků 
a překladatelů ve 
spolupráci s Komorou 
soudních tlumočníků ČR 
a Ústavem translatologie 
FF UK, se konal 21. dubna 
tohoto roku v K-centru 
na Senovážném náměstí. 
Program obsahoval 
sedm vystoupení, jichž se 
zhostilo jedenáct řečníků.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 
uvedla téma dne a představila 
zahraniční hosty.

Hlavním řečníkem byl
Prof. Daniel Gile a anglicky 

pohovořil na téma Analyzing the 
interpreter‘s and translator‘s 

ethics in view of practical 
constraints and conflicting 

expectations.
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Otec zakladatel 
a čestný člen JTP 

PhDr. Andrej RÁDY 
přednesl z pohledu 
praktika příspěvek 

Etika zejména 
soudního tlumočení 

a překladu a vysvětlil 
mj., že mimo etického 

kodexu je nezbytná 
neustálá diskuse 

odborné komunity.

PhDr. et Bc. Tomáš SVOBODA, Ph.D. 
vyhlásil Výsledky soutěže JTP o nejlepší 
diplomovou práci a autorovi vítězné 
práce Liborovi Nenutilovi předal diplom 
a finanční prémii 10 000 Kč (viz též str. 18). 
Kolega Nenutil vystoupí též na podzimních 
Jeronýmových dnech.

Zdeněk Chovanec, zástupce společnosti WI-ASS ČR, informoval přítomné 
O možnostech pojištění profesní odpovědnosti tlumočníků a překladatelů.
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Mgr. Jana Klokočková, členka představenstva KST ČR 
a Mgr. Kateřina PIVOŇKOVÁ, soudní tajemnice a vedoucí oddělení 
znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze, hovořily též o Etice 
soudního tlumočení jako důležitém fenoménu, jenž má svou 
nezastupitelnou úlohu při zajišťování práva na spravedlivý proces.

Mgr. Gabriela Ganczarczyk, Ph.D., překladatelka, tlumočnice a pedagožka 
a Mgr. Jiří Kocourek, soudní tlumočník a překladatel a předseda Klubu 
Hanoi se věnovali Etice komunitního tlumočení z hlediska tvorby etického 
kodexu a současné praxe a etickým principům v komunitním tlumočení.



Novinky 
Nakladatelství Academia
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Z translatologické bibliografie
Babel, časopis Mezinárodní federace 
překladatelů FIT, roč. 63, č. 3, 2017. 
ISSN 0521-9744.

Třetí číslo časopisu Babel z roku 
2017 obsahuje sedm rozsáhlých autor-
ských statí, jež se věnují řadě aspektů 
a problémů spojených s procesem 
překladu a s kulturní rozmanitostí 
výchozí a cílové kultury. Podívejme se 
na ně nyní podrobněji. V první z nich 
Jun Tangová z Jihovýchodní univerzity 
z čínského Nankingu vychází z teore-
tických postulátů translatologa Even-
-Zohára a z makroskopické perspektivy 
sleduje, jak překlad působil a působí 
jako kulturní nástroj a jak ovlivňoval 
a ovlivňuje tzv. kulturní plánování 
či způsob tohoto plánování (viz také 
Toury) při překladu popisu čínských 
úspěchů dosažených v různých oblas-
tech vědy a života (knowledge). Ve dru-
hém článku Janko Trupej z univerzity ve 
slovinském Mariboru zkoumá jednot-
livé měnící se strategie, jež v průběhu 
postupujících let používali slovinští 
překladatelé od poloviny 19. století 
až do roku 2007, když překládali 
z angličtiny rasistické výroky o Afro-
američanech. Zamýšlí se nad tím, jak 
samotná slovinská oficiální ideologie 
tyto strategie také průběžně ovlivňova-
la. Třetí příspěvek od Pauly Igaredyové 
z Autonomní univerzity v Barceloně 
se věnuje překladu slovně, graficky či 
obrazově vyjádřených zvukových efek-
tů v kreslených komiksech. Autorka se 
zamýšlí nad překladem jednotlivých 
zvuků a jejich kategorizací, a to mezi 
angličtinou a španělštinou. Ve čtvrté 
stati se Rafat Alwazna z univerzity krále 
Abdulazíze (Saúdská Arábie) zaměřuje 
na jednotlivé etapy, jimiž prochází 
překladatel mezi jazykem výchozím 
a cílovým a opačně v průběhu celého 
procesu překladu. Pátý článek od Vandy 
Mikšičové z univerzity v Zadaru se věnu-
je poetice současného francouzského 
básníka Jeana de Breyne a dvěma pře-
kladům (včetně jejího vlastního) jeho 
sborníku veršů (C´est quand l´homme 
parle – z roku 2007) do chorvatštiny. 
Šestá stať od Mo Aipinga a Man Delian-
ga z Guangong univerzity zahraničních 
studií (Čína) probírá vysokoškolskou 
přípravu profesionálních překladatelů 
v magisterském studijním programu 
(jež takto funguje od roku 2014) v Číně 
při efektivním využívání elektronic-
kých nástrojů a informačních technolo-
gií. Celkem je zde obor překladatelství 
vyučován na 206 vysokých školách. 
Oba autoři se zamýšlejí nad nejvhod-
nějším zapojením těchto moderních 
nástrojů do výuky. Poslední stať od 

autorek Anny Matamaly, Elisy Peregové 
a Sary Bottiroliové ze tří různých pra-
covišť – Autonomní univerzity v Barce-
loně, Univerzity v Terstu a Národního 
neurologického institutu C. Mondino 
v Pavii se znovu věnují průzkumu 
preferencí filmových diváků, tj. da-
bingu a titulkování filmů. Průzkumu 
se účastnilo 51 mladých španělských 
diváků a autorky zkoumaly, do jaké 
míry můžeme měřit a porovnávat poro-
zumění obsahu filmu, zapamatování si 
jednotlivých scén a detailů a také míru 
prožitku a potěšení z filmu podle toho, 
zda byl film dabován či otitulkován. 
V další části časopisu je otištěn v ang-
ličtině a ve francouzštině tzv. poziční 
dokument FIT k profesionálním stážím 
budoucích či začínajících překladatelů, 
jejich délce, finančnímu ohodnocení, 
jejich organizaci, nezbytnému vede-
ní a supervizi, jakož i zpětné vazbě 
ohledně kvality odevzdaných překladů 
stážistů. V poslední části čísla jsou 
uveřejněny dvě obsáhlé recenze. První 
informuje o sborníku New Directions in 
Empirical Translation Process Research: 
Exploring the CRITT TPR-DB, z roku 
2016, jehož editory jsou Michael Carl, 
Scrinivas Bangalore a Moritz Schaeffer. 
Sborník vyšel v nakladatelství Springer. 
Druhá recenze se zaměřuje na sborník 
o komunitním tlumočení z roku 2014: 
Redefining the role of the community 
interpreting. The concept of role space 
od autorů Petera Llewellyna-Jonese 
a Roberta G. Lee, který vyšel v naklada-
telství Lincoln: SLI Press.

Ivana ČeňkOvá

Babel, časopis Mezinárodní federace 
překladatelů FIT, roč. 63, č. 4, 2017. 
ISSN 0521-9744.

Čtvrté číslo časopisu Babel z roku 
2017 obsahuje šest obsáhlých statí, 
jež se zabývají konkrétními aspekty 
překladatelského procesu a tvoří v pod-
statě celý obsah tohoto čísla. V první 
z nich se Wu Youová z Šanghajské 
univerzity zamýšlí nad tím, jak překlad 
může v dnešní globalizované společ-
nosti působit jako mocenský a zároveň 
obranný nástroj (tzv. soft power) a také 
jako určitý kulturní filtr, který zároveň 
podporuje mezikulturní komunikaci. 
Svůj výzkum zasazuje do národního 
čínského kontextu. Ve druhé stati Aziz 
Thabit Saeed z Arab Open University 
z Kuvajtu zkoumá na překladech čty-
řiceti studentů oboru překladatelství, 
jak domácí kultura ovlivňuje jejich 
překlad specifických kulturně zabarve-
ných idiomů z angličtiny do arabštiny 
a jak se v cílovém jazyce projevují 

kulturní interference. Třetí příspěvek 
od Li-Liové z Polytechnického institu-
tu v Macau analyzuje vlastní překlad 
47 povídek současného čínského 
spisovatele (Wang Yizhen) z čínštiny 
do angličtiny, přičemž aplikuje teorii 
Skopos a popisuje použité strategie, 
zejména při převodu dětských říkanek, 
jmen a kulturně zabarvených reálií. 
Ve čtvrtém článku se Kevin J. Rottet 
z university v Indianě (USA) zaměřuje 
na překlady anglických románů do 
dvou blízkých keltských jazyků – vel-
štiny a bretonštiny a zjišťuje, do jaké 
míry se tyto blízké jazyky v průbě-
hu historie ovlivňovaly, sbližovaly 
či vzdalovaly. Konstatuje však, že 
bretonština postupně mnohem více 
podléhala vlivu francouzštiny. Pátá stať 
od Mohammeda Ahmada Thawabtecha 
z univerzity Sultan Qaboos (Omán) se 
věnuje cenzuře v arabských filmových 
titulcích a uvádí příklady ze tří kon-
krétních amerických filmů. Vysvětlu-
je, že cenzura může pomoci zmírnit 
případné závažné kulturní rozdíly, ale 
že v arabských titulcích je tato cenzu-
ra často až přehnaná, především při 
převodu obscénních výrazů (autorova 
formulace), jež jsou zcela vynechávány 
či značně neutralizovány. Poslední stať 
od Liu Christy Fung Mingové z Hongkon-
gu se věnuje významu odborných pře-
kladatelských stáží pro studenty oboru 
překladatelství a nutnosti přizpůsobit 
výuku překladatelských dovedností 
profesním požadavkům současného 
překladatelského trhu. V další části 
časopisu je otištěn v angličtině a ve 
francouzštině tzv. poziční dokument 
FIT k budoucímu vývoji překladatel-
ské profese (s. 602–607) a to zejména 
v souvislosti s rozvojem moderních 
informačních technologií. FIT apeluje 
na vzdělávací instituce, aby připravily 
budoucí překladatele na tuto skuteč-
nost, a zároveň se obrací na profesní 
překladatelské organizace, aby neu-
stále zdůrazňovaly prvořadý význam 
kvality práce překladatele. V poslední 
části tohoto čísla jsou uveřejněny dvě 
obsáhlé recenze. Za pozornost zce-
la jistě stojí obě dvě. První recenze 
analyzuje publikaci prof. Luo Xuanmi-
na: Translation and Chinese Modernity 
(2017, nakl. Tsinghua University Press, 
Pekin). Druhá recenze se věnuje mo-
nografii Gabriela Gonzáleze Núňeze: 
Translating in Linguistically Diverse 
Societies: Translation policy in the United 
Kingdom (2016, nakl. John Benjamins 
Publishing, Amsterdam /Philadelphia.

prOf. phdr. Ivana ČeňkOvá, cSc.
Ústav translatologie FF UK
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Opäť sa hlási banskobystrická 
translatológia 

Biloveský, Vladimír – Šuša, Ivan.: 
Banskobystrické myslenie o preklade 
a tlmočení (veda, výskum, edukácia). 
Banská Bystrica: Belianum, 2017, 134 
strán, ISBN: 978-80-557-1329-8.

V akademickom roku 2017/2018 si 
Uni verzita Mateja Bela (UMB) v Ban-
skej Bystrici pripomenula 25. výročie 
svojho vzniku. V tomto istom aka-
demickom roku oslávila 20. vý ročie 
svojho vzniku aj banskobystrická 
translatológia. Kon štituovanie odboru 
prekladateľstvo a tlmočníctvo a násled-
ný výskum v oblasti translatológie sa 
viaže na vznik Filologickej fakulty UMB 
v roku 1997 (tá sa neskôr zlúčila s Fa-
kultou humanitných vied UMB a v roku 
2014 sa takto vytvorená fakulta preme-
novala na Filo zofickú fakultu UMB – 
pod týmto názvom funguje doteraz).

Aj tieto dve dôležité výročia podnie-
tili dvoch translatológov Filozofickej 
fakulty UMB – docenta Vladimíra 
Biloveského (Katedra anglistiky 
a amerikanistiky FF UMB) a docenta 
Ivana Šušu (Katedra translatológie FF 
UMB) napísať monografiu, ktorá ma-
puje jednotlivé etapy vzniku a vývoja 
translatológie v Banskej Bystrici. Pub-
likácia vyšla pod názvom Banskobys-
trické myslenie o preklade a tlmočení 

(veda, výskum, edukácia). Monografia 
je koncipovaná do šiestich kapitol, 
v ktorých autori podrobne približujú 
vedecký výskum banskobystrickej tran-
slatológie (z diachrónno-synchrónne-
ho hľadiska), vedecko-popularizačné 
aktivity, napojenie na medzinárodný 
výskum, spoluprácu s viacerými tran-
slatologickými pracoviskami doma 
(najmä Bratislava, Nitra, Prešov) 
a v zahraničí či vzťah teórie a praxe (aj 
smerom k absolventom tohto odboru). 
Osobne ma zaujala napríklad genéza 
vzniku a rozvoja jednotlivých jazykov, 
jednotlivé vedecké aktivity bansko-
bystrických translatológov (granty, 
domáce a medzinárodné projekty) 
či hodnotenie osobného vedeckého 

vkladu vybraných osobností (doc. Ján 
Vilikovský, prof. Michal Harpáň a i.) 
Je zrejmé, že autori museli „prelúskať“ 
obrovské množstvo materiálov a hlav-
ne – dokázať ich časovo-príčinne zosú-
ladiť, čo sa im nepochybne podarilo.

Publikácia zároveň pozitívne propa-
guje Filozofickú fakultu UMB a a čo je 
pozitívne – i štúdium cudzích jazykov 
a kultúr. Autori ju venovali profesorke 
Larise Sugay (Katedra slovanských 
jazykov FF UMB), garantke odboru 
prekladateľstvo a tlmočníctvo, pri 
príležitosti jej životného jubilea a za 
výraznú pomoc pri konštituovaní 
a rozvoji tohto odboru na FF UMB.

Dodávam, že Vladimír Biloveský 
a Ivan Šuša sa autorsky nestretli po 
prvýkrát. V roku 2012 pripravili pre 
čitateľov (najmä z vedeckého okru-
hu filológov a translatológov) knihu 
Banskobystrická translatológia, ktorú 
koncipovali ako bibliografiu. Spolu 
s ich najnovšou monografiou tak 
vytvorili obraz o doterajšom vedeckom 
výskume v oblasti prekladu a tlmočenia 
na Univerzite Mateja Bela s výrazným 
medzinárodným vedeckým presahom.

