
6. února 2014, České Budějovice 

Uplynulý víkend patřil japonské kultuře 
Japonské kulturní dny 2014 začaly v Č. Budějovicích 

možná pozvolna, ale pak spíše v živém sportovním 

tempu již v pátek večer. To se v tělocvičně ZŠ 

Bezdrevská konaly ukázky bojových umění, kde 

měli diváci možnost vidět aikido v podání Sai Sei 

Aikido Dojo, karate v podání Shirokan Dojo, iaidó 

prezentovalo Kokki Dojo a cvičenci Sandómon Dojo 

zprostředkovali zážitek v Budějovicích méně 

známého kendó. 

Oficiální zahájení proběhlo v sobotu 1. 2. 2014. Od 

té chvíle se začala učebna jazykové školy AKAI KIKU 

plnit mnohem více než obvykle. Zájemci o ikebanu, 

suši, furošiki, origami i kanzaši se střídali celý den a 

patří jim poděkování za to, že se k sobě i 

v přeplněné učebně chovali velmi ohleduplně. 

Workshopy suši i origami probíhaly pod vedením 

japonských lektorek. Žilo to také v horním 

přednáškovém sále, kde si zájemci mohli vyzkoušet 

připravit tradiční japonský čaj nebo si obléknout 

jukatu či kimono. Laici i znalci japonské kultury si 

jistě vychutnali přednášky o současné japonské 

společnosti, vázání do šátků, japonských kamenech nebo třeba cestování po Japonsku. Poděkování za 

tyto přednášky patří Ditě Nymburské, Zdeňce Kyselové, manželům Šerákovým a mnohým dalším. 

V sobotu se zájemci mohli také posadit do japonského vozu Subaru Outback a zúčastnit se 

prezentace, za kterou vděčíme českobudějovické firmě BALKAR. 

Také v neděli byl program nabitý od rána až do večera. O 

japonských nápojích přišel říct Jakub Vavřina z Dobré 

čajovny, který zároveň dal ochutnat všem zúčastněným 

hned dva čaje. Další čaje si mohli zájemci kupovat po celý 

den. Povídání o japonských mečích a katanách se ujali 

Edita Mečířová Tobi a Václav Čejka. Nejednoho 

přítomného kromě jejich povídání zaujala i ukázka těchto 

zbraní. Následovala přednáška o japonské historii – Černé 

lodě u Japonska, příběh komodora Perryho v podání 

Patrika Brablíka. Po prezentaci o bonsajích následovala i 

ukázka tvarování, přednáška o buddhismu a zajímavosti o 

japonském písmu. Troufám si říct, že o úspěšnosti celé 

akce svědčí i to, že se nikomu nechtělo odcházet. Zájemci v klidu popíjeli čaj a sledovali filmy 

s japonskou tematikou ještě po oficiálním zakončení akce, protáhl se i poslední workshop. Věříme 

tedy, že se nám povedlo naplnit cíle akce – seznámit zájemce s japonskou kulturou, zprostředkovat 



zábavu a poučení dětem, dospělým i starším lidem a udělat alespoň krůček k poznání a toleranci tak 

vzdálené kultury,  jakou je pro nás ta japonská. 

Pokud by se někomu po Japonsku nebo víkendové akci zastesklo, může do jazykové školy AKAI KIKU 

přijít znovu. Od poloviny února opět začínají pravidelné kurzy japonštiny, 15. března se uskuteční kurz 

Nahlédnutí do světa kaligrafie. Kromě toho připravujeme i akce k přiblížení relativně známějších míst 

jako je např. Španělsko či Francie.  


