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Když jsem před šestnácti lety byla poprvé v Číně, jezdily na 
čínských silnicích pouze nákladní auta, autobusy a žluté taxí-
ky, kterým se říkalo „bagety“. Soukromá vozidla byste mezi 
nimi hledali jako jehlu v kupě sena. Pekingské metro sestá-
valo pouze ze dvou tras a bez kola byl člověk jako bez nohou. 
Dnes auta nejlepších světových automobilek nejsou žádnou 
zvláštností, dokonce se již stalo běžným zvykem darovat auto 
novomanželům jako svatební dar. Pekingské metro se roz-
rostlo do spletité sítě a neustále se rozšiřuje. Ještě před něko-
lika lety trvala cesta z hlavního města do Šanghaje vlakem až 
24 hodin, dnes tu stejnou vzdálenost překonáte rychlovlakem 
za pět hodin. Během několika let vyrostly v centrech měst 
desítky mrakodrapů a mnohá místa se změnila k nepoznání.
Čínská společnost se neustále mění, přesto si však uchovává 
svého ducha a poklady, které stojí za to objevovat. Porozumě-
ní této veliké zemi z našeho malého a relativně jednoduchého 
světa však vyžaduje opravdu otevřené oči a pozorné naslou-
chání. Teprve tehdy je možné v mohutném šumu různých 
zvuků začít rozeznávat jemné tóny a souvislou melodii této 
bohaté a starobylé kultury a teprve tehdy  nám začnou do 
sebe zapadat jednotlivé dílky pestré mozaiky tohoto pro nás 
exotického světa. Je dobré pamatovat na to, že tento obraz 
není tak černo-bílý, jak se to někdy navenek jeví. 
 Zuzana Drahovzalová

 redaktorka

O CRI
Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí, která jako jediná z čínských stanic vysílá 
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Pozdrav z dálav za tisícero horami 
a rozlehlými oceány
Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) se ve dnech od 25. do 27. listopadu 2013 zúčastnil 
setkání premiérů Číny a zemí střední a východní Evropy v Rumunsku. Byla to také jeho první a záro-
veň velice významná návštěva střední a východní Evropy. Uvádíme zde jeho proslov, který přednesl 
před odletem.

„Ačkoli geografická vzdálenost mezi Čínou a zeměmi střední 
a východní Evropy přesahuje deset tisíc kilometrů, naše srd-
ce jsou spolu. Před více než dvaceti lety jsem měl možnost 
navštívit střední a východní Evropu. Cesta na mně zanechala 
hluboký dojem. V rumunské metropoli Bukurešť se bude 
26. listopadu 2013 konat zahajovací ceremoniál třetího ob-
chodního fóra Číny a střední a východní Evropy, v rámci které-
ho budou probíhat jednání představitelů těchto zemí. Těším se 
na diskusi o budoucí spolupráci v různých oblastech se zástup-
ci 16 evropských států. Před svým odletem jménem čínského 
lidu srdečně pozdravuji národy středo- a východoevropských 
krajin. 

Čína a země střední a východní Evropy se vzájemně respektují 
a podporují, takže navazují na pevné tradiční přátelství. Před 
více než šedesáti lety středo- a východoevropské státy jako prv-
ní uznaly legální status Čínské lidové republiky. To byl počátek 
přátelské spolupráce. Když postihly v uplynulých letech Čínu 
nebo střední a východní Evropu přírodní pohromy či ekono-
mické potíže, vždy jsme si okamžitě navzájem pomohli. Na opa-
kovanou vzájemnou přátelskou pomoc v nouzi budeme navždy 
pamatovat. Ve 21. století vstoupily čínské reformy a otevírání se 
světu do nové fáze. Ve stejném období země střední a východní 

Evropy dosáhly pokroku ve strukturálních reformách národní-
ho hospodářství. Vzájemné vztahy stojí před novou érou. V po-
sledních letech jsem se mnohokrát setkal s představiteli středo- 
a východoevropských zemí. Posíláme si blahopřejné telegramy 
či dopisy a navázali jsme dobré osobní vztahy. Jsem přesvědčen, 
že moje nadcházející návštěva pomůže upevnit vzájemné poro-
zumění a spolupráci. 

Objem obchodu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evro-
py přesáhl v loňském roce 50 miliard amerických dolarů. V ob-
chodní spolupráci bylo dosaženo mnoho pozitivních výsledků. 
Čína do střední a východní Evropy vyslala přes sto delegací, aby 
podpořila obchod a investice. Díky tomu se dynamicky rozvíjela 
spolupráce v oblasti potravinářského průmyslu, strojírenství 
a nových energetických zdrojů. Čína, Maďarsko a Albánie již 
podepsaly dohody o směnách národních měn, které usnadní 
financování a účetnictví podniků obou stran. Spolupráce mezi 
Čínou a Rumunskem ve výsadbě zemědělských plodin a šlech-
tění semen byla úspěšná. 

Mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy se rovněž roz-
šířila spolupráce ve výstavbě infrastruktury, most přes Dunaj 
v Bělehradu se stal symbolem přátelství mezi Čínou a Srbskem. 
Na jednáních místních představitelů Číny a středo- a výcho-
doevropských zemí, která se konala v červenci letošního roku 
v západočínském městě Chongqing, se podílelo přes 600 podni-
ků a zúčastnilo se jich 1 000 zástupců z různých zemí. Jednání 
zúčastněných stran přinesla věcný prospěch. 

Podíl obchodního objemu mezi Čínou a střední i východní Ev-
ropou však v současné době tvoří pouze jednu desetinu celko-
vého čínsko-evropského obchodu. Na obou stranách je obrov-
ský potenciál pro rozšíření spolupráce. Prošli jsme globální 
finanční krizí a dluhovou krizí evropských zemí. Naše národní 
hospodářství si udržela stabilní růst. Čína i středo- a východo-
evropské země patří mezi nové prosperující trhy, ale přesto čelí 
strukturálním ekonomickým změnám. Čína prosazuje oteví-
rání se západnímu světu a čínské podniky současně urychlily 
expanzi do zámoří. V současné době země střední a východní 
Evropy věnují stále větší pozornost otevírání se východoasij-
ským státům. Mnoho podniků se orientuje na Asii, Tichomoří 
a čínský trh. To nás propojuje a obchodní spolupráce stojí před 
novými příležitostmi. 