Mgr. pavOl Štubňa, phd.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 

Bratislava
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Jana Rakšányiová et. al.: Úradný 
prekladateľ v slovenskom a európskom 
sociálnom kontexte. Vydavateľstvo Uni-
verzity Komenského v Bratislave, 2015, 
ISBN 978-80-223-4034-2
Predmetná publikácia bola vydaná 
v rámci projektu Od konvencií k nor-
mám prekladu v právnom diskurze 
(Transius), financovaného Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja na 
základe Zmluvy č. APVV-0226-12. Jeho 
riešiteľom bola FiF UK v Bratislave 
a spoluriešiteľom FF UMB v Banskej 
Bystrici. Úvodom dodajme ešte, že 
v rámci tohto projektu vznikli o.i. 
monografie a štúdie, ktoré sú spolu 
s ostatnými výstupmi projektu uverej-
nené na internetovej stránke https://
fphil.uniba.sk/Transius.

Keďže, ako sa v úvode spomína, 
právny preklad je veľmi starým žánrom 
a prax predbehla teóriu o celé veky, je 
nevyhnuté reflektovať túto problema-
tiku intenzívnejšie aj z teoretického 
hľadiska. S konštatovaním autorov 
v úvode publikácie o nedostatočnosti 
nazerania na problematiku právneho 
prekladu výhradne zo zorného uhla 
lingvistických a translatologických 
prístupov pri translácii medzi odlišný-
mi právnymi poriadkami možno iste 
súhlasiť. Zrejme aj z dôvodu redukcio-
nistických tendencií (výhradne lingvis-
tické prístupy a zúženie problematiky 
právneho prekladu na problémy s ekvi-
valenciou), sa autori rozhodli nazerať 
na danú problematiku zo širšieho uhla 
a zakomponovali do analýz aj extralin-
gválne a praxeologické otázky súvisia-
ce s právnym prekladom a mapovaním 
translačného terénu, v ktorom pôsobia 
subjekty prekladateľskej práce, čiže 
translátori. Rozšírením zorného poľa 
výskumu iste vyhoveli modernejším 
tendenciám v translatológii, ktoré sa 
snažia o interdisciplinárny pohľad na 
danú problematiku, ktorým možno 
získať relevantnejšie výsledky prospeš-
né nielen samotnej translatológii, ale 
aj právnej vede, s ktorou je translácia 
právnych textov spätá. Za účelom ana-
lýzy urobili autori pomerne rozsiahly 
terénny výskum zameraný na dve 
základné skupiny respondentov, prvú 
skupinu tvorili zadávatelia (napr. súdy, 
prokuratúra, policajné riaditeľstvá), 
druhou skupinou boli úradní pre-
kladatelia. Pre úplnosť dodajme, že 

predmetom analýzy bolo 89 vyplne-
ných dotazníkov zo strany zadávateľov 
a 91 vyplnených dotazníkov sa vrátilo 
od úradných prekladateľov. Výskum 
bol zameraný na dve veľké témy: prvým 
okruhom boli problémy praxeológie 
úradného prekladu, druhú časť tvorili 
problémy prekladu ako interlingválne-
ho a interkultúrneho transferu. Otázky 
zamerané na prvý okruh boli formulo-
vané tak, aby pokryli podľa možnosti 
čo najširšie danú problematiku a ich 
predmetom bol napr. imidž prekla-
dateľa, alebo klasická otázka týkajúca 
sa profesionality prekladu, resp. či 
vie právny text preložiť lepšie filológ, 
alebo odborník v danej oblasti, ďalej 
skúseností prekladateľov a zadávateľov 
s druhou stranou, odbornosť preklada-
teľa, atď. Zaujímavé sú v tejto súvis-
losti poznámky prekladateľov v tom 
zmysle, že je omylom domnievať sa, že 
predmetom právneho prekladu sú len 
právne texty, pretože úradné preklady 
sa týkajú najrôznejších odborov, čo 
zvyšuje nároky na prácu úradného 
prekladateľa v oblasti rešeršovania 
a štúdia odbornej literatúry. Ak by 
sme sa podujali na určenie dôležitosti 
v rámci právneho prekladu, v rámci 
hierarchizácie jednotlivých prvkov, 
ktoré vstupujú do translácie právnych 
textov, hrá iste prím terminológia, av-
šak nie je možné a ani žiaduce reduko-
vať problémy právneho prekladu len na 

terminologickú ekvivalenciu. Autori si 
na zmapovanie názorov respondentov 
na túto problematiku zvolili problémy 
s riešením bezekvivalentnej lexiky, 
predmetom príslušnej otázky bol 
termín Hof van Assisen, resp. možnosti 
jeho prekladu do slovenčiny (ponechať 
exotizmus, preložiť pomocou termínu 
v cieľovom právnom poriadku, ktorý 
sa k nemu obsahovo približuje, príp. 
ponechať v pôvodnom jazyku s doplne-
ním poznámky prekladateľa). Väčšina 
respondentov preferuje v tejto oblasti 
ponechanie exotizmu. Na dokreslenie 
problémov dostali prekladatelia otázku 
týkajúcu sa používania zaužívaných 
ekvivalentov, resp. ich vytvárania, príp. 
využívanie ad hoc riešení. Problémy 
s bezekvivalentnou lexikou poukazujú 
na nutnosť riešenia ekvivalenčných 
problémov pomocou pojmových 
aparátov, príp. ich kodifikáciu pre 
dané dvojice právnych poriadkov. 
Za prínosnú považujeme aj kapitolu 
týkajúcu sa právneho rámca úradné-
ho prekladu na Slovensku a v Česku, 
kde sa okrem charakteristiky platnej 
právnej úpravy poukazuje aj na jej 
nedostatky. Obsahovo na túto kapitolu 
nadväzujú časti týkajúce sa analýzy 
otázok súvisiacich s otázkami úradné-
ho tlmočenia v európskom sociálnom 
priestore, čím sa autori snažili pristú-
piť k danej problematike komplexne. 
Zaujímavé sú aj výsledky štatistického 
výskumu postavenia málo rozšírených 
jazykov v oblasti právneho prekladu 
na Slovensku a v Česku, z ktorých 
jasne vyplynulo, že táto oblasť tran-
slácie odoláva z pochopiteľných príčin 
globalizácii a preferencii anglického 
jazyka a poukazuje okrem iného aj na 
skutočnosť, že materinský jazyk je v si-
tuáciách, pri ktorých sa využíva úradný 
preklad médiom, pomocou ktorého sa 
vieme najpresnejšie vyjadriť. Toto je 
práve pri riešení právnych záležitostí 
podstatné a zároveň poukazuje aj na 
potrebu venovať tejto problematike po-
zornosť v oblasti legislatívneho rámca 
a translatologického výskumu.

peter gergel
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave
Ústav filologických štúdií PdF UK

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Jana Rakšányiová et al.  
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Slovník roku 2018 na 
veletrhu Svět knihy

Veletrhu bylo letos 24 let, naše soutěž už slavila čtvrtstoletí. 
Připomeňme si, jaké to tam bylo a kdo byl po zásluze odměněn.

Pořad uváděly Ája Šourková (vlevo) a Bára Stejskalová. Novinkou bylo promítání 
obálek vítězných titulů. Bezchybně promítala Katka Filgasová, focení se však bránila.



Bohuslav Balbín a Stanislav 
Komárek (ed.): ROZMANITOSTI 
Z HISTORIE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO 
Za nepřítomného autora převzal 
čestné uznání ředitel nakladatelství 
Academia pan Jiří Padevět.

Cena poroty za encyklopedii historickou –
Vladimír Papoušek a autorský kolektiv: DĚJINY 
„NOVÉ“ MODERNY / VĚK HORIZONTÁL. Vlevo 
Jiří Padevět (Academia), vpravo Vladimír Papoušek.

PROCHÁZKY PO PRAŽSKÝCH 
HŘBITOVECH – Cena za 
encyklopedii všeobecnou. Autor 
Petr Kovařík a Petra Diestlerová 
za Knižní klub – Universum.

Cenu za encyklopedii přírodovědnou získal 
OBRAZOVÝ PRŮVODCE ANATOMIE ROSTLIN. 
Zleva Jiří Padevět, ředitel nakladatelství 
Academia, editor Alexander Lux a další 
členové autorského kolektivu.

ENCYCLOPAEDIA BELIANA. Diplom 
s čestným uznáním si odnáší Zuzana 
Vargová, ředitelka Encyklopedického 
ústavu Slovenské akademie věd 
a zároveň odborná redaktorka Beliany, 
vpravo spoluautorka Silvia Semaková.

Třetí čestné uznání: ENCYKLOPEDIE 
MIGRACE. Na webu: (www.encyklopedie.org). 
Zbyněk Mucha je jedním z hlavních 
koordinátorů projektu.

ČESKO-FILHARMONICKÝ × FILHARMONICKO-ČESKÝ 
SLOVNÍK – Cena poroty za výkladový slovník.
Diplomy převzali (zleva) za vydavatele – 
Českou filharmonii – Lucie Maňourová, za autory 
Hana Boldišová a Bohdan Heblík.

Cena poroty za biografický slovník: ČEŠI A ANGLOFONNÍ SVĚT: KONTAKTY 
A PERCEPCE. LExIKON OSOB OD STŘEDOVĚKU PO ROK 1989 a ANGLOFONNÍ 

SVĚT A ČEŠI: KONTAKTY A PERCEPCE. LExIKON OSOB OD STŘEDOVĚKU PO 
ROK 2014. Autor Jaroslav Peprník a ředitelka Nakladatelství Univerzity 

Palackého v Olomouci Hana Dziková. Viz též článek autora na str. 17.



foto p. kautSký

Cenu za překladový slovník obdržela po zásluze autorka i vydavatelka ČESKO-
PERSKÉHO SLOVNÍKU Darina Vystrčilová. Finanční prémii 10 000 Kč, již věnuje 
Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, předává její předseda Daniel Svoboda.

Přichází moment „ceny na zvážení“: naše paní 
sekretářka Jana Hašková předává kolektivnímu 
autorovi letošní trofej (viz obálka tohoto čísla)…

Nejmladší účastnicí programu byla malá Anaís…

…a tajemnice soutěže Ája 
Šourková obálku s finanční 
prémií 20 000 od JTP.

Laureáti mají deset vteřin na 
rozmyšlenou… a rozhodli se pro trofej. 
Ještě jednou blahopřejeme!

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2018 udělila porota NOVÉMU 
ENCYKLOPEDICKÉMU SLOVNÍKU ČEŠTINY (tištěnému, 
na CD i na internetu). Zde zástupci autorského kolektivu 
Petr Karlík, Zdena Hladká a Aleš Horák, zcela vpravo 
ředitelka nakladatelství Lidové noviny Eva Plešková.

…a zde 
i s maminkou, 
kolegyní Alžbětou 
Malkovskou.
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Češi a anglofonní svět /
Anglofonní svět a Češi

Pojetí a postup práce na lexikonu

K olem roku 1975 jsem si vybral 
na kandidaturu téma Pojme-
nování barev v anglické próze, 
jež předpokládalo rozsáhlejší 

četbu anglické literatury. Dílčí článek 
o období 1600–1850 vyšel v roce 1978, 
ale žádost o povolení kandidatury stále 
ležela u „orgánů“. Tak jsem pokračoval 
ve sbírání materiálu a říkal si, i kdyby 
má lingvistická práce byla nadarmo, 
protože kandidatura nebude povolena, 
budu mít aspoň přečtený „zlatý fond“ 
anglické literatury. Téma předpoklá-
dalo i srovnání vnímání barev u anglic-
kých a českých spisovatelů, takže jsem 
začal soustavně číst i české autory, 
počínaje Šaškem z Bířkova a Václavem 
Budovcem z Budova. Nalezené zmín-
ky o Anglii (a později i o Americe) 
byly podnětem k excerpování české 

literatury v plném rozsahu a brzy jsem 
začal sbírat i doklady o české realitě 
v anglické próze (jež samozřejmě byly 
mnohem méně početné). A tento „ve-
dlejší produkt“ začal být tak zajímavý, 
že jsem četl dál, třebaže další materiál 
pro výzkum užití barev spisovateli 
jsem už nepotřeboval. Když po dvanác-
ti letech schvalování na výborech kraj-
ském, okresním, uličním a univerzit-
ním mi kandidatura v mých 59 letech 
byla velkomyslně povolena (nebyl jsem 
ve straně), byl už k dispozici bohatý 
materiál ke stykům literárním, kultur-
ním, vědním a politickým, ale i k per-
cepce a recepci, tj. přehled obecného 
povědomí o druhém světě, zejména 
jeho zeměpisu, historie a kultury, jak 
se odráží v literatuře. Sbírání materiálu 
pokračovalo i po roce 1986 a nakonec 

z excerpce několika set děl (románů, 
poezie, memoárů, ale i starých kronik 
a kulturně-historických úvah) z obdo-
bí od středověku po rok 2000 vznikl 
rukopis, který vyšel knižně roku 2001 
pod názvem Anglie očima české literatu-
ry od středověku po rok 2000, po němž 
roku 2002 následoval paralelní dvou-
svazek Amerika očima české literatury od 
vzniku USA po rok 2000.

Zmínky o Anglii a Americe pochá-
zejí většinou od autorů, kteří tam 
nikdy nebyli, takže vlastně předklá-
dají čtenářům ty poznatky o zemi a ty 
stereotypy o životě a národní povaze, 
které již mezi Čechy v té které době 
kolovaly. Jsou ovšem také autoři, 
kteří se důkladně seznámili s Anglií 
za svého pobytu tam (v 19. století 
J. V. Frič, Durdík, Karafiát, Lošťák, 
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Váňa). Ve 20. století mnozí čeští spi-
sovatelé žili v emigraci na západě, ale 
s výjimkou J. Muchy se všichni usadili 
v USA nebo mimo Británii (Hostovský, 
Hoffmeister, Werich, Škvorecký, Ko-
hout, Novák, Hercíková, Pekárková). 
Někteří čeští spisovatelé tíhli k levico-
vému vidění světa (se vzorem v SSSR) 
a tak najdeme i záporné komentáře ke 
kapitalismu, počínaje Šaldou, Staškem, 
Majerovou a Pujmanovou a konče spi-
sovateli po „Vítězném únoru“. Převáž-
ná většina sebraných odkazů k Anglii 
a Americe je však spíše kladná až 
obdivná, což ukazuje, že Češi v anglo-
-americké oblasti viděli protiváhu vlivu 
německého a nejnověji i sovětského.

Odkazy k britské a americké realitě 
jsou v těchto prvních třech svazcích 
roztříděny tematicky takto: 1. Anglič-
tina a její znalost, 2. Zeměpis Británie 
a USA (vody, hory, ostrovy, oblasti, 
města), 3. Veřejné postavy (z politiky, 
vědních oborů, církve, podnikatel-
ství apod.), 4. Historie, 5. Literatu-
ra, 6. Umění, 7. Stereotypy povahy 
a chování.

