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V Košicích se i letos konala akce s názvem Nippon víkend a to již 7.ročník který proběhl ve dnech 22. - 23. února. Letošní ročník dostal
větší prostor a jiné rozměry, než ty předchozí. Dokonce jsme měli tu čest, aby Nippon víkend 2014 zahájil velvyslanec Japonska pro
Slovenskou republiku, pan Akio Egawa. Už tímto dostal Nippon víkend jistý punc, kdy se snažíme dodržet kvalitu a být každým rokem lepší,
nabídnout více z Japonské kultury a předvést návštěvníkům co možná nejblíže život samuraje a geishi.
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Po zahájení Nippon víkendu se Zenové meditace ujala Silvia Gulová. Mohli jste se dozvědět o Zenu, meditaci a potom i vyzkoušet v praxi.
Pokračovalo se kaligrafií s Danielem ,,Duncanem,, Čisárikem, který vysvětlil vše o klasickém písmu používaném v Japosku a i tady jste si mohli
vyzkoušet psaní štetcem na papír a odnésti si svůj výtvor domů. Zajímavá přednáška s Hiroko Dzuriakovou a jejími žáky, ukázala strasti a
slasti japonsko - slovenské konverzace. Určitě snadnější, než se učit maďarsky, dle mého názoru.
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Výzkum umělé inteligence a robotika, jedna z novějších přednášek v tomto ročníku, kterou uvedl profesor Petr Šinčák a Ing Věra Virčíková.
Nejen o minulosti je Nippon víkend, ale i o událostech tohoto století a budoucnosti a Japonsko v tomto odvětví hraje velkou roli.
Po obědní přestávce, která se prakticky nedodržuje zcela přesně, se návštěvníci mohli seznámit a vklouznout do tajů Japonské animované
tvorby. A i během celého dne jste mohli sledovat Japonskou filmovou tvorbu, filmy jak animované tak i klasické, v původním znění s
anglickými titulky. Dokonce se našli i fajnšmekři, kteří si film dali v originálním znění s japonskými titulky. Zřejmě studenti paní Hiroko.
Samuraj a jeho meč, etika japonského meče - to je další přednáška, která následovala a ujal se jí Miroslav Králík (Kenshin Usagi) z Nihonto
Kenkyukai z Česko-Japonské Společnosti. Názorné ukázky ukládání japonských mečů, předávání od samuraje samuraji a i čištění a rozebrání
japonského meče. Ale i povídání o životě samurajů a odpovědi na dotazy návštěvníků.

V podvečer se slova ujal hlavní samuraj Blažej Gál a následovala ukázka Ji-Jitsu v podání Moniky Pappové a Jana Klinčáka, kdy malá
křehká blondýnka nakopává zadek a nejen to, chlapovi o dvě hlavy vyššímu. Ovšem i naopak aby vše bylo v harmonii. Ukázka kendo dvěma
mladými žáky Lukášem a Rasťom a ukázka iaido Tomášem Gálem, který prezentoval i tameshigiri a i praktickou ukázku, kdy dva znepřátelení
samurajové proti sobě tasí meče a jeden z nich umírá.

Live art - ukázka kreativní tvorby dárkových předmětů - zde paní Jitka Jarmová ukázala techniku barvení a malování hedvábných šátků a
paní Nao Higano kaligrafické písmo, kdy si každý mohl říci o slovo, které si potom mohl umělecky ztvárněné na papíře odnést. Paní Higano je
také operní zpěvačkou a před koncertem na shakuhachi zazpívala krátkou píseň naprosto uchvacujícím hlasem.
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Zakončením sobotního dne byl koncert na flétnu shakuhachi v podání Daniela Čisárika. Ukolébáním do zenové meditace, v nádherných
tónech se tento den skončil. Ovšem jen den plný přednášek. Maraton bojových sportů běžel 24hodin, dole v přízemí v tělocvičně. Tam se během
dne prostřídalo aikido, iaido, ninjutsu a mnoho dalších bojových umění a také zahraničních hostů.
Během celého dne byla přístupná i střelnice, kde členové airsoft klubu Rats měli k dispozici zbraně na stlačený plyn a plastové kuličky,
ovšem tak reálné, že laik by je nerozeznal od opravdových. Probíhal tu i CosPlay, mladí lidé v kostýmech z anime filmů a seriálů. A jako minulý
ročník, i tentokrát jste se mohli obléci jako samuraj nebo geisha do kimon a nechat se vyfotit jak profesionálním fotografem, tak i sami jen tak.
Slečna z Maďarska, Csomai Zsuzsanna, majitelkla nádherných kimon, která je i oblékala a slečna Mária Pappová, která dělala nádherné účesy,
byly zavaleny prací. Fronty se stály, aby učesaná a nastrojená Geisha mohla vyjít ven a stát se tak součástí Nippon víkendu.
Návštěvníci si mohli po celé dva dny kromě tradičního Go jako novinku zahrát i japonské šachy, Sho-ji - je snazší na pravidla a rozsáhlejší
než samotné šachy. Mnoho variant, mnoho cest k vítězství. Mnozí stratégové a bojovníci tuto hru hráli a hrají a i zde se dá odvodit ze hry, jak
dobrý je samuraj válečník a stratég. Tuto hru prezentoval klub Go klub Košice v podání pana Králika a pana Miliána.

Unikátní byla i výstava japonských mečů z Technického muzea v Košicích. Sbírku vlastní pan Cyro Skládaný, který ji s laskavým svolením
a se souhlasem vedení Technického muzea na Nippon víkend zapůjčil. Vidět jste mohli japonské katany, čepel z 13, 16 století a potom i
vojenské meče z 2.světové války - shinguntó. Wakizashi a tanto a i repliky japonských mečů, naginatu a bojový luk se šípy.

Samozřejmostí je již tradiční výstava bonsají a ukázka jejich tvarování, která probíhala také po oba dny. Bonsai klub Košice zde i bonsaje,
nářadí a příslušenství k nim prodával. Mohli jste si tak odnést kousek Japonska domů do své zahrádky či za okno.

Osvěžit jste se mohli japonskými čaji z Dobré čajovny, nebo trochu ostřejší japonskou whisky, kterou zde měla na ochutnávku firma Kubbo
Select.
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Nedělní den proběhl už méně uspěchaně a spíše komorněji. Skončil se 24hodinový maraton bojových umění a společnou zenovou meditací
započal další program dne. Pokračovalo se přes kaligrafii, filmy až k zakončení přednáškou o samurajích a japonském meči.
Všem, kteří Nippon víkend 2014 připravili, propagovali a podíleli se - těm patří velké díky. Vám, návštěvníkům a zájemcům, děkujeme za
obrovský zájem, který určitě bude v příštím roce ještě větší. Těšíme se na Vás v roce 2015!
Fotky lze shlédnout na facebooku - Spoločnosť priateľov japonských umení "Cassovia Samurai"

Aktualizováno ( Sobota, 15 březen 2014 )
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