Země střední a východní Evropy mají kvalitní masné a mléčné 

výrobky a alkohol. Čínská urbanizace povede k větší poptávce 
po těchto komoditách. Střední a východní Evropa bude důle-
žitým dodavatelem zemědělských výrobků do Číny. Objem ob-
chodu v zemědělství se rychle pozvedne na novou úroveň. 

Většina středo- a východoevropských zemí potřebuje inovovat 
železniční, silniční a námořní dopravní infrastrukturu. Vý-
roba dopravních zařízení se v Číně dynamicky rozvíjí. Čínská 
vysokorychlostní železnice dosáhla špičkové světové úrovně. 
Na čínských železnicích rychlovlaky jezdí po více než deseti 
tisících kilometrech tratí. Čína je schopná dokončit kvalitní do-
pravní infrastrukturní projekty ve střední a východní Evropě. 

Energetická zařízení v zemích střední a východní Evropy čekají 
na obnovu. Výroba a instalace tepelných elektráren a hydro-
elektráren jsou v Číně na špičkové světové úrovni. Stejně tak 
jsou vyspělé technologie v oblasti jaderné, větrné i solární ener-
getiky. Čína v těchto oblastech může nabídnout střední a vý-
chodní Evropě kvalitní služby za nízké ceny. 

Výstavba infrastruktury ve středo- a východoevropských ze-
mích vyžaduje stabilní financování. Čína je ochotna se zain-
teresovanými zeměmi koordinovat a flexibilně využít zvláštní 
úvěr ve výši 10 miliard amerických dolarů na podporu velkých 
projektů z oblasti infrastruktury ve střední a východní Evropě. 
Peking se raduje z otevírání poboček finančních institucí v Číně 
a ve střední i východní Evropě. Jsme ochotní podepsat více do-
hod ohledně směny národních měn, které by usnadnily podni-
kům obou stran obchod a investice. 

Kulturní výměna mezi Čínou a středo- a východoevropskými 
zeměmi je pestrá. Studovat čínštinu, studovat v Číně a sledovat 
čínské umění je momentálně ve střední a východní Evropě po-
pulární. Spousta mladých studentů z těchto zemí se zúčastnila 
soutěže „Čínština jako most“ a předvedla dobré výkony. Klasic-
ké filmy a vynikající sportovní představení středo- a východo-
evropských zemí zanechaly v čínských divácích hluboký dojem. 
Srbská tenisová superstar Novak Djoković je idolem mnoha 
mladých Číňanů, kteří mu říkají „malý D“. 

V Číně je nyní populární cestovat do střední a východní Evro-

py. Celkový počet středo- a východoevropských turistů v Číně 
a počet čínských turistů ve střední a východní Evropě činil 
loni přes 320 tisíc. Mnozí Číňané si velmi oblíbili rodiště Fre-
derika Chopina ve Varšavě, královský palác Sinaia v Rumun-
sku nebo Rybářskou baštu v Maďarsku. Rozvoj cestovního 
ruchu je v zájmu obou stran. Čína bude se šestnácti zeměmi 
diskutovat o vzniku asociace cestovního ruchu, která by se 
stala platformou pro rozvoj turismu. Jsem přesvědčený, že se 
toto odvětví stane důležitým stimulem kulturní výměny mezi 
oběma stranami. 

Země střední a východní Evropy jsou důležitými členy evropské 
rodiny. Čína rozhodně podporuje evropskou integraci a ráda 
uvidí jednotnou a prosperující Evropu. Peking podporuje za-
členění středo- a východoevropských zemí do Evropské unie. 
Je přesvědčen, že všestranná spolupráce mezi Čínou a zeměmi 
střední a východní Evropy je nejen v zájmu občanů těchto zemí, 
ale také přispěje ke zdravému, vyrovnanému a trvale udržitel-
nému vývoji čínsko-evropských vztahů. 

Svět se nachází v období klíčových změn. Rozvoj Číny vstou-
pil do nové etapy. Budeme rozhodně pokračovat v reformách 
a otevírání se světu. Vynaložíme větší úsilí na stimulaci trhu 
a v zájmu zdravého růstu národního hospodářství zdokonalíme 
kontrolu makroekonomiky. 

Čína je pořád rozvojovou zemí. Hrubý domácí produkt na hla-
vu každého občana teprve nedávno překročil 6 000 americ-
kých dolarů. Ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy 
daleko zaostává. Cesta modernizace je pro Čínu stále dlouhá 
a klikatá, ale na druhou stranu v tom můžeme vidět obrovský 
potenciál a příležitost. Jsem přesvědčen, že nejlidnatější země 
světa s obrovským trhem přinese ostatním zemím včetně států 
střední a východní Evropy mnohé příležitosti. 

Od Budapešti přes Varšavu a Bukurešť, od obchodního fóra 
až k jednáním vládních představitelů - spolupráce mezi Čínou 
a zeměmi střední a východní Evropy za sebou zanechala ne-
smazatelné stopy. Jsem přesvědčený, že naše vzájemné kon-
takty se budou neustále rozšiřovat. Moc se těším na cestu do 
střední a východní Evropy.“ 

Zajímavosti a krásy Číny    prosinec/2013  
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Lékárna Tongrentang a kultura 

čínských tradičních léčiv

Lékárna Tongrentang byla založena v osmém roce vlády císaře 
Kangxiho, v roce 1669. Dnes se tedy těší 344-leté historii. Celkem 
188 let, přesně od roku 1723 do roku 1911, dodávala léky pro cí-
sařský dvůr. Těsné propojení s nemocnicí qingského císařského 
dvora a s tehdejší císařskou lékárnou dalo vzniknout jedinečné-
mu charakteru a cenným tradičním znalostem. Tongrentang se 
při výběru surovin pro výrobu léků dodnes drží standardů, kte-
ré platily pro císařský dvůr. Stejně tak dodržuje i tajné výrobní 
postupy a přísný systém kontroly kvality. 
 
1. Po stopách původu společnosti
Zakladatel společnosti Le Xianyang vynikal v lékárnictví a ve výro-
bě léků. Zastával heslo „hlavní je, aby léky byly účinné a prospěšné 
světu“, a tak společnosti Tongrentang položil pevné základy. Když 
jeho syn Le Fengming převzal podnik, sepsal podle tajných recep-
tur z císařského dvora, lidové medicíny a z odkázaných návodů 
a zkušeností předchozích generací lékařů knihu „Postupy na vý-
robu léčivých pilulek, prášků, mastí a granulí odkázané předcho-
zími generacemi klanu Le“. Celkem v ní popsal výrobu 362 druhů 
léčivých přípravků. V této knize byly stanoveny přísné standardy 
na výrobu těchto léčiv a také v nich bylo obsaženo poselství, které-
ho se pozdější generace z Tongrentangu důsledně držely. 