Potom autora napadlo, že by bylo 
užitečné sestavit i lexikon osob, které 
měly nějaký druh kontaktu s českým 
nebo s anglofonním světem (ten kromě 
Británie a USA zahrnuje i Kanadu, 
Austrálii a Nový Zéland), a to kontakt 
přímý (druhý svět navštívili nebo 
v něm žili) nebo nepřímý (psali nebo 
přednášeli o jeho jazyku, literatuře, 
hudbě, umění, politice, sportu atd.). 
Bylo třeba stanovit časový mezník. 
U českých zemí datum zařazení osob 
končí rokem 1989, protože s otevřením 
hranic a svobodou slova prudce vzrostl 
počet osob, které v anglicky mluvících 
zemích pobývaly a o nich referova-
ly. Také počet překladů z angličtiny 
se po roce 1989 dramaticky zvýšil. 
Naproti tomu u anglofonních osob rok 
ad quem je rok předání rukopisu do 
výroby, tj. 2015.

Na zadní straně obálky těchto dvou 
dvousvazkových lexikonů, Češi a anglo-
fonní svět: kontakty a percepce (Olomouc 
2012), a Anglofonní svět a Češi: kontakty 
a percepce (Olomouc 2015) je abecední 
výčet zastoupených kategorií činnos-
ti: anglisté, astronauti, cestovatelé, 
Čechoameričané, diplomaté, dobrodru-
zi, duchovní, ekonomové, filozofové, 
herci, historikové, hudebníci, inženýři, 
lékaři, lingvisté, literární publicisté, 
nakladatelé, novináři, pedagogové, 
podnikatelé, politikové, politologové, 
právníci, překladatelé, přírodovědci, 
příslušníci 1., 2. a 3. odboje, publicisté, 
redaktoři, režiséři, sociální pracovníci, 
sociologové, spisovatelé, sportovci, 
státníci, šlechtici, teologové, vojáci, 
výtvarníci, vyzvědači, zpěváci.

V encyklopediích platí, že roz-
sah hesla má být úměrný důležitosti 

osoby. Tak např. významní Češi, jako 
F. Palacký, A. Dvořák, T. G. Masaryk 
a E. Beneš nebo osoby, které vydaly 
paměti, mají rozsáhlá hesla. Já se 
však rozhodl nenechat se přísně vázat 
objemem (počtem řádků) hesla, ale 
je-li k dispozici zajímavý a relevantní 
údaj, uvést jej. Takto rozšířené heslo 
se mnohdy stane zajímavějším čtením 
(viz Oscar Wilde: Nejzajímavější věci 
jsou ty zbytečné.). Čtenář se doví, kde 
všude koncertovala Česká filharmonie, 
v heslech najde i různé „life stories“, 
např. kdo a jak v Česku zachránil za 
války uprchlého anglického zajatce. 
Dočte se, že čtyři zběhové z US Army 
požádali o azyl v ČSR, o policejní 
perzekuci básníka Allena Ginsberga 
v Praze a kdo byli ti tři Češi, kteří zahy-
nuli při útoku muslimských teroristů 
na Světové obchodní středisko v New 
Yorku. O židovském mladíku Jiřím 

Gansovi, který si chodil na americké 
velvyslanectví půjčovat gramodesky 
a byl odsouzen za špionáž na 16 let. 
Další zločiny komunismu jsou zazna-
menány např. v heslech Heliodor Píka, 
Dagmar Šimková, Emanuel Voska, 
Jaromír Zástěra a v nejméně polovině 
hesel o příslušnících 2. odboje. Gansův 
jmenovec Joachim, pražský žid, měl 
v 16. století zase jinak dramatický 
život. Cituje se z pamětí, např. jak 
J. V. Frič 1859 navštívil Johna Bowrin-
ga v Londýně. Podrobněji jsou popsány 
cesty do Británie a USA prezidentů 
Masaryka, Beneše, Havla a Klause a ná-
vštěva Alžběty II. v ČR 1996. Ze dvou 
českých žen, které se provdaly do An-
glie ve 14. století, se o Anně, manželce 
Richarda II., ví hodně, o Lancecroně 
skoro nic.

Mnoho Čechů, kteří přišli do 
styku s významnými nebo zajímavými 

návštěvníky z Anglie a USA, zůstává 
anonymními. Mezi roky 1577 a 1600 
navštívilo Prahu šest významných 
Angličanů (sir Philip Sidney a další). 
Nevíme, koho měli za průvodce po 
Praze americký básník Longfellow 
(1842), angličtí spisovatelé Anthony 
Trollope (1865), Mrs Oliphant (1867), 
Jerome Klapka Jerome (před 1900), 
s kterými lékaři asi mluvil Mark Twain, 
když 1892 navštívil Mariánské Lázně 
(a poté napsal ironickou reportáž 
Marienbad, a Health Factory) a s kým 
se stýkal král Eduard VII., v letech 
1899–1908 každoroční host v týchž 
lázních. Naopak britský autor thrille-
rů Frederick Forsyth popisuje, jak se 
1964 seznámil s „nádhernou“ recepční 
hotelu Jalta, agentkou StB. Ví se, že 
americký velvyslanec v Praze William 
Luers za normalizace zval soukromě ke 
čtení na velvyslanectví přední americké 
spisovatele a české překladatele, kteří 
tak osobně poznali Williama Styrona, 
Kurta Vonneguta. Johna Updika, Jose-
pha Hellera.

Odkud jsi se, autore, to všech-
no dověděl? Elementary, my dear 
Watson: čtete a čtete. Tak jen Anglie 
v české literatuře obsahuje seznam 
381 titulů (romány, sbírky povídek, 
memoáry od 205 spisovatelů), jež 
poskytly doklady a dalších 83 titulů 
přečtených nadarmo (bez odkazu 
k anglofonním zemím). Při práci na 
Lexikonech se tento materiál zužitko-
val, ale navíc bylo třeba projít ročníky 
meziválečného Pestrého týdne, protože 
registroval významnější zahraniční 
návštěvníky u nás. Už v době před 
první světovou válkou Moravské noviny 
např. referovaly den po dni o zdra-
votním stavu amerického preziden-
ta Garfielda po atentátu na něho 
spáchaném, nebo podrobně psaly 
o pobytu Buffalo Billa na Moravě. 
Deník The Prague Post, založený Brity 
a Američany po sametové revoluci, si 
intenzívně všímá styků mezi oběma 
světy a navíc prozradí, které z udá-
lostí v České republice oni shledali za 
vhodné k uveřejnění. Britské deníky 
The Times a The Guardian, The Slavonic 
Review a naše deníky a časopisy Lidové 
noviny, Czechoslovak Life a Dějiny a sou-
časnost poskytly nejednu „perlu“. 
Přátelé v Texasu mi posílali výstřižky 
z regionálního tisku píšícího o kra-
janech a exulantech. Lexikon české 
literatury (nakl. Academia 1985–
2008) a bibliografie George Kovtuna, 
Czech and Slovak Literature in English 
(Washington 1988) či Bibliografie 
americké literatury v českých překladech 
(Olomouc 2000), knihy o čs. letcích 
v Anglii, byly dalšími nepostradatel-
nými pomůckami. Registrováni jsou 
i překladatelé do angličtiny – kvůli 
úspoře místa však údaje o překladech 
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krásné literatury končí rokem 1945, 
protože pozdější se najdou na inter-
netu v databázi Obce překladatelů. 
Ke zjištění roku anglického vydání se 
intenzívně využívaly katalogy British 
Library, Library of Congress, National 
Library of Australia a Toronto Univer-
sity Library, u českých děl samozřej-
mě i Národní knihovny. Internet byl 
obecně velkou pomůckou. O dílo se 
však zasloužil i činitel zvaný náho-
da. Čtete něco kvůli něčemu jinému 
a objevíte „poklad“. Je to svého druhu 
detektivní práce.

Podtitul obou lexikonů, Kontakty 
a percepce, naznačuje, že dílo má být 
i příspěvkem k historii styků mezi 
českými a anglicky mluvícími země-
mi. Dva svazky Češi a anglofonní svět 
obsahují celkem 3400 hesel: 2574 
v I. části (biografické medailony) a 826 
v II. části (bibliografie překladatelů). 
Anglofonní svět a Češi obsahuje 3188 
osob, z toho je 1561 Britů, 1474 Ameri-
čanů, 89 Kanaďanů 89, 41 Australanů 
a Novozélanďanů, 23 Irů. Oba tituly 
mají dohromady 1945 stran.

Vzácný je autor, který je se svým 
produktem zcela spokojen. V případě 
Lexikonu se stal potíží vynucený termín 

ukončení díla, aby nepropadl grant na 
tisk a vazbu. Byl bych potřeboval sbírat 
materiál ještě další rok nebo dva. Proto 
nyní v počítači mám např. jen u pís-
mene „A“ dvacet nových hesel a osm 
doplňků k starým heslům. Budoucnost 
publikování této revize je nejistá. 
Nakladatelství nemají ráda objemné 
rukopisy. Např. pražské nakladatelství 
Academia mi rukopis nepřijalo kvůli 
jeho rozsahu. Tím více si vážím klad-
ného přijetí u Vydavatelství Univerzita 
Palackého v Olomouci.

Práce na Lexikonu je srovnatelná 
se vznikem anglického trávníku. Jak 
napsal Karel Čapek: nejméně deset let 
trávu stříháte, zalíváte a o ni pečujete, 
a na světě je anglický trávník. Prostě 
a labour of love. Last but not least, je tu 
potřebná i jistá dlouhověkost. Lexikon 
byl odměněn cenou Jednoty tlumoční-
ků a překladatelů, když autorovi bylo 
91 roků.

JarOSlav peprník
emeritní profesor katedry anglistiky 

a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci
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Zpráva ze soutěže o nejlepší diplomovou práci
v oboru translatologie

Dne 2. 3. 2018 se v sídle Jednoty 
tlumočníků a překladatelů (JTP) na 
Senovážném náměstí v Praze usku-
tečnil 1. ročník Soutěže JTP o nejlepší 
diplomovou práci v oboru translatologie. 
Bude se konat každé dva roky a jejím 
smyslem je podpořit akademickou 
reflexi překladatelské a tlumočnické 
činnosti a přispět k šíření dobrého 
jména JTP mezi studenty a vyučujícími 
vysokých škol.

Za JTP se organizace soutěže ujal 
člen Výkonného výboru, zodpovědný za 
spolupráci s vysokými školami a kme-
nový pracovník Ústavu translatologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
Tomáš Svoboda. Zahájil setkání a při-
vítal zástupce mimopražských transla-
tologicky orientovaných akademických 
pracovišť, kteří přijali pozvání zhostit 
se úkolu porotců. Jmenovitě byli 
přítomni anglisté Renata Kamenická 
z Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity, Renáta Tomášková z Filozofic-
ké fakulty Ostravské univerzity, Ondřej 
Molnár z Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého a romanista Ivo Petrů z Filo-
zofické fakulty Jihočeské univerzity.

Takto složená pětičlenná porota si 
zvolila svého předsedu, zapisovatele 
a skrutátory. Společně vyhodnotili 
sedm přihlášených diplomových prací, 
jejichž autoři a autorky se rekruto-
vali převážně z řad studentů Ústavu 
translatologie FF UK, s výjimkou jedné 
práce pocházející z Katedry slavistiky 
FF UP. Porotci měli předem k dispozici 
samotné práce v elektronické podobě, 
jakož i posudky vedoucího a oponenta. 
Konkrétně šlo o práce Lucie Grebeňo-
vé – Překlad současného ruského filmu 
s komentářem, Zuzany Koudelkové – 
Soudní tlumočení v trestním řízení pro 
nerodilé mluvčí (ČR), Libora Nenutila – 
Komunitní tlumočení na Úřadech prá-
ce (případová studie), Michaely Řeři-
chové – Heidi Johanny Spyriové: České 
překlady v kontextu doby, Hedviky Sto-
klasové – Profesionální tlumočník ve 
21. století: nové technologie a sociální 
sítě, Adély Špínové – Hypotéza Unique 
Items v překladu a Andrey Šveřepové – 
Etika překladatelské činnosti.

Všechny přihlášené práce se vyzna-
čovaly vysokou kvalitou zpracování jak 
po stránce obsahové, tak po stránce 

formální a jazykové. Porota rozhodova-
la podle předem zveřejněných hodno-
tících kritérií, mezi nimiž měl hlavní 
váhu přínos k poznání jevů, které jsou 
předmětem činnosti JTP. Ceněná byla 
rovněž inovativnost práce v praxeolo-
gickém slova smyslu, naopak nejmenší 
roli hrál rozsah prací. Z tajného hlaso-
vání vzešla jako vítězná tlumočnicky 
orientovaná práce Libora Nenutila, 
jenž si tak ze slavnostního vyhlášení 
výsledků v rámci letošního Mladého 
Jeronýma odnesl finanční odměnu ve 
výši 10 000 Kč.

Vyhodnocení 1. ročníku nové sou-
těže proběhlo ke spokojenosti přítom-
ných, kteří ocenili samotný koncept 
soutěže, jakož i vynikající organizaci 
ze strany JTP. Nezbývá tak než doufat, 
že v dalších ročnících bude stoupat 
počet účastníků při zachování kvality 
prací tak, aby účel soutěže v podobě 
podpory propagace translatologie 
obecně a JTP zvláště byl naplněn.

zapsal IvO petrů, ÚStav rOManIStIky ff Ju

Porota Libor Nenutil převzal na Mladém 
Jeronýmovi od předsedy poroty 
Tomáše Svobody diplom a cenu.

