Katana Macuri 2017 – 4. Ročník festivalu Slavnosti mečů
Tisková zpráva (17. 9. 2017 CJS)

Setkání milovníků chladných zbraní, šermu a japonské kultury, se v sobotu 16. 9. 2017, po
třech létech, uskutečnilo v Muzeu Policie ČR. Počasí se vydařilo a návštěvnost byla tradičně
dobrá i přes silnou konkurenci v podobě vinobraní snad ve všech pražských lokalitách.
Program probíhal paralelně před muzeem, ukázky ve velkém sále a v prvním patře se
přednášelo, psala kaligrafie, skládalo origami a byla zde exponáty bohatě zastoupená
výstavka japonských mečů a mečových záštit.
Poprvé v ČR zde byl veřejnosti představen
impozantní meč Ó-dači KUNIMASA,
šinsakutó (současná produkce), mistrovské
dílo s řízeným kalením typu čódži, předního
japonského mečíře pana Ičiró Macuby
(https://nihonto.japan.cz/aktuality/194matsuba-ichiro). Délka ostré části čepele je
155 cm, celková délka meče přesahuje 2
metry! Jedná se o meč ceremoniální.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet oblékání
kimona, zastřílet z luku nebo se detailně
seznámit s vybranými chladnými zbraněmi.

Málokdo odolal pestré nabídce ochutnávky Klubu Čajovna, dlouhá fronta se tvořila před
stánkem Japonské Domácí Cukrárny s wagaši Kláry Poskočilové a každý si mohl vybrat
z bohatého japonského menu, v bílém stanu restaurace Miayabi, na nádvoří muzea.
Za skvělé organizace Tomáše Suka, Karolíny Motejzíkové (Nihontó Kenkyukai) a paní
Harumi Yamada (Nihon-Jinkai) byla pro návštěvníky připravena ve spolupráci s předními
českými a moravskými kluby bojových umění řada akčních ukázek jak historického, tak
současného sportovního šermu a pět fundovaných přednášek (Kjúdó, Cuba, Kendó a Iaidó,
Jak poznat originál japonského meče, Etiketa japonského meče).
Na přípravě a realizaci festivalu se podíleli: Muzeum Policie ČR, Česko-japonská
společnost, Spolek evropských bojových umění S.E.B.U. a Klub Čajovna.
Návštěvníci festivalu mohli vidět vystoupení České asociace Kjúdó - japonský luk,
přednáška a ukázka; Kacubo Kenrikai - Kendó a Iaidó umění japonského šermu; Bujinkan
Dojo Prague zaujal s ukázkou Kampo; Shinbukan Praha - ukázka Iaidó a Džodó; CZ
Komei Juku - Rjóen rjú naginata džucu; Aikido Kenkyukai Praha - šerm Kašima šin rjú;
skupina Ars Dimicatoria předvedla souboje bodák proti bodáku, bodák proti šavli, šavle
proti šavli a volný šerm; současný sportovní šerm prezentovali mladí členové Českého
šermířského klubu Riegel; Tenshin Shóden Katori Shintó-ryú Olomouc - japonský šerm
Katori šintó rjú; Hakuzan Dojo - Tojama rjú tamešigiri; Naginata Gorenkai - boj naginatou;
Musó Jikiden Eishin Ryú - ukázka Iaidžucu; S.E.B.U. Spolek evropských bojových umění lukostřelba, ukázky ovládání sečných zbraní (14.-18. století).

Na stánku Česko-japonské společnosti byla rozsáhlá nabídka literatury, slovníky, vlastní
publikační řada: učebnice japonštiny, japonského písma, a další materiály.
Stánek firmy Cold Steel prezentoval nabídku replik mečů japonských a čínských, evropské
šavle a nože.
Odkazy:
http://katanamatsuri.wixsite.com/katanamatsuri1
https://www.facebook.com/events/1535967329956871/
https://nihonto.japan.cz/aktuality/210-katana-matsuri-2017-probehla