Až do roku 1954, tj. téměř 300 let, byla společnost společně 
spravována jako rodinný podnik, který se dědil z generace na 
generaci. Proto se jí někdy přezdívalo „starý obchod rodiny Le“. 
Roku 1723 ustanovil císař Yongzheng Tongrentang císařskou 
lékárnou, která po dalších 188 let jako jediná dodávala medicínu 
dalším osmi generacím císařů. V roce 1954 dědic třinácté gene-
race klanu Le, pan Le Songsheng, požádal o společnou správu se 
státem a následně převzal funkci hlavního manažera společnosti.

2. Kultura starobylé lékárny
Tongrentang je proslulá tím, že k výrobě bylinné medicíny, pi-
lulek, prášků, mastí, granulí a dalších léčiv tradiční čínské 
medicíny používá pravé suroviny, klade důraz na přesný výrobní 
proces a její přípravky obsahují veškeré byliny, které obsahovat 
mají. Její léčiva jsou v Číně i v zahraničí vyhlášená tím, že jejich 
složení je specifické, jsou vyrobená z vysoce kvalitních surovin, 
při výrobě jsou důsledně dodrženy technologické postupy a že 
jsou velice účinná. Proto je také poptávka po deseti neznáměj-
ších přípravcích velmi vysoká, nabídka ji téměř nedokáže pokrýt. 
Mezi tyto přípravky patří pilulky niuhuang qingxin, granule da 
huoluo, pilulky wuji baifeng či pilulky angong niuhuang. Prodávají 
se nejen v Číně, ale i v zahraničí, kde je Tongrentang také synony-
mem kvality a spolehlivosti.

Filozofií správy podniku je „poctivost na prvním místě, z čehož 
plyne dobro i prospěch“. Její přístup ke kvalitě se zase řídí hes-
lem: „I když je výroba náročná, nesmí se ošidit, i když jsou ma-
teriály drahé, nesmí se na nich šetřit.“ Koncept managementu je 
založený na tom, že „důvěryhodnost přitáhne nové zákazníky.“ 
Právě proto vydržela lékárna Tongrentang fungovat tak dlouho.

Poselství „i když je výroba náročná, nesmí se ošidit, i když jsou 
materiály drahé, nesmí se na nich šetřit,“ je slavný výrok z Le 
Fengmingovy knihy „Postupy na výrobu léčivých pilulek, práš-
ku, mastí a granulí odkázané předchozími generacemi klanu Le“. 
Poukazuje na to, že při výrobě léků nesmí být lékárník nedbalý, 
nemá šetřit na surovinách a má se důsledně držet postupu. Má 
se snažit dosáhnout výjimečné kvality, vybírat nejlepší materiály, 
používat ty nejlepší technologie a tím má zajistit, aby léčivé účin-
ky byly zřetelné. Mimořádná důslednost při výrobě léků v lékárně 

Tongrentang je patrná například z výroby prášku zixue (doslova 
purpurový sníh). Tradiční postup vyžaduje, aby se byliny vařily 
společně s pěti kilogramy zlata. Aby byl postup dodržen, celá ro-
dina nechala roztavit své šperky.

3.Budoucnost lékárny
Z více než 300 let své existence zažila lékárna mnoho generací 
a v současné době je mezinárodní společností a velkým stát-
ním podnikem – Tongrentang Group Company. Její produkty 
jsou díky své tradici, důsledným postupům při výrobě a jedno-
značnému výsledku léčby proslulé v Číně i v zahraničí. Pod vli-
vem západní medicíny je však tradiční výroba léčiv společnosti  
Tongrentang ohrožená. Je omezována, takže hrozí, že jedinečné 
technologické postupy budou postupně ztraceny. Tongrentang 
usiluje o to, aby ochránila tuto tradiční kulturu a aby jí zajistila 
celospolečenský respekt a ochranu.

Charakteristická vůně čínských bylin, přihrádky plné nejrůznějších přísad do léčivých odvarů, kořeny 
ženšenu vystavené v dřevěných starobylých regálech – na chvíli si člověk připadá jako v prodejně s po-
můckami na hodiny lektvarů ze světa Harryho Pottera. Atmosféra v jedné z nejstarších a nejprestižněj-
ších lékáren tradiční čínské medicíny je skutečně nezapomenutelná.

 Císařské symboly a barvy připomínají slavnou minulost této lékárny.

Specifická kultura této společnosti spočívá v její dlouhé historii. 
Snoubí se v ní tradiční čínská medicína s čínskou kulturou a je-
jich organická syntéza dala vzniknout jedinečné podnikové kul-
tuře. Duchem společnosti je „společně pěstovat lidskost a morál-
ku, prospívat světu a léčit“.

„I když jsou postupy tajné, o dobrých úmyslech se ví všude pod 
nebesy.“

Nově zrekonstruovaná budova lékárny Tongrentang na ulici Qianmen v Pekingu.



8 http://czech.cri.cn

Zajímavosti a krásy Číny    prosinec/2013 tradice

9

Půvab tradičních šatů - cheongsam
Cheongsam jsou „čínské dámské šaty“ a jako takové jsou uznávanou a vysoce hodnocenou ukázkou čín-
ské tradiční kultury oblékání. Nosí se už od 17. století. Experti na módu považují za dobu počátku slávy 
cheongsamu 20. léta minulého století. Jeho popularita dosáhla vrcholu ve 30. letech a z Šanghaje, kde 
se cheongsam ujal zpočátku, se jeho obliba rychle rozšířila po celé zemi. Tento charakteristický čínský 
oděv nyní prožívá dobu nezpochybnitelné renesance. Módní návrháři se k němu zas a znovu vracejí, aby 
z výkvětu minulosti vytvořili nové skvosty.

Jméno cheongsam má spletitý původ. Vzniklo úpravou výrazu 
z kantonštiny, která ho převzala z šanghajského dialektu. V sou-
časné čínštině by sice zápis šanghajského výrazu do znaků způso-
bil zmatení, protože by v úřední čínštině mohl znamenat i mužské 
oblečení, ale ve skutečnosti dost odpovídá původnímu významu. 
Úřední čínštinou se cheongsamu říká qipao. Znak qi znamená 
vlajka nebo standarta a pao znamená roucho, róba.