Vítěz prvního ročníku soutěže 
Libor Nenutil.
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VALNÁ HROMADA 2018

Odstupující výbor v téměř kompletní sestavě

Jak zákon praví, hromadné válení spolku 
musí nastat každého roku a stanovy nám 
zase ukládají, že každým třetím rokem musí 
být volební. Tak se též 10. března t. r. stalo 
v našem sídle na Senovážném náměstí. Valná 

hromada (dříve „řádné shromáždění členů“) 
proběhla klidně, k žádné defenestraci 
nedošlo, ani shnilá rajčata na předsednický 
stůl nelétala. Základní dokumenty najdete 
na našich stránkách zde:

Tomáš Svoboda, Patrona přidržuje 
Bára Stejskalová

Tomáš Svoboda, Bára Stejskalová, Amalaine Diabová

zpráva o činnosti:
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/
Zprava-o-cinnosti-JTP-za-volebni-obdobi-2015-2018

revizní zpráva:
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/
Zprava-revizoru-uctu-JTP-pro-radne-shromazdeni-(3)

funkcionáři JTP zvolení na období 2018–2021:
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/
Funkcionari-JTP-zvoleni-na-obdobi-2018-2021

A zde jen pár foteček ze summitu… foto -pk-

http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%25C2%25A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Zprava-o-cinnosti-JTP-za-volebni-obdobi-2015-2018
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%25C2%25A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Zprava-o-cinnosti-JTP-za-volebni-obdobi-2015-2018
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%25C2%25A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Zprava-revizoru-uctu-JTP-pro-radne-shromazdeni-%283%29
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%25C2%25A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Zprava-revizoru-uctu-JTP-pro-radne-shromazdeni-%283%29
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%25C2%25A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Funkcionari-JTP-zvoleni-na-obdobi-2018-2021
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%25C2%25A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Funkcionari-JTP-zvoleni-na-obdobi-2018-2021
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Zprava-o-cinnosti-JTP-za-volebni-obdobi-2015-2018
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Zprava-revizoru-uctu-JTP-pro-radne-shromazdeni-(3)
http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/Zpravy-o-cinnosti/Funkcionari-JTP-zvoleni-na-obdobi-2018-2021
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Zleva Ája Šourková a neúspěšně se schovávající Katka Filgasová

Nechyběla diskuse: 
Pavel Dobranský

Andreas Weber je spokojen –
byl zvolen do nového 
Výkonného výboru JTP

Gabriela Maria Gańczarczyk – 
nově zvolená členky Rady JTP

Další posila Rady JTP – Petr Uxa

Pavel Trusina čte revizní zprávu, nenechal na nás nitku suchou

Kolega Bohuslav 
Balcar na 
závěr přednesl 
a promítl pásmo 
věnované 
osvobozování 
západních Čech 
„Z Normandie 
přes Ardeny až 
k nám“

Závěrečné 
skupinové foto 

děláme hezčí než 
v Bruselu!
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Strasti a slasti
tlumočníka IX.
Dnes přinášíme závěr seriálu, 
původně publikovaného 
na pokračování od čísla 
24 ročníku 1983 Mladého 
světa. Díky laskavému 
svolení autora – kolegy 
Zdeňka Hrdličky – jsme jej 
mohli postupně otisknout 
i zde, k pobavení pamětníků 
a poučení později 
narozených, po 35 letech. 
První část vyšla v našem 
časopisu v čísle 120/2016.

19. BEZ PRÁCE

Život tlumočníka se tak trochu podobá 
životu námořníka na plachetnici. 
Když fouká vítr, plachetnice pluje, ale 
námořníci mají plné ruce práce. Čím 
je vítr silnější, tím je také více práce 
a roste nebezpečí, které námořníci 
musí překonávat. Ve chvíli, kdy vítr rve 
plachty ze stěžňů, si zajisté vzpome-
nou na zrcadlovou hladinu moře při 
bezvětří, ve které se zračí žhavé slunce, 
a zdá se jim to jako velká idyla. Když 
je ale toto bezvětří potká a dny a týdny 
musí setrvávat v nečinnosti, neseni jen 
mořskými proudy a mohou dělat ma-
ximálně jen drobné údržbářské práce, 
přejí si z hloubi duše, aby zase začal 
foukat vítr a vůbec by jim nevadila ani 
menší bouře.

S námi je to také tak. Když máme 
práci a nevíme kam dřív skočit, když 
pracujeme denně i šestnáct hodin, pak 
se nám období bez práce zdá jako raj-
ská pohoda. Ale jakmile jednou práce 

skončí a další není na obzoru, tak se na 
to začneme dívat jinak. Takový týden je 
prima, to si člověk tak akorát odpoči-
ne. Prvních několik dní se sice musí 
aklimatizovat, aby překonal nervozitu 
z najednou přerušené činnosti, ale 
pak to pár dní jde. V době práce, kdy 
nevíme co dřív, máme vždy mnoho 
a mnoho předsevzetí, co uděláme nebo 
co budeme dělat, až budeme mít tro-
chu času. Ale předsevzetí se tak těžko 
uskutečňují!

Jak se dny nečinnosti protahují, 
zase začne narůstat nervozita z nejis-
toty. Hlavně když už docházejí „čerstvé 
zásoby“ a jsme nuceni sáhnout na „so-
lené maso“. Chodím nervózně kolem 
telefonu a neustále čekám na to, kdy 
zazvoní. A když konečně zazvoní, tak 
se mi srdce rozbuší. Ale většinou ne 
na dlouho. Buď je to telefon pro mého 
sedmiletého syna, nebo je to omyl, 
nebo nějaký kolega, který se nachází 
v podobné situaci jako já a chce si půj-
čit peníze. Nejhůře a nejtíživěji doléhá 
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mrtvá sezóna v předjaří. Ocelově šedé 
nebe se sněhovými vločkami a deštěm 
prohlubují depresi. Člověk si sice říká: 
„Měl bych jet na hory lyžovat, alespoň 
na týden“, ale druhý hlas mu našep-
tává: „Jo, ty budeš na horách, někdo 
zatelefonuje a ty přijdeš o kšeft a ještě 
se napakuje konkurence. To tak, nic. 
Nemluvě o tom, že hory stojí peníze. 
A kdoví kdy zase budeš dělat.“

To je také období, kdy nejeden 
tlumočník uvažuje o dezerci od svého 
řemesla někam do teplé jistoty kance-
láří či za školní katedru. A vtíravě se 
v tuto dobu vracejí ony hladové pocity 
marnosti a zbytečnosti a najednou si 
začnete říkat, třeba už nejsem tak dob-
rý, třeba už mě nechtějí, třeba si mě 
už nikdo neobjedná. Někteří z tlumoč-
níků takovýmto pocitům podlehnou 
a utečou. Za tuto dezerci se ale často 
draze platí. Pravidelnost bezpečného 
povolání mu často natolik přistřihne 
křídla, že už málokdy bývá podruhé 
schopen v sobě sehnat tu sílu a opět se 
účastnit tohoto neustálého vzdušného 
boje o svůj chléb a svou tvář.

Abych nepodlehl těmto deptajícím 
vlivům těch opakujících se výkyvů z na-
šich řad, vypracoval jsem si za ta léta 
celý systém obrany, kterým se snažím 
bránit proti těm temným našeptáva-
čům nejistoty, které se neustále pokou-
šejí vloudit do mého vědomí.

Především se volný čas pokouším 
využít pro něco obdobného, jako byly 
„spanilé jízdy“. To se obléknu do 
svátečního, nasadím sváteční úsměv, 
vezmu si vycházkové chování a začnu 
objíždět jednotlivé podniky a agentury, 
kde by mi mohli dát práci, aby na mě 
nezapomněli. Oni tedy většinou neza-
pomněli, některým lidem se prý zjevuji 
i v nočních můrách, ale já si z toho nic 
nedělám, protože, jak říká S. Dali: „Je 
dobré, když se o člověku mluví dobře, 
je špatné, když se o člověku mluví 
špatně, ale ze všeho je nejhorší, když 
se o člověku nemluví vůbec“. Ono tedy, 
i když většinou na mě nezapomenou, 
přece jenom se občas stane, že vypad-
nu někde z evidence, protože to víte, 
referenti se mění a fluktuují, takže 
často tam prostě musím. Pravidlem 
je, že neozve-li se instituce půl roku 
až rok, je to pro mě známka, že jsem 
zřejmě z kartotéky vypadl. Stalo se mi, 
že například reklamní agentura Rapid, 
pro kterou jsem dělal překlady, mě 
v rozmezí pěti let „objevila“ celkem 
třikrát. Přitom po celou tu dobu měli 
mou kartu založenou v kartotéce 
externích spolupracovníků. Pro takové 
návštěvy je nutné si vymezit čas. Nesmí 
se pospíchat a nesmí se chodit s prosí-
kem. Když je na dveřích velká cedule 
neklepat, tak co uděláme? Samozřej-
mě, že důrazně zaklepeme, vezmeme 
za kliku a vstoupíme dovnitř. V tu 

chvíli je už nutné nasadit velmi milý 
a jistý úsměv a dveře pokud možno 
hned za sebou zavřít, aby vás nemohli 
už jen tak vyhodit. V tuto chvíli se mi 
v praxi osvědčilo používat překlad ja-
ponské slušnostní fráze: „Nezlobte se, 
že vás obtěžuji, když jste zajisté velmi 
zaneprázdněni, ale šel jsem kolem, 
tak jsem se přišel zeptat, jak se máte?“ 
V tu chvíli musíte být něco jako krotitel 
lvů. Stejně jako on si uvědomujete, že 
„protivník“ je mocnější než vy, a dáte-li 
mu čímkoli najevo, že jste slabší a že se 
ho bojíte, tak vás přinejmenším vykáže 
za dveře. A to by byla chyba, neboť 
tím byste ztratil iniciativu. Váš protiv-
ník musí mít dojem, že vaše chování 
i v jeho rayóně je zcela přirozené a zce-
la správné, i když tomu tak nemusí 
být. Po úvodní japonské floskuli, která 
má u nás, protože je nezvyklá, mno-
honásobně větší dopad – je to taková 
malá taktická „protokolární atomová 
bomba“ – je vhodné si odložit a pokud 
možno usednout na nějakou židli. No 
prostě, chovat se jako doma. Délku 
konverzace je vhodné stanovit tak 

na 20 minut, nejlépe na délku vypití 
jedné kávy, a dobré je za sebou nechat 
několik vtipů, dovolí-li to situace, 
pikantnějších, a pár vizitek. Takovéto 
akce přinášejí deseti až patnáctipro-
centní odezvu, což je tak akorát to, co 
potřebujete. Mimo tuto „propagační 
činnost“ se v době nečinnosti snažím 
udržovat tlumočnickou kondici tím, 
že si sháním tlumočení filmů. Možná, 
že to zní divně, tlumočit filmy v době 
nečinnosti, ale tlumočit jeden film zna-
mená finančně tak zanedbatelnou část-
ku, že ji rozhodně nelze pokládat za 
příspěvek do rozpočtu. Ale v mimose-
zónní době těch filmů bývá poskrovnu. 
Dokáže-li se člověk v dobách mrtvé 
sezóny dostatečně oprostit od nervozi-
ty a strachu, vyplývajících z nedostatku 
práce, mají tato období velkou výhodu, 
protože vám umožňují dělat mnoho 
jiných věcí jako například mně psaní 
těchto řádků. Ale i tak to není jen tak 
se přimět k činnosti, to co vám teď píši, 
nosím v hlavě už několik let. Některé 
pasáže, v okamžiku, když jsem je dával 
na papír, jsem měl v mysli zpracované 
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už tak plasticky, že jsem si musel 
nejprve přečíst vše, co jsem doposavad 
už napsal, abych se přesvědčil, že jsem 
tuto pasáž už jednou neuvedl.

V době nečinnosti samozřejmě 
více čtu. Mou nejoblíbenější četbou je 
vědeckofantastická literatura. Možná, 
že se budete smát, že čtu sci-fi, ale vě-
deckofantastická literatura je vynikají-
cím nástrojem pro „akrobacii mozku“. 
Ukazuje spojitosti a logické souvislos-
ti, které by vás normálně nenapadly. 
Sci-fi je totiž literatura, kde se autoři 
mohou beztrestně odvážit rozvíjet 
nové hypotézy a teorie, které jsou na 
fóru vědy a společnosti v daném časo-
vém okamžiku ještě tabu.

Sci-fi, i když ne samozřejmě každá 
knížka, mi vedle zábavy dodává 
i takové určité vzletnosti a pružnos-
ti myšlení, schopnosti připouštět 
nejnemožnější alternativy, no a to je 
při tlumočení velmi užitečné. I když se 
tlumočník nemůže stát odborníkem na 
všechno, přesto se musí snažit mít co 
nejširší všeobecné vzdělaní a to ve vol-
ném čase rozšiřovat. Obcházím proto 
a snažím se systematicky číst některé 
vědeckopopulární časopisy. Protože 
právě takové časopisy, které jsou na 
hranici populárnosti a vědeckosti a tu-
díž do té míry zpopularizovány, že jim 
může porozumět i takový laik jako já, 
předkládá čtenáři nejnovější směry ve 
vývoji soudobé vědy, letectví, kosmo-
nautiky a dalších oblastí, tak abych při 
tlumočení alespoň věděl, že už jsem 
o tom někde slyšel. Přitom si nemysle-
te, technický vývoj je mnohem kompli-
kovanější, úžasnější a zároveň hrůzněj-
ší, než si vůbec z pozic všedních životů 
jsme schopni uvědomit. Máte-li ale 
možnost v jednom roce „přičichnout“ 
třeba k sedmi nebo osmi vědním obo-
rům a jste ochotni o tom přemýšlet, 
to je totiž důležité, protože nejeden 
člověk je schopen tyto jednotlivé infor-
mace přijmout, ale málokdo je ochoten 
se je seřadit do souvislostí. No prostě, 
když jste ochotni o tom přemýšlet, pak 
vás začne jímat hrůza, protože napří-
klad elektrotechnika a hlavně robotika 
postupuje takovým tempem, že ještě za 
našich životů nebude snad na země-
kouli práce nebo činnosti, kterou by 
nemohly provádět stroje. Dnes už se 
intenzivně pracuje na vývoji robotů 
pro ošetřovatelskou práci v nemocni-
cích, pro sekretářskou činnost a co je 
hlavě pro mě strašné, i v oblasti překla-
dů a tlumočení. Samozřejmě, že každý 
odborník vám řekne, to bude ještě 
dlouho trvat, než se to uplatní v praxi, 
ale „dlouho trvat“ je relativní pojem, 
protože například integrované obvody 
mají de facto historii pouhé desetiletí. 
A dlouho trvat, může znamenat třeba 
20 let. Jenže to znamená, že ještě ge-
nerace narozené v polovině dvacátého 

století budou tímto vývojem postiženy. 
A co se sebou budeme dělat pak, to 
tedy nevím. Nebo i ten úžasný vývoj 
v lékařství, kde se například v poslední 
době konečně podařilo uměle rozmno-
žovat buňky lidské pokožky pro účely 
transplantace na spáleniny. To je sice 
první krok k umělé regeneraci orgánů, 
ale zároveň i první krok k budoucím 
genetickým zásahům do lidské podsta-
ty. Vidíte, jaké chmurné myšlenky se 
mi honí hlavou, když nemám co kloud-
ného na práci. Ale lidská společnost 
není naštěstí jenom technika. Jsou tu 
stále ještě lidé především lidské vztahy, 
lásky, nenávisti. On ten svět vypadá 
hned úplně jinak, když se proběhnete 
po lese. Dělám od dětství také judo, 
a i když jsem v něm nikdy nebyl žádná 
hvězda, přesto ho neustále dělám dál, 
protože je to sice velice kultivovaný 

boj, kde nepadají rány jako třeba 
v boxu, ale je to skutečně boj, kde mu-
síte přemýšlet a vyvíjet taktiku. Judo 
mi pomáhá odreagovat se, když mám 
třeba někdy nějaké podle mého názoru 
„pitomé zákazníky“, ke kterým se však 
vzhledem k okolnostem musíme cho-
vat uctivě. Tak jdu na trénink, vyberu 
si někoho pokud možno slabšího, 
představím si, že to je ten můj zákaz-
ník a pak s ním vymetu tělocvičnu. To 
je skutečně krásný pocit. Horší to je, 
když padnu na silnějšího a pro změnu 
se mnou vymete on. Ale má to taky 
své výhody. Když vás tak hází a letíte 
vzduchem, alespoň chvíli víte, jaké to 
je být kosmonautem ve stavu beztíže. 
Mimo juda ještě jezdím svátečně na ká-
noi, účastním se občas nějakého toho 
turistického pochodu a rád dílensky 

opravuji auta. Prostě snažím se, stejně 
ta jako každý jiný, naplňovat svůj život 
nějakým smyslem. A hlavně mít z toho 
smyslu stále radost. To ale není často 
závislé na tom, co děláme, ale jak se na 
to dovedeme dívat.

