Slavnosti mečů - Katana Macuri 2014
Již třetí ročník Slavnosti mečů - Katana Macuri 2014 proběhne 27. září 2014 v Muzeu
Policie České republiky a přilehlém parku. Návštěvníci se mohou těšit na řadu akčních
ukázek jak historického tak současného, sportovního šermu a přednášek, které představí
bojové sporty a zbraně pocházející nejen z Asie, ale i z Evropy.
Japonský název napovídá, že na akci se představí především šermířské školy iaidó, džódó
(ShinBuKan Dojo), iaidžucu (Muso Jikiden Eishin Ryu) a kendó (Kacubó Kenrikai) nebo
lukostřelba kjúdó. Účast přislíbila škola Naginata Gorenkai. S ukázkou nindžucu vystoupí
Bujinkan Czech Dojo. Během dne bude prezentovaná i širší japonská kultura, ukázky
kaligrafie, skládání origami či vystoupení japonských bubnů Taiko v podání skupiny
Wadaiko. Návštěvníci se mohou těšit na japonská jídla.
Japonská kultura bude prokládaná vrcholnými ukázkami umění čínského meče a bojem
vějířem v podání Martiny Slabé (mistryně Evropy v roce 2014 ve wushu), bojem
halapartnou-Pudao v ukázce Martina Lachmana (mistr ČR v roce 2013 ve wushu), či
šermířskými scénkami v předvedení evropských skupin a škol historického šermu: Manus
Regis (skupina scénicko-dobového šermu; školy italská, španělská, francouzská), Ars
Dimicatoria (šerm šavlí a bodákem). Moderní sportovní šermířské duely předvede Český
šermířský klub Riegel. V parku budou probíhat ukázky Spolku Evropských Bojových
Umění - S.E.B.U. (šerm různými druhy zbraní a instinktivní lukostřelba). Zajímavou ukázku
šermu přislíbila Folklórní skupina Donských Kozáků.
Vystaveny budou japonské, čínské a evropské meče (originály a repliky).
Vedle ukázek se během dne bude konat i řada přednášek, k dispozici bude odborná
literatura, japonská keramika a potraviny. Pro děti i jejich rodiče budou probíhat workšopy
kaligrafie a origami; spolek S.E.B.U. pro ně připravil cvičení základních šermířských
postojů, ovládání šavle a základy lukostřelby.
Vstup na akci je volný. Všichni, kteří chtějí poznat z blízka nezvyklé bojové sporty, ochutnat
japonský čaj a speciality, jsou vítáni v sobotu 27. září 2014 od 9 do 17 hodin v muzeu
Policie ČR, Praha 2, ulice Ke Karlovu (vedle Nuselského mostu). Program slavnosti
naleznete na: http://nihonto.japan.cz/ .
Více informací: Andrea Zímová andrea@japan.cz tel.: +420 224 216 032
Pořádají:
Česko japonská společnost (www.japan.cz)
Muzeum Policie ČR (www.muzeumpolicie.cz)
Spolek Evropských Bojových Umění - S.E.B.U. (www.sebu.cz)
MANUS REGIS (www.lars.mysteria.cz)
Český šermířský klub Riegel (http://riegel.militaria.cz)