V 17. století, když se dynastie Ming blížila ke svému konci, podro-
bil si Severovýchodní Čínu Nurhači, vůdce Mandžuů. Jeho po-
tomci později dobyli celou Čínu a založili poslední císařskou dy-
nastii v Číně, dynastii Qing. Jeden z Nurhačiho největších činů 
bylo ustanovení systému osmi korouhví baqi, vojensko-správ-
ního rozřazení Mandžuů. Příslušníkům korouhví se říkalo qiren 
a jejich úborům qipao. Qipao tehdy neodráželo konkrétní střih, 
muži a ženy samozřejmě nosili různé oblečení. Dnešní qipao, re-
spektive cheongsam, vychází z každodenního úboru žen z osmi 
korouhví.

Příběh cheongsamu
Cheongsam byl původně typickým oděvem mandžuských žen. 
Váže se k němu krásný příběh.

Kdysi dávno u jezera Jingbo žila rybářova dcera Černína (Hei 
niu, doslova černá holka), dívka šikovná, zručná, chytrá a ještě 
k tomu půvabná. Chytat ryby v širokých šatech, jaké tehdy ženy 
nosily, jí přišlo neohrabané, proto si ušila vlastní. Vypadaly jako 
dlouhé šaty nebo róba, vepředu se zapínaly na knoflíky, které se 
provlékaly očky našitými na protější straně, a když v nich v prou-
du řeky chytala ryby, samy se vyhrnovaly v pase. Byly slušivé 
a přitom praktické. Jedné noci panovníkovi ve snu jeho předek 
řekl, že u jezera Jingbo žije v šatech z brokátu rybářova dcera, 
dívka spanilá a půvabná. Právě ona má být matkou vládcova syna. 
Když se panovník vzbudil, byl pln radosti a překvapení. Celý jako 
na trní vyslal posly, aby ji našli. Černína se poté stala jednou z vla-
dařových manželek a matkou jeho dětí. Od té doby ženy z osmi 
korouhví panovnici napodobovaly a začaly nosit podobnou róbu. 
Postupem času se cheongsamu, který nosily mandžuské ženy 
z osmi korouhví, začalo říkat „oděv korouhví“, qipao.

Existuje ještě jiná verze tohoto příběhu: Černína se zabydlela v pa-
láci a vládce si ji velice oblíbil. Snažil se ji potěšit šperky, krásnými 
oděvy a zdobnými komnatami. Černína však od mala žila u jezera. 
Radši by byla lesní ptáče, než zpěvný kanárek. Byla zasmušilá a 
nešťastná z toho, že ji císař zavřel do klece ze zlata, nefritu a vy-
tříbené krásy a připravil ji tak o svobodu. Pozornosti, láska a něž-
nosti, kterými ji vládce zahrnoval, však vyvolaly závist u ostatních 

konkubín a palácových dam. Jaly se ji pomlouvat, takže si nakonec 
císařovna císaři stěžovala, že tím, že se Černína obléká jinak, než 
nařizuje tradice zděděná po předcích, se provinila nesmírnou 
neúctou k císařským předkům a požadovala po císaři, aby jí na-
řídil spáchat sebevraždu. Vládce na jednu stranu věděl, že tento 
požadavek je absurdní, ale na druhou stranu byl otrávený z toho, 
že Černínou jeho city nepohnuly. Proto ji předvolal a řekl jí, že 
bude milosrdný a pouze ji poníží do stavu obyčejných lidí a bude 
muset opustit palác. Když si Černína vzpomněla na malebné 
hory a řeky svého domova a uvědomila si, že už nebude muset 
dlít hluboko v útrobách vnitřních komnat paláce, jakoby uslyšela 
volání svobody. Radostně pohlédla ven a hbitě se uklonila. „Děkuji 
svému pánovi za nesmírnou milost!“ pravila, když pozvedla hlavu. 
Ve tváři se jí najednou nezračil ani náznak smutku, naopak, od 
chvíle, co vstoupila do paláce, se nikdy neusmívala radostněji než 
nyní. To, jak se při úkloně smála, se císaře dotklo. „Jsem vládce 
země a každý den si lámu hlavu tím, jak jen na tvou líc vnést trochu 
radosti. Ani zlato a poklady nestačí, aby ses byť jednou rozesmála. 
Dnes tě vykazuji z paláce, ale tobě se po něm ani trochu nezastesk-
lo. Nejen to, ty se ještě samou radostí culíš. Cožpak můžeš popřít, 
že tě těší, že mě opouštíš?!“ řekl a ve vzteku ji nakopl. Černína se 
nestihla bránit a vládce se trefil přímo tam, kde končí žebra a srdce 
je nechráněné. Černína na místě zemřela, velká krása zanikla. Poz-
dě bylo, aby císař litoval, nebylo v jeho moci vrátit jí život. Ve svém 
smutku vydal nařízení, že se ruší zákaz v paláci i mezi lidem nosit 
šaty, jaké nosila Černína.

Je to krásný, ale smutný příběh o neštěstí panovníka, který má 
v područí celé podnebesí, ale nemůže získat lásku, a o neštěstí 
překrásné dívky, která netoužila po moci a slávě a chtěla jen žít 
svůj jednoduchý život, ale byla vsazena do hlubin paláce. Jediné, 
co nás může utěšit je, že se nám díky tomu dochoval cheongsam.

Vývoj cheongsamu
Když roku 1911 propukla sinchajská revoluce a byla svržena 
poslední feudální dynastie, zmizely překážky dané tradicí, kte-
ré bránily rozšíření západního stylu oblékání. Stranou šly také 
tradiční striktní požadavky na etiketu a chování a byly odstra-
něny okovy, které poutaly lidi různých tříd k různým oděvům 
a zakazovaly jim nosit jiné. Oblékání zlidovělo, globalizovalo se 
a i cheongsamy zanevřely na qingský styl. Tendencí jejich vývoje 
bylo zjednodušování a zjemnění barev tak, aby nebyly křiklavé, 
ale elegantní a podtrhly tak přirozený půvab žen.

Experti na módu považují za dobu počátku slávy cheongsamu 
20. léta minulého století. Jeho popularita dosáhla vrcholu ve 
30. letech a z Šanghaje, kde se ujal zpočátku, se jeho obliba 
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cheongsam původní majitelce. Po šedesáti letech se roku 1998 
konečně navrátil do původního bydliště paní Song Qingling.