20. ROZLOUČENÍ – (UCTIVÁ 
POKLONA)
Za těch několik měsíců, co jsem na této 
stránce, jsem se tu příjemně zabydlel. 
Poslední a přitom vnitřní strana má tu 
výhodu, že tu ani nefouká, ani na mne 
neprší, je tu klid, závětří a teplíčko. 
A když jsem se konečně usalašil a zvykl 
si dokonce i na sousedy, už trvají na 
dohodě – dvacet kousků pokračování 
a šmytec, že prý už toho bylo dost, že 
děkují a že ať prý také poděkuji čtená-
řům za trpělivost, zbilancuji a nazdar! 
Přitom povídat by se ještě dalo, no jéjé, 
ale nedá se nic dělat, všechno má svůj 
konec. Tak tedy já už jdu, jdu, jdu (jak 
je to v té písničce) a budu bilancovat, 
zamýšlet se a děkovat.

To, co jste zde na této stránce měli 
možnost sledovat, byla část rukopisu, 
jehož původní verze vznikla během tří 
zimních měsíců před dvěma lety. Po-
sledním popudem k jeho napsání sice 
bylo několik menších nedorozumění, 
v té době spáchaných na našem stavu, 
které snad ani nepramenily ze zlého 
úmyslu, ale neznalosti naší práce. 
Jednalo se v zásadě o banálnosti, které 
je teď po několika letech zbytečné 
rozpitvávat. Nicméně se staly jiskrou, 
neboť jsem se snažil projevovat se 
i jinak než tlumočením a již nějakou 
dobu předtím jsem koketoval s myšlen-
kou, že bych si něco mohl začít s múza-
mi. Motivem nebyla snad ani touha 
publikovat nebo se stát „slavným“ 
(proseknutý už jsem někde až dost), 
ale prostě zvědavost. Zvědavost, zda 
bych dokázal dát na papír svůj způsob 
povídání, tak jak mě znají kamarádi. 
Totiž psát, a hlavně tak, aby se tomu 
lidi smáli, je velmi obtížné.

Jenomže problém byl psát o čem 
a jak? Mým tajným snem je napsat sci-
-fi, ale to ještě počká. O humor jsem se 
také nikdy nepokoušel, a hlavně, když 
už si dělat legraci, tak z čeho? Nejpři-
rozenějším námětem by snad pro mne 
bývalo Japonsko a Japonci, už jsem 
o nich také pár článků napsal. Ale tak 
nějak jsem do nich natolik pohroužen, 
že každý pokus o napsání něčeho lehčí-
ho na toto téma měl za následek vždy 
pochmurné traktáty. Nápad pustit se 
do tlumočení jsem dostal asi půl roku 
před samotným zahájením psaní, když 
jsem se jednou zaposlouchal sám do 
sebe na jednom večírku s kamarády 
a uvědomil si, že většina příhod, které 
vyprávím, je z tlumočení. Tak jsem 
začal přemýšlet, pak přišla ona jiskra 
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a já usedl ke stolu. Jenomže, protože 
jsem věděl, že mám vždy tendenci psát 
méně než více, bál jsem se, že mi za 
chvíli dojde pára a já se svým pokusem 
neslavně skončím. Navíc tu ještě byly 
problémy technického rázu, kdy mi 
nejprve dost dlouho trvalo, než jsem 
se oprostil od toho pocitu, že na papír 
nemůžu dát to, co říkám, a dokázal 
dát na papír nejprve skutečně syrově 
to, co jinak říkám ústně. Když jsem se 
konečně přinutil dát na papír věci tak, 
jak je říkám, hnán strachem, že mi 
dojde dech, pustil do psaní bez osnovy, 
bez plánu a během několika málo dní 
vyplodil prvních asi 60 stran jakousi 
protoplazmu nebo protokapitolu. 
V této kapitole bylo všechno bez ladu 
a skladu tak, jak mi to přišlo na mysl. 
Uvědomil jsem si, že chci-li psát dál, 
musím mít nějakou tu strukturu – a cíl, 
a že nestačí jenom dělat legrácky bez 
ladu a skladu jako někde na večírku. 
I začal jsem dumat na pádové otázky: 
Co všechno chci říct? Proč to chci říct? 
Komu to chci říct? Jak to chci říct?, 
a došel jsem k závěrům, že: Chci mluvit 
o tlumočení jako o povolání relativně 
málo známém, těžkém, ale krásném, 
které musíte milovat, chcete-li ho umět 
dobře, stejně jako každé jiné povolá-
ní musíte milovat, chcete-li ho dělat 
pravdivě. Chci to říct proto, abychom si 
uvědomili nejenom důležitost a zá-
važnost tohoto řemesla ve světě, který 
úplně stojí na mezinárodních stycích, 
ale abychom si uvědomili na jak špatné 
úrovni je naše dnešní obecné jazykové 
vzdělání, kdy pořádně neumíme ani 
rusky i když většina z nás se tento 
jazyk mnoho let učila. Chci se obrátit 
k těm, kdo jsou ochotni naslouchat, 
ale hlavně k těm, kdo s námi přicházejí 
do styku, aby si tady ověřili to, co znají 
a vidí a popřípadě získali i pro sebe 
nějaké nové podněty. Chci se vyjádřit 
subjektivně za své osobní zkušenosti, 
se všemi správnými i nesprávnými 
generalizacemi, pocity nadsázky, 
pochybnostmi i vášněmi, které jsem 
v sobě objevil, protože si myslím, že je 
máme ve větší či menší míře všichni. 
A chci to napsat tak, aby to byla trochu 
i legrace, aby se čtenář zasmál, neboť 
smích je brána k radosti a radost je 
brána ke štěstí. Prý my Češi se tváříme 
většinou zapškle a málo se usmíváme, 
to o nás alespoň tvrdí někteří asijští 
národové. V tramvajích a v autobusech, 
když zrovna na nic nemyslíme, se prý 
tváříme obzvlášť zarytě, tak ať se taky 
trochu zasmějeme.

S takto stanovenými cíli jsem se 
pustil do dalšího psaní. Přitom kus 
po kuse, tak jak jsem to měl hotové, 
jsem to dával číst různým kolegům, 
přátelům a známým a bedlivě sledoval, 
zdali se budou smát a hlavně tam, kde 
se mají smát, zdali to budou číst vždy 

až do konce nebo to znuděně odloží 
nebo se budou chtít prát. Bylo to velice 
užitečné, každý přispěl svou trochou 
do mlýna. Nemyslete si, bylo pro mě 
dost důležité, aby to někdo nezaintere-
sovaný průběžně četl, už jenom kvůli 
těm legracím, protože když už tako-
vou legraci píšete počtvrté, tak neje-
nomže vám samotným už není vůbec 
k smíchu, ale jste z toho tak otrávený, 
že je vám spíše k pláči. Při vytváření 
struktury rukopisu mi moc pomohl 
jeden z mých úhlavních konkurentů, 
tlumočník japonštiny, který toho času 
působil jako profesionální novinář, 
jehož radami jsem se hodně řídil, 
a náleží mu tudíž srdečný dík. Jestliže 
se vám však něco nelíbí, že toho bude 
více, tak to já nic, já muzikant, znáte 
to, vymlouvat se člověk musí.

Už v přípravné fázi se reakce 
diametrálně lišily. Někteří mě plácali 
po zádech a říkali: „Dobrý, Hrdlička, 

dobrý, jen tak dál!!“, ale byli i tací jako 
„… snad to nechceš někde publiko-
vat…?!“ A v tu chvíli jsem si řekl a proč 
ne? Proč bych nemohl být ve slovníku 
spisovatelů pod „H“? A ještě s proto-
plazmickou super-guláš-kapitolou na 
počátku rukopisu jsem se vetřel do 
Mladé fronty. K mému úžasu to dali 
dokonce i lektorovi a k mému ještě vět-
šímu úžasu lektorka napsala, že takhle 
to samozřejmě nejde, ale ať píši, že by 
z toho možná ještě mohlo něco být.

Tak jsem se pustil do rozmotávání 
super-guláš-kapitoly, což mě trvalo 
skoro tři čtvrti roku, protože jsem ještě 
netušil, jak mě později naučili zde 
v Mladém světě, že se dá vyškrtnout 
skoro všechno. Když jsem ji konečně 
rozmotal, zahájil jsem opět turné po 
nakladatelstvích. Ale tu na mě neměli 
edici, jinde zase papír, v dalším jsem 
zase nebyl občanem příslušného kraje 
a nepomohlo ani ujišťování, že má 

prateta je ze Soběslavi. Všichni mě ale 
svorně plácali po zádech a říkali „Ono 
to bude dobré, jenom to chce ještě 
trošku… „ Až mi někdo z nakladatel-
ství řekl, ať to zkusím nejprve vydat 
v časopise, že ono to zatím literárně 
dozraje. I řekl jsem si – Heuréka, to je 
ono. Mladý světe, lásko má, já tě již 
nepustím. S nonšalantností mě vlastní 
jsem se vnutil do redakce a hle – uspěl 
jsem. Byla mi přidělena tato útulná 
a teploučká stránka, kde jsem si dovolil 
na vás, milí čtenáři, po tak dlouhou 
dobu literárně zrát. Tedy jestli jsem 
uzrál, to ještě nevím, ale občas se po-
řádně kutálím. Ono s tím přidělením to 
nebylo jen tak. Během mého pobytu na 
této stránce jsem byl dvakrát pozván 
do šéfredaktorny, kde se mi dostalo vy-
světlení významu úprav škrtání a z úcty 
ke čtenářům mi bylo promlouváno do 
duše tak účinně, že jsem měl sto chutí 
obě své ruce strčit někam pod buchar, 
jen abych nemohl již dále znesvě-
covat výrobky našeho papírenského 
průmyslu.

Když přišla hodina H a začal jsem 
vycházet, zatajil jsem dech a čekal 
jsem, co se bude dít. Reakce jsem měl 
sice vyzkoušené, ale je to jako když 
se překračuje Rubikon. Kostky jsou 
vrženy. První reakci, kterou jsem za-
znamenal, bylo pozorovatelné zvýšení 
odbytu vzduchovek na odstřel hrdli-
ček, které prý znečisťují klenoty naší 
kultury. Nevím, jestli by na můj odstřel 
stačila vzduchovka, ale příjemný pocit 
to nebyl. Výraznější projev reakcí byl 
až tak po třetím čísle na mírovém 
shromáždění, které se konalo v Palá-
ci kultury. Bylo sice mnoho kolegů, 
kterým se to líbilo, ale našli se i tací, 
kterým se to nezamlouvalo. Byl jsem 
pro jistotu instruován, abych nechodil 
sám a vyhýbal se tmavým, opuštěným 
koridorům. Jeden kolega mi řekl, že 
to je neseriózní literární brak a ještě 
jiný se mě zeptal: „Chtěl bys to ještě 
vydat knižně?“ a já na to, no když mi to 
někdo vydá… a on mi odpověděl: „To 
je škoda, jestli ti to vyjde knižně, že se 
toho nedožiješ…“ Ale těchto epizod 
naštěstí nebylo příliš mnoho a spíše, 
měli-li přátelé a kolegové připomínky, 
byly většinou konstruktivní a věcné. 
To, co jsem psal, nebylo míněno jako 
přesný a odborný traktát. Když už jsem 
se rozhodl to publikovat, tak mým 
cílem bylo se podělit mimo jiné o život-
ní radost, která vedle samotné práce 
pochází ze smíchu. A myslím, že nej-
zdravější smích pochází z toho, když 
se dokážeme smát tomu, co pokládáme 
za naprosto nejsvětější, a to je většinou 
naše vlastní osoba.

phdr. ZdenĚk hrdlIČka
tlumočník a spoluzakladatel první soukromé 

tlumočnicko-překladatelské agentury
v tehdejší ČSSR
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I
(JOŽ TRÓBILE)

Vlastík byl dítě zvídavé od narození, 
nehledě na poněkud deformovanou 
hlavičku, která se mu v dospívání nále-
žitě zakulatila. V čase mezi batolením 
s prvními pokusy o chůzi a škádlením 
jisté copaté spolužačky projevoval 
enormní interes o mnoho věcí a tvorů 
mezi nebem a zemí. Začalo to běž-
ným zájmem dítěte o vlastní hovínka, 
neboť si podvědomě uvědomovalo, že 
by to mohl být jeho jediný směnitelný 
produkt. Proto hošík odmítal vstát 
z nočníku a odevzdat svůj výrobek 
matce k spláchnutí, dokud neobdržel 
oblíbený cucavý bonbon. Podobně se 
ostatně chovají někteří lidoopi v zajetí: 
naberou do dlaně svůj vegetariánský 
exkrement a nabízejí ho ošetřovateli 
výměnou za nějaký pamlsek.

Zpytavé děťátko rádo jezdilo s mat-
kou a otcem k prarodičům na Moravu, 
neboť babička s matičkou mu podstro-
jovaly a navíc tam byla kočička s líbez-
ným koťátkem ku hraní a dovádění, 

pár slepic, kterým klouček za matčina 
dozoru sypal zrní a s babičkou odebíral 
snesená vajíčka; na zahradě pak mohl 
pomáhat sbírat jahody nebo kopat s dě-
dečkem rané brambory… Chlapeček 
měl u babičky eldorádo.

Jednou, když jel na Moravu pouze 
s matkou, se jeho hloubavost nečekaně 
zaměřila na další fenomén: ve třech 
letech mu stále nešlo na rozum, že 
holčičky čurají jinak než kluci, a toto 
tajemství chtěl prostě jednou provždy 
odhalit. Ve stanici, kde z rychlíku 
přesedali na osobák mířící do městečka 
nedaleko babiččiny vsi, se odebrali do 
nádražního WC; tam se hoch nebojácně 
vyčural vedle jakéhosi starého ožraly 
a když vyšel ven, čekající matka ho po-
chválila a požádala ho, aby chvíli počkal 
před dámami, než se vyčurá ona. To 
však netušila, že objevitelský pud zaže-
ne synka dovnitř k dámským kójím:

„Mami, jsi tam?“
„Vlastíčku, sem nesmíš. Počkej na 

mě venku… “
„Ale já potřebuju něco vědět!“

„Počkej přece chvíli venku! Tady 
jsou ještě jiné paní! Tenhle záchod je 
jenom pro paní a holčičky!“

„Ale já chci jenom… Maminko, 
ukaž mi, čím čuráš, jo? Já se ti nebudu 
smát…“

Rozchechtala se jen paní v poslední 
kóji. Vlastík vykročil k východu, otře-
sen a zhrzen ve své badatelské touze 
poznávat zákonitosti a jinakosti širého 
světa dospělých.

