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Bruslařské radovánky

Máme polovinu února a opět nám pořádně přituhlo, zejména v noci. V té letošní pražské zimě je to již, nemýlím-li se, čtvrtá vlna silných
mrazů, které začaly už v prosinci, kdy se na zdejších rybnících (Kyjský a rybníček na Černém Mostě) objevili první bruslaři a páni
hokejisti. Bruslení na přírodním ledu má svou tradici (na Kyjském rybníce se v době "ledové pořádaly hokejové zápasy a závody v
rychlobruslení, ne tak dávno karneval na ledě), svá specifika a nepsaná pravidla (vždy se důkladně přesvědčit o tom, jak je led pevný,
než na něj vstoupíme!

Byl jsem dokonce svědkem, jak se led prolomil pod trabantem, který si to šinul přes rybník od kostela sv. Bartoloměje) a
nezaměnitelné kouzlo, pokud je ledová plocha hladká, tvrdá a nanejvýš jemně poprášená sněhem (díky stálým oblevám a mírným
zimám je však většinou rozbředlá nebo hrbolatá jako roleta).

Takřka ideální byla zejména o víkendu 11. a 12. ledna. Ke "Kyjáku jsem v oné mrazivé a prosluněné sobotě sestupoval z lehoveckého
návrší, odkud byl na celou bílou plochu rybníka, posetou téměř dvěma sty bruslařů, velkolepý pohled. Prohánět se po čistém ledě, jenž
měl zblízka zelenohnědou barvu lahvového skla, bylo opojné jak co do hladké, přímočaré či krouživé rychlosti vpřed i pozpátku, tak
prostorové volnosti.

A nejen to - zabruslit si individuálně, s rodinou či zahrát si v partě s hokejkami můžete přijít bez ohledu na čas, neboť zamrzlý rybník je
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vám k dispozici nepřetržitě, třeba i při nádherně krvavém západu slunce, za soumraku s kulisou světel a stínů a s hukotem vlaků
pádících po nedaleké trati přes viadukt nad rybníkem.

Kdežto na zimním stadionu kroužíte v jednom chumlu stále dokola jen v několika hodinách, které bývají, převážně o víkendech,
vyhrazeny pro bruslení veřejnosti.

        

Přesto bruslařská veřejnost možnost bruslení na stadionech v žádném případě nezavrhuje. Svědčí o tom i letos poprvé pořádané
bruslení na dočasném kluzišti v centru Prahy a nově zbudovaná kluziště u základních škol na Lužinách a na Jižním Městě. Na Praze 14
a jejím okolí zatím obdobný bruslařský stánek s umělým ledem postrádáme, byť se tu najde nemálo lidí, co si rádi zajdou v zimě
zabruslit. Je to vlastně jediný z klasických zimních sportů, který lze bez problémů provozovat i ve velkoměstě.
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