Je obecně známo, že Song Meiling studovala v USA a žila tam 
prý velmi západním stylem života. K cheongsamům však chovala 
lásku, která ji neopustila. Říká se, že měla krejčího, který téměř 
bez přestání pracoval a každé dva nebo tři dny jí dodal nový 
cheongsam. Jenom na Svátky jara si na den odpočinul. Z toho 
je patrné, jak byla Song Meiling cheongsamy okouzlena. Roku 
1943 jela navštívit Spojené státy. Druhého února v doprovodu 
ženy presidenta Roosevelta šla do Sněmovny reprezentantů 

v Kongresu, kde přednesla svůj slavný projev. Na sobě měla čer-
ný cheongsam a na hrudi měla emblém čínského vojska. Zářil z ní 
smutek a vytrvalost. Její proslov trval 50 minut a po celou dobu 
si udržela pozornost publika. Když popisovala útrapy čínských 
vojáků a obyvatel, řada posluchačů se rozplakala. Řeč paní Song 
byla velmi úspěšná. Čína blesku rychle dostala materiální pomoc 
a americká média psala o tom, jak si podmanila Ameriku.

Renesance cheongsamu
Módní návrháři se k tomuto charakteristickému čínskému odě-
vu zas a znovu vracejí, aby z výkvětu minulosti vytvořili nové 

rychle rozšířila po celé Číně. V té době byla Šanghaj rájem vý-
znamných dam z vysokých kruhů a smetánky, které si zami-
lovaly plavání, golf, řízení letadel, jízdu na koních, okázalý 
společenský život a důraz na módu. To předurčilo cheongsam 
k popularitě. V Šanghaji byl vždy vysoce ceněný západní styl 
života. I cheongsam doznal jistých vylepšení, ve kterých se od-
ráželo západní krejčovství. Cheongsamy se staly těsnější, více 
obepínaly postavu a daly vyniknout jemným rysům, výstupkům 
a prohlubním ženských křivek. Ačkoli tehdejší cheongsam vy-
chází z dlouhé qingské róby, dost se od původního střihu liší. Stal 
se z něj kosmopolitní oděv, který v sobě zahrnuje ty nejlepší vlast-
nosti západního i východního oblékání. Je charakteristický pro 
čínské ženy první poloviny 20. století.

Do založení Čínské lidové republiky roku 1949 se cheongsam stal 
zcela běžným. Vznikl z něj každodenní oděv městských žen, té-
měř každá žena měla ve svém šatníku aspoň jeden nebo dva. Ať 
už to byly ženy významné nebo prostého původu, vysoké nebo 
malé, tlusté nebo hubené, kromě venkovanek téměř každá Čí-
ňanka nosila cheongsam. Zrodil se z něj typický čínský oděv.

Po založení Čínské lidové republiky byl cheongsam nahra-
zen úborem rozšířeným mezi obyčejnými lidmi. Od té doby se 
cheongsam nosil jen při vzácných příležitostech na diploma-
tických akcích. V červenci roku 1950 se v Šanghaji konalo prv-
ní shromáždění zástupců z oblasti kultury. Muži na něm měli 

„Maův oblek“ a ženy „Leninův oblek“. Jediná spisovatelka Zhang 
Ailing v zadní řadě si oblékla temně šedý cheongsam, přes kte-

rý měla síťovaný vlněný svetr. V záplavě Maových a Leninových 
obleků vyčnívala. To byla na dlouhou dobu poslední, krásná 
tečka za érou cheongsamů. V roce 1964 prezident Číny Liu  
Shaoqi vyjel na cestu do Indonésie a jeho žena Wang Guangmei 
si oblékla krémový cheongsam s černým květinovým vzorem. Za 
kulturní revoluce kvůli tomu byla perzekuovaná. Cheongsamy 
úplně vymizely. V 60. letech se po cheongsamech a jakémkoli 
dalším zdobném oblečení slehla zem. Cheongsamy se znovu 
objevily až v 80. letech. Vznikly dokonce nové střihy a styly, ale 
dnes se nosí jen při významných příležitostech. Pro Číňanky je 
dnes cheongsam společenským úborem, který v sobě nese náboj 
vzpomínky na staré časy. Nosí se jako ozdoba, jeho zlatá éra ze 
30. a 40. let se už nevrátila.

Cheongsam a známé osobnosti
Cheongsam nosily při významných událostech dvě první dámy 
první poloviny 20. století – paní Song Qingling, žena Sunjatsena, 
prvního prezidenta Číny, a paní Song Meiling, choť Čankajška, 
generalissima prezidenta Sunjatsena. Dávaly tak na odiv nejen 
krásu orientálních žen, ale hlavně tak cheongsam povýšily na 
ryze čínský národní úbor.

Song Qingling cheongsam nejen ráda nosila, ale za války s Ja-
ponskem jeden věnovala ženě novináře Edgara Snowa, Helen 
Snowové, jakožto dar vyjadřující ztělesnění čínského ducha. 
Nosila ho přítelkyně Helen Snowové, Polly, která s ním objíž-
děla Spojené státy a vybírala příspěvky na boj Číňanů proti Ja-
ponsku. Než zemřela, vyjádřila paní Snowová přání vrátit tento 

Ručně vázané uzly tvoří neoddělitelnou součást cheongsamů, přičemž každý způsob vázání má svůj název i symboliku.
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skvosty. Na inaugurační obřad svého manžela si první dáma 
Spojených států Michelle Obama v roce 2009 vzala šaty, které 
navrhl Alexander Wang, miláček velkých značek. Za své je při-
jímá čím dál víc mezinárodních filmových hvězd. Roku 2000 
hrála Zhang Yuman hlavní roli ve filmu Stvořeni pro lásku, 
který se odehrával v Šanghaji 30. let minulého století. Chladná 
a důstojná žena v něm byla těsně ovinuta různými pestře zdo-
benými cheongsamy. Na plátně jich tak v různých scénách stih-
la předvést dokonce třiadvacet. Tento film odstartoval náhlou 
cheongsamovou horečku. Když na filmovém festivalu v Cannes 
v jasně žlutých šatech „z východních oblak pro štěstí“ pózovala 
Fan Bingbing a dala světu opět ochutnat z půvabu cheongsamu, 
svět reagoval slovy chvály.