Hošík však pokračoval v objevitel-
ských cestách též ve školce. Sotva se 
ve čtyřech letech matčinou zásluhou 
naučil abecedu, hodnotil každý svůj 
exkrement jako začínající písmák:

„Maminko, já jsem vykakal ‘L’!“
„No dobře, miláčku.“
„Maminko, já jsem dnes vykakal 

‘U’!“
„Máš pravdu, Vlastíku.“
„Mami, pojď se podívat! To je krás-

ný ‘O’, co?“
„Moc pěkný!“
Pětiletý, maje pouze bratrance 

a postrádaje sestřenice, se sice se 

MALÝ PRINC
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zpožděním, ale konečně dozvěděl od 
spolužačky Juchalové, že holčičky 
i maminky čurají dírkou mezi nohama, 
ač tomu nejprve nechtěl uvěřit.

„To je blbost“, obořil se na Evičku. 
„Tou dírkou se přece kaká!“

Evička se nerozpakovala a když byli 
v šatně jako opozdilci sami, stáhla si 
kalhotky a doložila:

„Vidíš, že lulánka nemám, ne? Mís-
to toho mám dírku, a tou čurám!

My holky máme dvě dírky, a tou 
druhou kakáme tak jako kluci! “

Vlastík se vrátil domů v povznese-
né náladě, třebaže zapomněl Evičce 
poděkovat. Když mu před časem něco 
vysvětlil otec, vyjádřil mu dík slovy: 
„Tatínku, děkuju ti, žes mě tak dobře 
poučil.“

Poněkud jinak děkoval moravskému 
dědečkovi, který byl právě v Praze na 
návštěvě: „Dědečku, už jsi? Já hrozně 
potřebuju kakat!“

„Šak už du!“
Otvíraje dveře záchodu podotkl zne-

chuceně: „Jož tróbile, a nic z teho…“
Po chvíli opustil WC vnouček, umyl 

si záď a ruce a došel si pro dědu do 
obýváku:

„Dědečku, děkuju ti, že jsi mi tam 
hned uvolnil. Pojď se podívat, jaký 
krásný ‘J’ jsem tam za to pro tebe 
udělal. A taky začátek ‘I’, ale bez tečky. 
Dědo, jmenuješ se Jindřich, viď?“

Spláchl a dodal: „Zítra, dědo, zku-
sím to ‘N’…“

II
(JEN JESTLI!)

Pomilováníhodná byla už jen ta 
představa, natožpak samotné její 
zhmotnění sedící v tramvajové kukani 
pro řidiče. Velkolepé, ale samozřejmé 
a v soustředěné postavě nevyzývavé po-
prsí jí trochu bránilo v pohybu, přesto 
však graciézními gesty vládla páčkám 
a knoflíkům palubní desky.

Ne že by našinci musely při pohledu 
na krev a mlíko tramvajačky vypad-
nout voči z důlků, má přece doma 
něco podobného (sorry: rozumí se 
lepšího), ale to víte, krev není voda 
a mlíko není šnaps. Možná že Jaroš 
je už na tom jako přítel Jožka, výtvar-
ník o deset let starší, který hned po 
čtyřicítce strašil: „Já už se fakt hrozně 
těším na tu impotenci, to člověk teprve 
udělá kus práce!“

Ono se říká Jen jestli! Jen jestli 
se Jožka skutečně těšil a jestli pak 
opravdu udělal tu spoustu práce, jak 
doufal. Dnes už – Jaroš se s ním vídá 
jednou za uherskou pětiletku – tohle 
neříká. Že by se už neměl na co těšit? 
Dnes už to neříká, zato si naříká na 
neduhy stáří. Však je taky zázrak, že se 
tento moravsko-slovácký pitec nedávno 
dožil sedmdesátky! Sám teď tvrdí, že 

po sedmdesátce se už roky nepočítají, 
nýbrž naopak odečítají…

Tenkrát za mlada, nazítří po flámu, 
když byl celou noc strávil chvástáním, 
chlastáním a hopsáním s neznámou 
odbarvenou blondýnkou v baru Ve 
vinglu, na přátelské dotírání kamarádů 
jen šibalsky odmroukl: „No jo, kluci, 
nějaký ty líbačky a šátračky byly, ale 
nic víc. Von je ten její starej tramvaják 
a končil šichtu, zrovna když Ve vinglu 
zavírali.“

„Jen jestli,“ jak začal říkat o mnoho 
let později Jarošův tříletý syn, který 
tímto výrokem pobouřil průvodkyni 
v jednom severočeském zámku a roze-
smál dav nedělně oděných družstevní-
ků náruživě toužících po kultuře zrov-
na ve chvíli, kdy se lány nesklizeného 
žita už několik dnů drolily v prach pod 
málem tropickými paprsky zešílevšího 

slunce. Tím pochybností plným Jen 
jestli! reagoval hošík na kustodčino 
přesvědčivé tvrzení, že obraz visící 
mezi dvěma vysokými okny pochází 
z první poloviny osmnáctého století. 
Družstevníky, věřící i nevěřící, ovšem 
nadchl ještě jednou, když průvodky-
ně mávla rukou neurčitým směrem 
do kouta komnaty, v němž postávala 
Jarošova choť s tříletým pacholíčkem, 
a unaveně utrousila: „A zde vidíme 
Pietu, Matku se Synem, právě sňatým 
z kříže, od malíře z konce osmnáctého 
století…“ V té chvíli rozpřáhl malý 
diblík ruce a mrtvolně se sesul do mat-
činy náruče se slovy Jen jestli!

Mohl říct taky něco nekřesťan-
štějšího, protože tou dobou nalezl 
zalíbení v ošklivých slovech, jež ve své 
nevinnosti pouze opakoval po starším 
bratrovi a jediném dosud žijícím ze 
tří dědečků. Za nějaký čas, kdy pro 

neúnosnost svého stále se rozšiřují-
cího slovníku byl nejen plísněn, ale 
výjimečně i plácán, přišel za Jarošem 
s vážnou tváří (to už mu byly čtyři 
roky) a sdělil mu:

„Tatínku, já jsem včera nepracoval, 
měl jsem dost času, a tak jsem se od-
naučil říkat prdel a dnes se odnaučím 
hovno.“ Jaroš nedokázal rozpoznat, 
zda si z něj dělá srandu, nebo to myslí 
vážně, nicméně dítě se to odnaučovalo 
marně až do svých Kristových let, kdy 
se oženilo. Nebo je to jednodušší: Tu 
dobrou vůli má po Jarošovi, a tu slabou 
taky. Ještě má po něm oči, tmavé vlasy, 
smysl pro humor a… No to je konečně 
jedno. Jinak byl celý po matce: tvrdo-
hlavý, ba svéhlavý, nerozumný, ne… 
Když se narodil, neměl nosánek jako 
knoflíček, nýbrž jako kliku od vagónu. 
Teprve později se mu srovnal do odlit-
ku aristokratických nosů jedné větve 
rodiny Jarošovy ženy. Ruce má po 
Jarošově i matčině otci: široké dlaně se 
silnými, ale citlivými prsty, jaké mívali 
tvrdě pracující sedláci na venkově; 
a takové měl i druhý chlapcův děd, ven-
kovský lékař. Co se pacholík naplakal, 
když mu po třech letech hry na klavír 
učitelka sdělila, že dál už hrát nemůže, 
protože má příliš velké tlapy!

Podobně velké, ale jemné prsty měl 
i Jarošův strýc řezník. Tetinka, která 
si chodila k Jarošově matce na vajíčka 
(a pak ji ve výseku šidila na kvalitě 
masa i na penězích), držela strýce 
zkrátka. Ale strýc byl jura, vždycky na 
tetinku vyzrál, mohla mu slivovici za-
kazovat jak chtěla. Při zabíjačce, když 
bylo prase už očištěno a vyvrženo, 
když se dostavil pověřený veterinární 
odborník, aby stvrdil, že bylo zdrávo, 
a tedy nic nebrání konzumaci, když už 
se vařila hlava v kotli a maminka prala 
střeva, poslal strýc Jaroška pro housle. 
Pokud se k zabíjačce dostavil přes 
všechna sóstředění sóboru Jarošův starší 
bratr, zahudl s ním strýc osmistrunně 
pár moravských písní a po nějaké té 
štamprli slivovice spořádal talíř guláše 
a litr přerovské desítky. Poté pokynul 
Jaroškovi, aby mu podal mlýnek na 
maso se slovy: „Podej mi ten Viribus 
unitis!“ Jarošek se v dětství domníval, 
že takto se ten mlýnek vskutku nazý-
vá… Synek si zase dlouho myslel, že 
knihovník a rohovník jsou sprostá slova 
(pročež jich nadužíval).

Teď sedí pacholík Jarošovi na kole-
nou a zírá tak jako tatínek do řidiččiny 
kukaně. Zatímco Jarošův pohled co 
chvíli spočine na tramvajaččině požeh-
naném poprsí, synáčkova pozornost se 
upíná k její palubní desce s knoflíky, 
světýlky, páčkami a relátky…

…Jen jestli!
MIlOSlav ulIČný

hispanista, překladatel, spisovatel a pedagog
čestný člen JTP
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V Dobříši u barokního kostela Nejsvětější trojice čeka-
la poutníky kolegyně Rita Kindlerová. Seznámila nás 
s historií i výzdobou svatostánku, zahrála na varhany i ke 
zpěvu přiměla. Poklonili jsme se patronovi našemu a po 
přípitku šampaňským (v kostele ne, venku na schodech!) 
přesunuli načerpat kalorie do vyhlášené cukrárny Stáňa. 
Následovala příjemná cesta zvlněnou krajinou rozkvet-
lých alejí a brdských lesů. Někteří účastníci byli natolik 

zabraní do diskuse, že se několikrát ztratili, leč opět nás 
šťastně našli, i tradiční občerstvení Schuberovými řízečky 
stihli. Po téměř čtrnáctikilometrové pouti naplánovala 
organizátorka výletu Ája Šourková cíl v restauraci U Bená-
ků na náměstí.

Program zajímavý, počasí výborné, trasa pohodlná, 
účast veliká. Těšíme se již na podzimní výlet, můžete si 
poznamenat sobotu 22. září.

JERONÝMSKÝ VÝLET DO DOBŘÍŠE A MNÍŠKU POD BRDY
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V případě tlumočení běžných, 
každodenních záležitostí 
v životě neslyšícího klienta se 
jedná o tzv. komunitní tlu-

močení, kam lze zařadit také tlumoče-
ní v obchodě (reklamace, konzultace 
ohledně výběru zboží apod.). V těchto 
situacích se jen výjimečně stává, že by 
měl tlumočník konkrétní materiály pro 
přípravu v předstihu. Tím je zvýšen 
tlak na jeho tlumočnické dovednos-
ti. Měl by být schopen přetlumočit 
smysluplně informace i v situaci, na 
kterou není speciálně připraven. Cha-
rakteristická je pro tento typ tlumo-
čení poměrně krátká doba přímého 
tlumočení. Pro jednání v komunitní 
oblasti pak bývá typická neinformova-
nost slyšící strany o roli tlumočníka. 
Nejčastěji je tlumočník považován za 
klientova slyšícího příbuzného, někdy 
dokonce za jakéhosi ošetřovatele či 

poručníka. Tlumočník musí v tomto 
ohledu zvládnout situaci a koordinovat 
určitým způsobem „mocensky“ asyme-
trickou komunikaci (na jedné straně 
zástupce většinové, slyšící společnosti 
a odborníka, na straně druhé zástup-
ce menšinové komunity neslyšících, 
laika). Tlumočník se při tomto typu 
tlumočení často dostává do kontak-
tu s profesionály mnoha různých 
profesí (např. s prodavači v obchodě 
s elektronikou). Není možné, aby znal 
terminologii všech existujících oborů, 
a vzhledem k nemožnosti se na tlumo-
čení předem připravit se často stává, že 
v projevu slyšícího odborníka narazí 
na termíny, kterým nerozumí1.

Pokud se slyšící a neslyšící účastník 
komunikace dostanou do situace, kdy 
neužívají stejný jazyk a obecně nesdílí 
kulturní hodnoty (slyšící × neslyšící 
účastník komunikace), může nastat 

řada problémů. V případě, kdy musí 
účastníci takové komunikace spo-
léhat na zprostředkování informací 
prostřednictvím tlumočníka, budou 
s největší pravděpodobností problémy 
v komunikaci výraznější než v běžných 
situacích, kdy komunikace probíhá 
přímo (slyšící prodavač i zákazník) 
a zcela jistě se navíc objeví specifické 
problémy. Ty jsou z velké části způso-
beny nerovnocenným postavením 
mluveného a znakového jazyka (češ-
tiny a českého znakového jazyka).

Na rozdíl od dalších etnických 
skupin a jiných jazykových a kultur-
ních menšin neexistují pro komunitu 
neslyšících ani dnes téměř žádné 
profesionální služby, v jejichž rámci 
by jejím členům nabízeli službu přímo 
ti, kdo jsou sami součástí komunity2. 
Proto se komunikace mezi neslyšícími 
lidmi a slyšícími profesionály (neslyšící 

Specifika procesu tlumočení
znakového jazyka

1 Tlumočník je plně zodpovědný za srozumitelnost svého převodu 
pro adresáta, a proto není možné neznámé slovo/termín jen 
vyhláskovat prstovou abecedou a tím předat ve vizualizované 
podobě slovo zdrojového jazyka. Při tlumočení znakového jazyka 
je třeba se vždy ujistit, zda neslyšící klient sdělení rozumí. Lepší 
variantou je, že sám tlumočník zažádá o stručné vysvětlení 
termínu, aby mohl tlumočit smysl sdělení. Jiná situace je, pokud 
tlumočí pro neslyšícího, který je v oboru vzdělán nebo s ním má 
praktické zkušenosti. Takový neslyšící klient může po vyhlás-
kování termínu prstovou abecedou tlumočníkovi sám pomoci 

a znak, který tlumočník nezná, ale pro který existuje ustálená 
forma, doplnit.

2 To znamená, že zatímco u nás lze vyhledat například ruské léka-
ře, slovenské právníky, polské faráře, ukrajinské instalatéry atd., 
co plynule hovoří jazykem klienta služby (nebo jsou rodilými 
mluvčími jazyka klienta), a jejichž služby tak mohou vyhledat 
členové jazykových menšin žijících na našem území, je nesmírně 
obtížné (a v některých oblastech i nemožné) najít příslušníky 
těchto povolání mezi členy komunity českých neslyšících nebo 
uživateli českého znakového jazyka.
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zákazník × prodavač ve specializova-
ném obchodě s elektronikou) velmi 
často odehrává zprostředkovaně, přes 
služby tlumočníka znakového jazyka.

