
 
slaví podobné svátky, 
ale trošku jinak… 
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     Gandžicu – Nový rok

Není to tak dávno, co utichly ohňostroje silvestrov-
ské noci a nastal klid rána na Nový rok. Zatímco u nás 
se oslavuje půlnoční přechod na nový kalendářní rok 
(a zapomíná se, že volno první lednový den máme 
díky výročí vzniku České republiky), Japonci slaví až 
prvního ledna, zato celý den. Jezdí na návštěvy za 
svými rodinami. Při té příležitosti si zdobí slavnostní 
„keře“ Kadomatsu. Děti na Nový rok hrají speciální 
novoroční hry. Například při hře Fukuwarai umisťují 
hráči se zavázanýma očima na šablonu obličeje 
papírové obočí, oči, nos, tváře, ústa a podobně, 
nebo chodí na bambusových chůdách při hře Takeu-
ma. Dospělí psávají štětcem na dlouhý podélný papír 
novoroční předsevzetí, která poté vyvěsí v domác-
nosti. 

    Midori no hi – Den zelenì

Kdo by neznal krásu japonských zahrad nebo umění 
pěstování bonsají. V zemi vycházejícího slunce 
věnují jeden den oslav všemu, co kde roste a kvete. 
Lidé vysazují pamětní stromy a rostliny a snaží se 
být co nejblíže přírodě. U nás máme v dubnu pouze 
Den země, kdy obvykle školy pořádají ekologické ak-
tivity na připomínku, jak se chovat k naší planetě. 

Japonci oslavují snad všechno, co se dá. 
Mají zvláštní den pro oslavu zelenì a pøírody, jindy 
oslavují svoji dlouhovìkost a stáøí a dìtský den se 
slaví i dvakrát do roka. Když svátek v kalendáøi vychází 
na nedìli, dostanou volno z práce a školy v pondìlí, a pokud je 
mezi svátky jeden pracovní den, zùstanou doma také. Oslavy tìch 
významných dnù, které máme spoleèné, se ale v Japonsku trošku liší. 
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      Kodomo no hi – Den dìtí

Zatímco u nás se Den dětí slaví prvního června, v Japon-
sku mají děti svátek už pátého května. Dříve se tomu-
to dni říkalo Tango no Sekku – Den chlapců nebo Den 
malých samurajů. V tento den bývá zvykem vyvěšovat 
na domech látkové kapry Doinobori. Podle pověsti jed-
nou jeden kapr vyplaval proti vodopádu a skákal tak 
vysoko, až se z něj stal drak a vstoupil do nebe. Nad 
domy se vyvěšuje několik kaprů. Jako první je černý 
za otce, po něm červený za matku a další menší kapři 
za každého syna. Vystavují se 
také fi gurky samurajů. 

Druhý dětský den se slavívá už v březnu 
a na rozdíl od Tango no Sekku je věnován 
dívkám. Říká se mu Hinamatsuri podle 
zvláštních panenek, které se vystavují na 
červených terasovitých schodech. Obvykle 
má pět pater a vystavuje se v zahradě, 
ale může se objevit i jinde. Pokud Jap-
onci postaví více schodů, bývá na nich 
různé příslušenství pro panenky, jako jsou 
například vozíky a kočáry. Na nejvyšším 
patře sedí fi gurky císaře a císařovny, 

pod nimi dvorní dámy. Třetí schod je 
věnovaný muzikantům. Na čtvrtém 
sedí fi gurky ministrů. A poslední, páté 
patro výstavky, je věnováno stromům 
– sakuře a mandarinkovému stromu. 

Připravil: Michal Rapco - Michi

Letos o prázdninách se 
témìø 300 skautù a skautek 

vydá reprezentovat ÈR do Japonska na 
nejvìtší mezinárodní skautskou akci - jam-

boree. Zúèastnit se jamboree jako úèastník 
mùžou skauti a skautky jen jednou za život. 

Pro ty, kteøí chtìjí zažít jamboree alespoò na jeden 
den, nabízíme možnost navštívit jamboree jako 

Day Visitors. Skauti i neskauti, rodièe úèastníkù, 
pøátelé, zvìdavci, partneøi kontin gentu, veøej-
nost, každý mùže být jeden den na jamboree! 

Podmínky najdete nawww.jamboree.cz.
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