V posledních letech se na světových molech prochází stále více 
modelek v oblečení věhlasných módních návrhářů, kteří ve svém 
designu používají orientální prvky. Čínské dekorativní prvky 
přitom nepoužívají pouze zahraniční návrháři. Celé skupiny 
mladých návrhářů z „Říše středu“ se dostávají do záře reflektorů 
a ve světě mezinárodní módy jsou vycházejícími hvězdami. Mi-
mořádných výsledků dosahují i díky zažité tradici cheongsamů. 
Z této situace těží a tvoří vlastní značky, jejichž obliba vzrůstá ne-
jen v jejich domovině. Aplikují na svých modelech čínské prvky 
a zvýrazňují je, takže jejich oděvy jsou neotřelé, módní, zajímavé 
a elegantní zároveň. Jsou znovu stále více oblíbené i v krajině své-
ho původu. Mezi současnými čínskými nevěstami jsou cheongsa-
my velice oblíbené i jako svatební šaty.

Původní roucho z období dynastie Qing

Rýžová kaše LABA: 
císařovo oblíbené jídlo
Osmého dne dvanáctého měsíce lunárního kalendáře je v Číně zvykem jíst rýžovou kaši s oříšky a suše-
ným ovocem. O původu této kaše se mezi lidmi rozšířila spousta různých příběhů. Nejznámější legendy 
nabízejí odlišná vysvětlení pro vznik dávného zvyku, jehož tradice se zachovala a dodržuje se dodnes.

Buddha dosáhl osvícení
Podle jedné verze je osmý den dvanáctého měsíce původně 
buddhistický svátek. Předtím, než Šakjamuni dosáhl osvícení 
a stal se Buddhou, byl mnichem, který praktikoval různé jo-
gínské praktiky. Po šesti letech asketického života si vyčerpaný 
a hladový nakonec sáhl až na dno svých sil. Jedna venkovská 
dívka, pasačka krav, mu nabídla mléčnou kaši. Ihned se mu 
vrátila energie do celého těla, omyl své končetiny a pod lípou 
konečně dosáhl osvícení. V buddhismu se tomuto dni říká „svá-
tek dosažení cesty“. Indický buddhismus poté pronikl i do Číny. 
Čínští buddhisté věří, že Buddha Šakjamuni dosáhl osvícení 8. 
dne 12. měsíce lunárního kalendáře. V dávných dobách poka-
ždé, když nadešel tento den, se v chrámech recitovaly pasáže 
z posvátných knih a jednou z obětin byla i mléčná kaše, kterou 
kdysi pastýřka nabídla Buddhovi.

Uctívání bohů ve 12. měsíci podle lunárního kalendáře
Osmý den dvanáctého měsíce začal být považován za den 
uctívání bohů již od dynastie Han (206 př. n. l. až 220 n. l.). Když 
nadešel tento den, kvůli uctění bohů začali lidé vařit speciální 
kaši. Na její přípravu se používaly různé druhy obilovin, které se 
smíchaly s arašídy, jedlými kaštany, datlemi, vlašskými ořechy, 
mandlemi a poté se na mírném ohni vše vařilo až do změknutí 
všech ingrediencí. Nakonec se přidal hnědý cukr a kaše byla 
hotová. Naplnily se jí misky, jež se daly na dvůr nebo také ke 
dveřím chléva jako přání dobré úrody a štěstí. Z tohoto můžeme 
usuzovat, že tato kaše nemá s buddhismem nic společného a je 
to tradiční čínský svátek. 

Vzpomínka na Yue Feie
Generál Yue Fei byl významným hrdinou z období dynastie 
Song, stal se symbolem patriotismu. Jednou se rychle vracel 
společně s celou armádou po vítězné bitvě zpět domů, po cestě 
však mnoho dní nenarazili na nic k snědku. Vyhladovělí vojáci 
byli u konce se svými silami. Když to vesničané zjistili, ihned 
každá domácnost začala připravovat kaši. Armáda vysílených 
vojáků jídlo snědla, poděkovala a vydala se opět na cestu. To 
se přihodilo 8. dne 12. měsíce lunárního kalendáře. Pozdě-
ji byl Yue Fei zavražděn. Na jeho počest a připomínku jeho 
vítězství Číňané každý rok vždy 8. dne 12. měsíce připravují 
památnou kaši. 

Císařská kaše
V provincii Anhui se rozšířila pověst o tom, jak kdysi dokonce 
i císař jedl kaši s oříšky a sušeným ovocem. Když byl zakladatel 
mingské dynastie Zhu Yuanzhang ještě malý, jeho rodina byla 
velmi chudá. Pásl dobytek lidem, kteří žili ve velkých domech. 
Často se mu stávalo, že na něj bohatí křičeli sprosté nadávky 
a bili jej, nikdy mu v břiše nepřestávalo kručet hlady. Jednou 
vedl dobytek na pastvu po velmi špatně schůdné cestě a jeden 
starý vodní buvol spadl z mostu dolů tak nešťastně, že si při 
pádu zlomil nohu. Rozhněvaný boháč pasáčka zavřel do skle-
pa a tři dny a tři noci jej trápil bez jídla. Nešťastník měl obrov-
ský hlad. Náhle ale objevil myší díru se zásobami jídla. Našel 
rýži, fazole, kukuřici, proso, datle a spoustu semínek. Ze všech 
skrytých pokladů si uvařil kaši. V té chvíli si říkal, že v živo-
tě předtím nic tak dobrého nejedl. Později si Zhu Yuanzhang 
podmanil celou zemi, stal se císařem. Časem byl už přejedený 
různých exotických delikates. Jednou večer si náhle vzpomněl 
na to, jak si kdysi připravil ve chvílích nouze kaši. V císařské 
kuchyni tedy uvařili kaši z nejrůznějších druhů obilovin a ta se 
podávala na banketu pro ministry. Byl to 8. den 12. měsíce lu-
nárního kalendáře.
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Povídá se, že ve městě Mengzi v Yunnanu žil jednou jeden vel-
mi talentovaný a bystrý učenec, který však holdoval hazardu 
a nechtěl poctivě studovat. Měl krásnou ženu a malého synka. 
Láska mezi manželi byla hluboká a silná. Žena si však dělala 
z manželova hraní a utuchajícího zájmu o studium velké staros-
ti. Jednoho dne mu řekla: „Celý den jen vyhledáváš zábavu a při-
tom zanedbáváš své studium, cožpak tvá žena a syn nesplňují 
tvá očekávání? Měl by ses stydět. Poslechni svou ženu, postav 
si u Jižního jezera studovnu a věnuj se usilovně studiu v ústraní. 
Já, tvá manželka, budu s tebou sdílet tvé strasti a třikrát denně 
ti budu nosit něco k snědku.“ Učenec svou manželku poslechl 
a postupem času dělal velké pokroky. Byl ale den ode dne hube-
nější a slabší. Manželce ho bylo velmi líto, ale pokrok ve studiu 
byl přednější. Jednoho dne mu ke snídani vařila kuřecí polévku. 
Nakrájela maso a začala připravovat rýžové nudle. Ani si ne-
všimla, že si její malý syn hrál s plátky masa a dával je do vývaru.