Zajímavou studii zaměřenou na 
celkovou účinnost tlumočení dvou růz-
ných skupin tlumočníků, rodilých mluv-
čích znakového jazyka a zkušených 
uživatelů znakového jazyka s minimál-
ně sedmiletou tlumočnickou praxí, 
realizoval Llewellyn-Jones (1981). Efek-
tivitu tlumočení hodnotil pomocí testu 
porozumění zpracovaného pre lingválně 
neslyšícími hodnotiteli. Zjistil, že 
podstatná část původní informace se 
v průběhu tlumočení ztratila.

Po zkoumání výkonů jednotlivých 
tlumočníků na základě modelu simul-
tánního tlumočení (Moser-Mercer 
1978) navrhl Llewellyn-Jones rozdělení 
nejméně efektivních tlumočníků (těch, 
kterým se v cílovém jazyce nedařilo 
předat obsah sdělení adekvátním 
způsobem) do čtyř obecných kategorií:

1. tlumočníci s nedostatečnou 
znalostí cílového jazyka

2. tlumočníci s dobrou znalostí 
cílového jazyka, ale s nedosta-
tečným zpracováním zdrojové-
ho jazyka

3. tlumočníci s dostatečnou 
schopností zpracování 
a znalostí cílového jazyka, kteří 
ale vybrali pro adresáty nevhod-
nou formu cílového jazyka

4. tlumočníci s dobrou znalostí 
cílového jazyka, kteří ale zvolili 
takovou formu v cílovém ja-
zyce, která narušovala vnitřní 
zpracování informace

Jeden z modelů zpracování jazyka, 
kterým se Llewellyn-Jones zabývá, je 
založen na práci Baddeleyho (1979) 
a dalších týkající se pracovní paměti 
(obrázek č. 1) a soustředí se v něm 
pouze na porozumění zdrojovému 
jazyku.

Podle Baddeleyho je při zběžném 
akustickém filtrování, kdy dochází 
k vyřazení sluchové informace nene-
soucí význam (hluk atd.), vstupní in-
formace předána do pracovní paměti. 
Exekutiva3 informaci zpracuje a pře-
dá význam do dlouhodobé paměti. 
Kontextová informace z dlouhodobé 
paměti programuje exekutivu, nabádá 
ji, co hledat a co odmítnout. Zde do-
chází k rozkladu syntaxe, jinými slovy 
k zapomenutí konkrétního znění, a je 
zachován pouze význam. Pokud ale 
exekutiva nezachytí význam na první 
pokus, může být informace obnovena 
artikulační smyčkou a znovu zpraco-
vána.4 Vyslechnutá informace může 
být takovým způsobem znovu obno-
vena, čímž dostává exekutiva druhou 
šanci zachytit význam. Kapacita 
artikulační smyčky je podle Baddeley-
ho omezena spíše časově než počtem 
udržitelných jednotek. Jeho důkazy 
nasvědčují, že maximální kapacita, při 
níž ještě nedochází k nepostřehnutí 

nebo „zapomenutí“ informace, je 
přibližně 4,5 vteřiny.

Na obrázku č. 2 je vyobrazen po-
změněný model, díky němuž můžeme 
popsat zpracování zdrojového jazyka 
a zároveň produkci jazyka cílového. 
Tento model předpokládá, že tlumoč-
ník produkuje plynule jak zdrojový, 
tak cílový jazyk a ideálně – jak se stává 
při některých tlumočeních mluvených 
jazyků – mezi oběma jazyky nedochá-
zí k interferenci. S ohledem na výše 
uvedený Llewellyn-Jonesův popis 
málo efektivních tlumočníků mohou 
být varianty tohoto modelu použity 
pro popis dílčích problémů v procesu 
převodu informace.

Dalo by se čekat, že na tlumoční-
ky, kteří si jako cílový zvolí znakový 
jazyk, se bude vztahovat model na 
obrázku č. 2, kdy při analýze a práci 
s oběma jazyky dochází k velmi malé 
nebo žádné interferenci. Většina tlu-
močníků znakového jazyka ale nejsou 
jeho rodilí mluvčí a jejich tlumočnické 
výkony a účinnost tlumočení odrážejí 
jejich nedostatečnou kompetenci 
v cílovém jazyce, resp. nedostatečnou 
znalost odpovídajícího stylu ve 
znakovém jazyce.

Zmíněný model podtrhuje komplex-
nost psychologických procesů, které 
ST zahrnuje. Také možná poukazuje 
na povahu a množství dovedností, 
které si tlumočník musí osvojit, aby byl 
při své činnosti co nejefektivnější.

Mgr. naďa hynkOvá dIngOvá, ph.d

Obrázek č. 1: Porozumění zdrojovému jazyku za podpory pracovní paměti (Roy, Napier 2015: 136)

3 Centrální výkonná složka (centrální exekutiva, centrální operační 
jednotka, central executive) dohlíží na fonologickou smyčku a vi-
zuospaciální náčrtník a rozděluje pozornost. Podle Baddeleyho 
může být také dále rozdělena na několik výkonných subprocesů. 
Právě centrální exekutiva podle něj zřejmě utváří individuální 
rozdíly ve výkonu pracovní paměti. Výkon pracovní paměti 
pak může být dobrým měřítkem komplexních kognitivních 

dovedností (Baddeley 2003: 202). Patric Kyllonen dokonce navr-
huje měření rozsahu kapacity pracovní paměti jako alternativu 
IQ testů (Baddeley 1999: 75).

4 Podobný proces je možné pozorovat u dětí při čtení. Pokud dítě 
nerozumí určité větě, přečte si ji znovu nahlas. Dospělí udělají 
totéž, ale ne tak často a většinou ji čtou potichu nebo polohlasně.
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Obrázek č. 2: Zpracování zdrojového jazyka a zároveň produkce cílového jazyka (Roy, Napier 2011: 137)
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V oblasti tlumočení znakového 
jazyka se nejčastěji mluví 
o tlumočení pro neslyšící. Ve 
společnosti se ukotvilo, že 

pouze neslyšící potřebují tlumočníka 
a že se tlumočí pro ně. Nemělo by 
se ale zapomínat i na slyšící stranu 
tlumočnické situace, ta přece služ-
by tlumočníka používá rovnocenně. 
Neslyšící mají s tlumočníky mnohem 
více zkušeností, jejich používání je pro 
ně mnohem přirozenější a ví, jaké cho-
vání je od nich při tlumočnické situaci 
vyžadováno. Tlumočník znakového 
jazyka, který podstoupil tlumočnické 
vzdělání (alespoň nějaké tlumočnické 
vzdělání), by měl vědět, jak tlumočení 
probíhá a co se od něj očekává. Ale co 
slyšící klient? Co když vidí tlumočníka 
a nemusí se jednat jenom o tlumočníka 
znakového jazyka, poprvé v životě? 
Jak ten by se měl k tlumočnické situaci 
postavit?

Tlumočení znakového jazyka pro-
bíhá nejčastěji na komunitní úrovni, 
například u lékaře či na úřadě. Tam je 
slyšící úředník či lékař zvyklý jed-
nat a řešit daný problém s klientem 
samostatně, bez přítomnosti dalšího 
člověka. Když k němu ale najednou při-
jdou lidé dva a jeden je představen jako 
tlumočník neslyšícího klienta, může to 
slyšící stranu velice zarazit. Jak teď má 
s klientem jednat, když je tam najed-
nou někdo další? Jednoduše řečeno: 
úplně stejně, jako by tam tlumočník 
nebyl, základem je mluvit přímo na 
neslyšícího klienta, udržovat s ním 

oční kontakt a oslovovat přímo jeho. 
Pokud byste se v takové situaci někdy 
ocitli a chcete ji zvládnout co nejlépe, 
trochu si základ rozšíříme.

ROVNOCENNÁ KOMUNIKACE 
S NESLYŠÍCÍM A OČNÍ KONTAKT
Nejdůležitější je, abyste jednali přímo 
s neslyšícím klientem. Pokud vůbec 
nemáte zkušenosti s tlumočenými 
situacemi a ani se znakovým jazykem, 
může vám být situace ze začátku lehce 
nepříjemná. Jste zvyklí na klienta, 
který s vámi mluví, takže je přiroze-
né, že se budete nejen pohledem ale 
i oslovováním obracet k osobě, jež 
s vámi hovoří. Tlumočník ale není 
účastník komunikace, je jejím pro-
středníkem. On s vámi nepřišel nic 
řešit, nemá žádné zdravotní problémy, 
o které se máte postarat, ty má nesly-
šící klient, a proto se zaměřte na něj. 
Oslovujte přímo neslyšícího klienta 
a vyvarujte se frázím typu: „řekněte mu 
prosím; co na to říká“ směřovaným na 
tlumočníka. Stejně tak věnujte oční 
kontakt neslyšícímu a ne tlumoční-
kovi, od nějž nic neodkoukáte. Opačně 
to ale má neslyšící. Ten bude svou 
pozornost střídat mezi vámi a tlumoč-
níkem, musí na něj dobře vidět, neboť 
jazyk a informace jím přenášené vnímá 
vizuálně. V tomto případě ale neplatí, 
že pokud se na vás neslyšící nedívá, 
nevěnuje vám pozornost. Naopak, tím, 
že sleduje tlumočníka, zaznamenává 
všechny informace, které mu sdělujete. 

Neslyšící mají navíc mnohem lepší 
vizuální vnímání a rozdělování pozor-
nosti, takže možná budete mít stejně 
pocit, že celou dobu pozoruje vás, ob-
zvlášť pokud bude tlumočník vhodně 
umístěn v místnosti.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ 
TLUMOČNÍKA
Tím se dostáváme k dalšímu bodu: 
technickému zázemí, které tlumočník 
pro svou práci potřebuje. Důležité je 
pochopit, že neslyšící klient musí na 
tlumočníka dobře vidět, jak již bylo 
zmíněno, znakový jazyk je jazykem 
vizuálním a je vnímám zrakem. 
Nejlepším řešením je, aby tlumočník 
stál vedle slyšícího klienta. Tak na něj 
neslyšící dobře uvidí, zároveň může 
věnovat svou pozornost i slyšícímu, 
a když bude znakovat neslyšící, tak 
i tlumočník na něj dobře uvidí a bude 
moci jednoduše tlumočit do jazyka 
mluveného. Samozřejmé je, že takové 
ideální řešení nebude vždy možné. Ve 
spoustě institucí se nachází přepážky 
a je jasné, že v takovém případě za ni 
tlumočník nemůže, aby se postavil 
vedle slyšícího klienta. Vždy jde o do-
mluvu: v takové situaci můžete být tím 
bystrým vy a jednoduše se zeptat, jaké 
místo je pro tlumočníka nejlepší, on 
bude vědět nebo se domluví s neslyší-
cím, co jemu bude vyhovovat; anebo se 
buď neslyšící nebo tlumočník zeptají, 
zda se může postavit na vybrané místo. 
Záleží i na osvětlení. Pokud bude stát 

Tlumočení pro slyšící osoby
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tlumočník před ozářeným oknem, ne-
slyšící nejenže nic neuvidí, ale bude to 
pro něj také velice nepříjemné. Proto 
je důležité se na umístění tlumoční-
ka domluvit předem, aby tlumočená 
komunikace proběhla bez komplikací.

DŮVĚRA V TLUMOČNÍKA

Tlumočník potřebuje dopředu znát, 
čeho se jednání bude týkat. Většinou 
požaduje informace přímo od ne-
slyšícího, ale může se stát, že i vás 
tlumočník dopředu zkontaktuje s žá-
dostí o nějaké materiály k chystanému 
jednání. Dodejte mu je. Tlumočník 
nevyzvídá a nesnaží se získat choulos-
tivé informace, dělá svou práci a snaží 
se zajistit, aby jednání proběhlo hladce 
a bez nedorozumění. Bohužel se určitě 
vyskytují i výjimky, ale tlumočník 
by měl udržovat mlčenlivost o svých 
klientech, tlumočených situacích a po-
drobnostech jednání. Tlumočníkovi 
byste měli být schopni věřit, že to, co 
se probere v rámci setkání, zůstane 
pouze mezi zahrnutými osobami 
a nedostane se nikam ven.

OPATRNĚ, NESLYŠÍCÍMU SE 
TLUMOČÍ ÚPLNĚ VŠECHNO
Vyvarujte se osobních a nesouvisejících 
rozhovorů s tlumočníkem či kýmko-
li jiným. Tlumočník bude tlumočit 
a informovat neslyšícího o všem zvu-
kovém, co se v místnosti děje. Takže 
pokud vám na stole neustále pípá 
telefon, ale vy na to nereagujete, proto-
že si myslíte, že to klient neslyší a tím 

pádem ho to neruší, jste na omylu. 
I takové informace tlumočník tlumočí, 
aby měl neslyšící rovnocenný přehled 
o situaci a prostoru.

TLUMOČENÍ ZNAKOVÉHO 
JAZYKA JE OPRAVDOVÁ 
PROFESE, KTEROU SE LIDÉ ŽIVÍ
Tlumočení je práce jako každá jiná 
a tlumočník za ni dostává zaplaceno. 
Tím pádem je velice pravděpodobné, 
že tlumočník od vás bude potřebovat 
podepsat a potvrdit, že tlumočení pro-
běhlo a jak dlouho trvalo. Nedivte se, 
vás šéf také kontroluje, jestli do práce 
chodíte.

PRŮBĚH TLUMOČENÍ

Technická stránka tlumočení je shrnu-
ta, jak tedy probíhá tlumočení samotné? 
V podstatě byste neměli mít pocit, že se 
v komunikaci vyskytuje ještě někdo dal-
ší, a mělo by jít o komunikaci plynulou. 
Mluvte proto přirozeně a nesnažte se 
své promluvy upravovat pro tlumoční-
ka, tím mu nijak nepomůžete. Jelikož 
to bude i pro vás nepřirozené, je velice 
pravděpodobné, že se sami ztratíte 
a zamotáte. Pokládejte otázky, neslyšící 
vám bude klást otázky, odpovídejte a vy-
řešte, co je potřeba. Nedivte se, pokud 
vy začnete mluvit a tlumočníkovi bude 
chvilku trvat, než začne znakovat. Ne-
znamená to, že se ztratil nebo že neví, 
co má znakovat, prodleva se odvíjí od 
rozdílných povah mluveného a zna-
kového jazyka. Představte si němčinu, 
kdy celé dlouhé souvětí čekáte, co se 

vlastně stalo, protože až na konci sou-
větí se objeví plnovýznamové sloveso. 
Stejně tak čeká tlumočník na důležitou 
informaci, od níž může začít znakovat. 
A nebojte, zapojí všechno, co vy už 
jste řekli, a na nic nezapomene. Tlu-
močník znakového jazyka totiž je tak 
trochu ninja multitaskingu.