Když to zjistila, rozezlila se. Rychle maso vytáhla, polévka již 

ale byla uvařená. Ochutnala ji a zajásala, k jejímu překvapení 
chutnala velice lahodně. Rychle uchopila nádobu a chystala se 
jídlo odnést do studovny. Byla však přepracovaná a náklad byl 
příliš těžký, takže na mostě přes Jižní jezero omdlela vyčerpá-
ním. Hned, jak se to manžel dozvěděl, běžel k ní. Manželka se 
však již začala probouzet. Polévka i nudle zůstaly naštěstí v po-
řádku, akorát se na povrchu vytvořila vrstva z tuku, takže to 
vypadalo, že polévka již vystydla.

Když se však žena dotkla hrnce, zjistila, že je ještě pořád horký. 
Manžel byl také velmi překvapen, proto ji požádal, aby mu de-
tailně od začátku do konce povyprávěla, jak jídlo připravovala. 
Po nějaké době učence napadlo, že by se toto jídlo mohlo nazý-
vat guoqiao mixian neboli „rýžové nudle, které překročily most“. 
Nakonec díky starostlivé péči své ženy prošel císařskými zkouš-
kami a tento příběh se stal populárním i mezi místními lidmi. 
Také nudle guoqiao se velmi rychle rozšířily, staly se známým 
jídlem po celé provincii Yunnan.

Příběh „rýžových nudlí, které 
překročily most“ – Guoqiao mixian 

Knedlíčky jiaozi, pro které se u nás zažil název ťiaocky, jsou tradič-
ní ryze čínský pokrm, čínsky se jim někdy také říká shuijiao (šuej-

-ťiao) – vodní knedlíčky. Jiaozi se v severní Číně podává jako přílo-
ha a někde také jako rychlé občerstvení na zasycení. Především je 
to však tradiční pokrm na čínský Nový rok. V jedné lidové písni se 
zpívá: „Když je velký chlad a malý chlad (dvě ze 24 ročních období 
čínského lunárního kalendáře), je Nový rok a jí se jiaozi.“ 

Jiaozi se připravují tak, že se uhněte mouka se studenou vodou 
a uválí se na tenké, kulaté placičky s těstem na krajích tenoučkým 
a uprostřed malinko silnějším. Do placiček se zabalí náplň tako-
vým způsobem, aby ve výsledku knedlíčky tvarem připomínaly 
půlměsíc. Vaří se v horké vodě, když vyplavou na povrch, jsou 
hotové. Těsto na jiaozi se také dělává z mouky a horké vody, mou-
ky a oleje nebo z rýžové mouky. Náplně mohou být rovněž růz-

né. Vegetariánské i masové, sladké i slané. Do masitých směsí se 
dávají krevety, krabí jikry, mořská okurka, ryby, kuřecí, vepřové, 
hovězí nebo skopové. Zeleninové náplně se dělí na náplně z více 
druhů zeleniny a na jednodruhové náplně. Všechny ale chutnají 
skvěle, mají typický vzhled, a i když je budete jíst často, nepřejíte 
se jich. Kromě vaření ve vodě se jiaozi mohou také vařit v páře, 
opékat na pánvi, smažit a fritovat.

V Severní Číně je zvykem připravit na pohoštění ťiaocky nejen 
na Svátky jara, ale také vždy, když příbuzní a přátelé přijdou na 
návštěvu. Obzvlášť na svátky se schází celá rodina, aby vzdala 
hold odcházejícímu roku. Všichni si společně sednou, balí jiaozi 
a přitom si povídají o všem možném. Od stolu se co chvíli ozý-
vá smích a radost se přenáší i do knedlíčků. Staré přísloví říká:  

„Jiaozky každý rád jí, tolik na Nový rok voní.“

Velký příběh malých knedlíčků
Některá tradiční čínská jídla můžeme dnes ochutnat i u nás v dobrých čínských restauracích. Připravují 
je čínští kuchaři stejným způsobem jako ve své domovině. Nefalšovaná exotika se přiblížila až k našim do-
movům. Když našim chuťovým pohárkům a dalším smyslům lahodíme lesklými, vláčnými, cizokrajnými 
vodními knedlíčky, nepřemýšlíme o tom, odkud se vlastně vzaly. Tato lahůdka však má neobyčejně koša-
tou historii a pojí se s ní mnohé podivuhodné příběhy.
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Původ knedlíčků jiaozi
Ve staré Číně se knedlíčkům jiaozi říkalo také „růžky“. „Růž-
ky“ se totiž vyslovují stejně jako jiaozi, ale používá se pro ně 
jiný znak. První dochovaná písemná zmínka o tomto pokrmu 
pochází z období Tří království (3. století n. l.) ve známém slov-
níku Guangya sepsaném Zhang Yim ze státu Wei. Je doložené, 
že jiaozi se za vlády severních a jižních dynastií a za dynastie 
Tang (obě období dohromady trvala od 5. do 10. století) říkalo 

„vodní knedlíčky ve tvaru půlměsíce“, později za dynastie Song 
(10.–13. stol.) se jim říkalo „růžky se sušeným masem“. Za dy-
nastií Yuan a Ming už byly tyto knedlíčky velice rozšířeným 
jídlem. V Kronikách paláce dynastie Ming (Ming gong shi) je 
zvyk jíst jiaozi jasně zaznamenán. „Po západu slunce na první 
noční hlídce se jí dobroty vylovené z vody – knedlíčky.“ Pozdější 
zápisky a komentáře se o jiaozi rozepsaly detailněji. Píší o tom, 
jak bylo v pozdějších generacích zvykem jíst poslední noc v roce 
jiaozi. Tento zvyk podle nich znamená loučit se se starým a ví-
tat nové, stejně jako odpalování burácejících petard. Když se 
knedlíčky vyndaly z vody, nesměly se rovnou jíst, musely se 
nejprve naservírovat bohům a předkům. Teprve poté se mohly 
začít jíst. Spolu s jiaozi se servírovala i další jídla.