TLUMOČNÍK – NĚKDO 
ZBYTEČNĚ NAVÍC?
Možná si teď říkáte, že je jednání za pří-
tomnosti tlumočníka zbytečně složité 
a že tlumočníka vůbec nepotřebujete. 
Určitě vám hlavou běhají myšlenky: 
„tlumočníka přece nepotřebuji, já budu 
mluvit, neslyšící bude odezírat z mých 
rtů a pokud ne, tak mu to prostě napíšu. 
A když mi bude chtít něco říct, tak mi 
to taky napíše“. Nespoléhejte se na 
odezírání a psanou komunikaci, 
zbytečně to ztěžujete nejen sobě, ale 
také neslyšícímu klientovi. Odezírání je 
velice náročné a vyčerpávající a vy se po 
celé jednání soustředíte pouze na to, jak 
máte mluvit, a ne na to, co skutečně ří-
káte. S tlumočníkem se budete starat 
pouze o obsah sdělení. Jak ho sdělit, 
to zajistí tlumočník, prostředník 
komunikace. A pokud máte k tlumoče-
ní nějaké otázky, něco vás zaujalo nebo 
vám vrtá hlavou, klidně se zeptejte. Ne-
slyšící či tlumočník vám určitě rádi od-
poví, jen se ale zeptejte mimo jednání, 
abyste nenarušili komunikační situaci.

hana trSkOvá
studentka 2. ročníku oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících na UJKN na FFUK,
vyučující Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D
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Dabingová soutěž o Cenu Františka Filipovského

Výsledky 24. ročníku budou jako vždy vyhlášeny a ceny 
předány v Přelouči, třetí zářijovou sobotu, tj. 15. 9.2018. 

Na snímku vidíme letošní porotu (zleva): Šárka 
Valverde (Jednota tlumočníků a překladatelů), Valerie 
Zawadská (Herecká asociace), Zdeněk Dušek (OAZA), 
Helena Brabcová (Herecká asociace), Ivana Breznenová 
(Obec překladatelů), Jiřina Dlasková (Město Přelouč), 

Libor Vacek (Herecká asociace), Josef Eismann (Filmový 
a televizní svaz FITES) a Jiří Zobač (Asociace pracovníků 
se zvukem). Chybí Olga Walló (FITES) a předseda poroty 
Jaroslav Černý (FITES).

Fotografovala tajemnice poroty Dagmar Edelmannová.
Více informací o soutěži a její historii najdete zde: 

www.cffd.cz

Anticena Skřipec
Obec překladatelů na veletrhu Svět knihy opět 
vyhlašovala tuto cenu za nejhorší literární 
překlady loňského roku. Odborné posudky na 
nominované tituly i verdikt poroty si můžete 
přečíst na stránkách OP zde:
www.obecprekladatelu.cz/anticena-skripec.htm
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Děkujeme všem, kdož nelenili a od-
pověděli na otázky soutěže z čísla 
2017/127. Všichni respondenti neváhali 
a správně uvedli jméno oslavenkyně – 
Dely Serrano – zasloužilé to značkařky, 
autorky mj. studie Mladí vpřed a staří 
na svá místa i seriálu vycházek zde 
publikovaných, hlavně však naší milé 
čestné členky. Ne všichni čtenáři, 
kteří se vrhli do odpovídání na těžké 
otázky, však správně určili značkařskou 
Skupinu Jiřího Stanislava 
Gutha-Jarkovského a zvláště 
ti později narození si ji pletli 
s Raketovou posádkou Jurije 

Gagarina a Brigádou socialistické práce 
Alexandra Zlobina. Mládí je omlouvá. 
Všichni kupodivu správně určili věk 
oslavenkyně, i když sám bych hádal, 
zda správná odpověď neměla být ta 
padesátka? Každopádně naší Delynce 
ještě jednou blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a stálého životního elánu!

Ze správných odpovědí vylosovala 
pověřená chudá sirota tu, jež dora-
zila až z Věčného města, od našeho 

dlouholetého člena a šiřitele dobrého 
jména JTP na celém apeninském polo-
ostrově, Josefa Kašpara.

K výhře (roční členství v JTP zdarma 
a kniha dle výběru z našeho archivu) 
gratulujeme a přikládáme zajímavou 
historickou fotografii, na níž v pa-
láci Quirinale sedí náš výherce coby 
třetí zleva a zrovna nemá nic na práci, 
protože tehdejší pan prezident Giorgio 
Napolitano čte projev ve své mateřštině 

a tehdejší pan prezident Klaus 
ani na italštinu tlumočníka 
nepotřebuje.

-pk-

ČTENÁŘSKÁ soutěž z minulého čísla
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Dely zve na výlet Dva kratší výlety pro jakékoli počasí 
s krokoměrem (14 000 kroků)

27. Písnice – Modřanská rokle – Modřany, 
po modré
Ze stanice metra Kačerov dojedeme autobusem (113) do 
Písnice, jež je součástí městské části Praha-Libuš, kam prý 
jednou pojede trasa D pražského metra. Má má vést přes 
Libuš (obec těsně vedle) do Písnice. My nevystoupíme na 
tzv. sídlišti, kde je tržnice SAPA, město ve městě lidově 
nazývané Malá Hanoj, nýbrž dojedeme do obce Písnice, 
kde se vine krásný Písnický/Libušský potůček, ten nám 
bude zurčet do levého ucha po celou cestu do Modřan. 
Obec Písnice je pěkně upravená, modrá značka je však 
nedbale provedená, ale z návsi nás smysl pro orientaci 
zavede k nádrži s kachnami. Budeme kráčet stále vlevo 
lehce dolů, až uvidíme velký rybník a les. Po krátkém 
prudkém sestupu, přes potůček k mostíku, jsme na modré 
a brzy se ocitneme nad přehradou. Dále se po pevné ko-
munikaci dostaneme nad hráz Modřanské rokle, kde cesta 
vyústí a promění se ve velmi pohodlnou asfaltku. Mod-
řanskou roklí protéká teď už jen Libušský potok, jehož 
tok se klikatí v meandrech a utichá v tůních. Sledujeme 
přírodní úkazy a vidíme, že se potok se zařízl do ordovic-
kých hornin (to si najděte na Wikipedii), odkryl geolo-
gický profil, čímž vznikl chráněný výtvor. Tato přírodní 
památka je pastvou pro oči. Po celou dobu nás provází 
perfektně zpracovaná naučná stezka s bohatým pouče-
ním, mapkami, obrázky místní fauny a flory a hrátkami 
pro děti (i hravé dospělé). Mineme sportovně relaxační 
areál – hřiště s umělým povrchem, kde se vyžívá Klub 
národní házené (má v Modřanech dlouhou tradici). Do-
jdeme k podchodu – tam se staví nový rybník, podejdeme 
silnici s tramvajovou dopravou a zamíříme k obchodnímu 
náměstí a do dobré restaurace ARCHA s kulatými okénky, 
příjemným prostředím a milou obsluhou.

28. Háje – Křeslice – Hostivař
Na konečné stanici metra Háje vystoupíme z prvního va-
gonu a vykročíme šikmo vpravo přes křižovatku a sídliště 
k místnímu zooparku. Prochází se v něm rodinky s dětmi 
mezi kačenami a krůtami a děti mají radost ze slepiček, 
králíčků a všeho toho, co městské děti fascinuje. Po 
prohlídce se cestou kolem koní Městské policie zastaví-
me u panelu naučné stezky Milíčovského lesa, půvabné 
přírodní památky s pěti rybníky. Původně to byl lovecký 
revír. Po několika metrech narazíme po naší pravici na 
velký rybník se starými vrbami a jsme na zelené značce. 
Zaujme nás obrovské množství instalovaných ptačích 
budek a krmítek, jakož i množství poletujících ptáčků. 
Jak by ne, je to významné hnízdiště a je škoda, že kromě 
obyčejné sýkorky, dlaska s tlustým zobáčkem a strakapou-
da, další ptáky nerozeznáme. Naše oko spočine na zelené 
šipce vlevo a po ní se vydáme do Křeslic, obce, jejíž větší 
část spadá do přírodního parku Botič-Milíčov. Panelová 
cesta je pohodlná a pohled kazí jen urbanistická kaše, 
sen šílených architektů, a hradby hostivařského sídliště. 
Postupně se dostaneme k zastávce autobusu Dolnokřes-
lická, kde je turistický rozcestník a my se stočíme doleva 
na pohodlnou cestu kolem Botiče, podél zdařilé nové 
rodinné zástavby. Na červenou značku narazíme po chvíli, 
ale klikatící se potok nás vede k Petrovickému jezu a dál 
podchodem pod dálnicí, kolem hřiště Rugby Klub Petro-
vice. Po červené se dostaneme k hostivařské přehradě, 
přírodnímu koupališti s největší vodní plochou v Praze 
a nejstarší nudistickou pláží. Dojdeme k restauraci Pod 
Hrází (obědy se podávají od dubna), tu mineme a tak 
dokráčíme do pivnice U Jeníčka, jež má stejnou výtečnou 
a společnou kuchyň s restaurací Karolína, kde bývá plno.

ZDRÁVI / ZDRÁVY DOŠLI / DOŠLY!
dely SerranO

tlumočnice, překladatelka,
čestná členka JTP a značkařka KČT
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Dále vyšlo (nebo vyjde)…
Velký učební česko-vietnamský slovník. 
Díl 5, S–U / Quyet Tien Nguyen. 
1. vyd. Praha: Nguyen Le Hoang – Osvěta, 2018. 
ISBN 978-80-906217-3-2.

Výkladový slovník z oborů keramiky, 
žáruvzdorných materiálů, skla a maltovin.  
2. vyd. Praha: Český svaz vědeckotechnických 
společností, 2018. ISBN 978-80-02-02795-9.

Bibliografie české onomastiky 2013–2014.  
1. vyd. Praha: Akademie věd České republiky. Ústav 
pro jazyk český, 2018. ISBN 978-80-88211-05-1.

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy 1945–2008. A–L / Karel Černý, 
Ludmila Hlaváčková (ed.) a kolektiv autorů. 
1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 
Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3801-0.

Překladová čeština a její charakteristiky / 
Lucie Chlumská. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-621-2: Kč 159,00.

Moderní slovanská lexikografie / Božena Niševa, 
Karolína Skwarska, David Blažek. 1. vyd. Praha: 
Akademie věd České republiky. Slovanský ústav, 2017. 
ISBN 978-80-86420-63-9.

Atlas mýtov. 1. vyd. Praha: Presco Group, 2018. 
ISBN 978-80-87034-87-3.

Encyklopedie českých právních dějin. XI. 
svazek, Řízení / Karel Schelle, Jaromír Tauchen 
(eds). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2018. 
ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor; Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-
715-3 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). 
ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor; Key Publishing). 
ISBN 978-80-7418-282-2 (Key Publishing).

Akordová encyklopedie pro kytaru / 
Zdeněk Šotola. 1. vyd. Karviná: Šotolová Jiřina, 
PaeDr. – Hudební e-Knihkupectví, 2018. 
ISBN 978-80-907140-3-8.

Stromy: poznej 85 zajímavých druhů / 
Holger Haag. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. 
ISBN 978-80-271-0824-4.

Rostliny: poznej 85 zajímavých druhů / 
Ursula Stichmann-Marny. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0864-0.

Brouci: kapesní atlas / Gabriela Bartošová Pokorná. 
1. vyd. Praha: Pleštilová Anna – Bylo nebylo, 2018. 
ISBN 978-80-907162-1-6.

Lišejníky: kapesní atlas / Pavlína Jana Lörinzová. 
1. vyd. Praha: Pleštilová Anna – Bylo nebylo, 2018. 
ISBN 978-80-906475-9-6.

Encyklopedie Larousse – dinosauři / 
Sylvie Bézuelová. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 
2018. ISBN 978-80-7549-710-9.

Houby / Liliana Fabisinská. 1. vyd. Praha: Euromedia 
Group, 2018. ISBN 978-80-7549-728-4.

Podivuhodná encyklopedie zvířat / 
Adrienne Barmanová. 1.vyd. Brno: Host, 2018. 
ISBN 978-80-7577-397-5. Kč 349,00.

Kapesní atlas hub / Miroslav Smotlacha, 
Josef Erhart, Marie Erhartová. 4. vyd. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7451-695-5: 
Kč 129,00.

Vreckový atlas húb / Miroslav Smotlacha, 
Josef Erhart, Marie Erhartová. 4. vyd. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7451-696-2: 
Kč 169,00.

Posvátná místa zemí Koruny české. [Díl] 2 / 
Petr Dvořáček. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
2018. ISBN 978-80-7554-128-4: Kč 339,00.

Encyklopedie automobilů / Marián Šuman-Hreblay. 
2. vyd. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1852: 
Kč 399,00.

Velký motorkářský průvodce po Německu / Heinz 
E. Studt, Klaus Hinterschuster. 1.vyd. Brno: Cpress, 
2018. ISBN 978-80-264-1909-9: Kč 590,00.

Duše rumu / Giovanna Moldenhauerová, Fabio 
Petroni, Tereza Sieglová. Praha: Mladá fronta, 2018. 
ISBN 978-80-204-4621-3: Kč 299,00.

Academia Praha, 2018

Velká akademická gramatika spisovné češtiny. 
I., Morfologie. Druhy slov, tvoření slov / 
František Štícha a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2719-1.

Motýli a housenky střední Evropy. [Díl] 1, Drobní 
motýli / Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka, Jan Liška. 
1. vyd. ISBN 978-80-200-2852-5.

Keře / Václav Bažant, Luboš Úradníček. 
1. vyd. ISBN 978-80-200-2777-1.

Rostliny naší přírody / Lubomír Hrouda. 
1. vyd. ISBN 978-80-200-2867-9.

Atlas vybraných druhů padlí (řád Erysiphales) 
v České republice / Veronika Petřeková. 
1. vyd. ISBN 978-80-200-2800-6: Kč 320,00.

Biografický slovník českých zemí. Svazek 
21, H–Ham / Marie Makariusová [aj.] 
1. vyd. ISBN 978-80-200-2871-6.

Průvodce stalinistickou Prahou 1948–1956 / 
Jiří Padevět. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2877-8.

Pražské historické zahrady a parky: 
architektura, dendrologie, památková péče / 
Jana Stejskalová, Ivana Síbrtová, Martin Vlasák. 
1. vyd. ISBN 978-80-200-2835-8.

Mgr. alena ŠOurkOvá
tlumočnice a překladatelka

místopředsedkyně JTP
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centrum Prahy
komplexní služby

výborná dostupnost
pronájem kanceláří

pronájem učeben a sálů
poliklinika v komplexu 

Již od roku 1878 
je to to nejlepší, co najdete v Praze 1.

 Areál Senovážné nám. 23 dýchá tradicí
a je vzdálen uspěchanosti doby. 

Najdete kvalitní zázemí pro svojí práci, 
širokou škálu služeb včetně lékařského zázemí. 

www.smosk.cz
tel: 224 142 309 / 313 / 314