Od jejich vzniku uplynulo již 1800 let. V historických pramenech 
z dynastie Qing (17. – 20. stol.) se o nich píše: „Na Nový rok se 
koná bohatá hostina, na které se servírují knedlíčky, říká se jim 

„růžky“. Smyslem této tradice je přát synovi více let.“ Nebo také: 
„Každý první den nového roku jí všichni knedlíčky z mouky bez 
ohledu na to, jestli jsou bohatí, chudí, významní nebo prostí. 
Říká se také, že se vaří knedlíčky. V celé zemi to takto dělali všich-
ni, nebylo nikoho, kdo by se tímto zvykem neřídil. V domácnos-
tech bohatých a významných bylo zvykem do knedlíčků schovat 
kousek zlata nebo stříbra. Věštilo se tak, zda se bude dařit. Kdo 
ho při jídle našel ve svém knedlíčku, toho v příštím roce mělo po-
tkat velké štěstí.“

Z úryvků je patrné, že při bujarých oslavách příchodu jara se jed-
ly jiaozi, které symbolizovaly štěstí a naznačovaly odchod staré-
ho roku a příchod toho nového. Xu Ke, který působil hlavně po 
pádu císařství, napsal knihu Sborník nevýznamných záležitostí 
z dynastie Qing (Qingbei leichao). O knedlíčcích se v ní píše: 

„Mají náplň, někteří jim říkají moučné růžky. Dají se jíst vařené 
v páře i smažené, a pokud se vaří ve vodě, uvaříme přitom i polév-
ku. Jiaozi vařeným ve vodě se říká shuijiao – vodní knedlíčky.“ Po 

stovky a tisíce let se s jiaozi vítal Nový rok. Mezi lidmi tento zvyk 
získal širokou oblibu, postupně se stal tisíciletou tradicí, která se 
dochovala a dodržuje dodnes.

Příběh o vzniku jiaozi
Jiaozi se původně jmenovaly „krásné uši“ a vynalezl je velký čín-
ský lékař Zhang Zhongjing. Příběh o jeho „polévce, která zbavu-
je chladu a zkrášluje uši“ se v Číně vypráví dodnes.

Na konci dynastie východní Han (začátek 3. stol. n. l.) byla celá 
země stižena pohromami a mnoho lidí se nakazilo nemocemi. 
Tehdy žil v Nanyangu doktor Zhang Zhongjing. Od mala pilně 
studoval lékařské spisy, učil se z předností ostatních a stal se jed-
ním ze zakladatelů čínské medicíny. Zhang Zhongjing nebyl je-
nom vynikající lékař, který uměl vyléčit i těžko léčitelné a vzácné 
choroby, ale byl také ušlechtilý člověk a poctivě léčil každého bez 
ohledu na to, jestli byl bohatý nebo chudý. Zachránil nespočet 
životů.

Když ve městě Changsha na jihu Číny působil jako úředník, často 
obyčejným lidem léčil jejich nemoci. Jeden rok propukla epide-
mie. Před vstupem do úřadu se objevilo několik kotlů, ze kterých 
se dávala medicína potřebným. Obyvatelé Changsha ho za to 
milovali. Když se Zhang Zhongjing rozhodl vzdát úřadu a ode-
jít do ústraní do svého rodiště, uviděl u řeky spoustu chudých 
prostých lidí strhaných životem, kteří neměli pořádně co do úst 
a co na sebe. Ze samého mrazu jim omrzly uši a vypadaly, jako by 
uhnily. Bylo mu z toho těžko u srdce a rozhodl se, že jim pomůže. 
Lidí prosících o léčení našel nespočet. Měl práce tolik, že neměl 
čas ani na své blízké, ale z mysli mu nešli lidé s omrzlýma ušima. 
Zopakoval tedy to, co byl zvyklý dělat v Changsha. Požádal svého 
mladšího bratra, aby v Nanyangu u východní brány pořídil kus 
země. Nechal zde postavit jednoduchou chatku, kde se mělo lé-
čit a u které by mohl přistavit velký kotel. V době zimního sluno-
vratu chatku otevřel příchozím, začal rozdávat chudým léky na 
jejich neduhy a léčil je.

Zhang Zhongjingův lék se jmenoval „polévka, která zbavuje 
chladu a zkrášluje uši“. Postup byl následující: vzalo se skopové, 
papriky a léčivé byliny, které se uvařily v kotli, pak se ingredien-
ce nasekaly nadrobno a zabalily se do těsta, takže vypadaly jako 

„krásná ouška“. Když se znovu povařily, vyndaly se z kotle a roz-
dělily se nemocným. Každému dvě ouška a misku polévky. Když 
vypili polévku, chlad skutečně opustil jejich těla, krev se jim zno-
vu rozproudila a uši se zahřály. Když toto nemocní nějakou dobu 
jedli, jejich omrzlé, seschlé a jakoby shnilé uši se znovu uzdravily.

Zhang Zhongjing rozdával potřebným medicínu až do poslední-
ho dne v roce. První den nového roku lidé oslavovali nejen nový 
rok, ale také to, že jejich seschlé, zničené uši byly opět zdravé. Pro-
to si po ránu uvařili jídlo, kterým se snažili napodobit Zhangovy 

„krásné uši“. Říkalo se mu „knedlíčkové uši“. Byly to jiaozi, ale teh-
dy se pro ně používalo mnoho různých jmen. Od té doby se jí vždy 
na slunovrat a na Nový rok a připomínají, jak Zhang Zhongjing 
použil léčivé byliny ze své zahrady a bezúplatně jimi léčil nemocné.

Od Zhang Zhongjinga nás dělí již skoro 1800 let, ale příběh 
o „polévce, která zbavuje chladu a dělá krásná ouška“ se vypráví 
po generace až dodnes. Vždy na zimní slunovrat a na Nový rok, 

když Číňané jedí jiaozi, vzpomenou si na Zhang Zhongjingovu 
dobrotu. Dnes už nepotřebujeme „krásné uši“, abychom si léčili 
omrzliny, ale jiaozi jsou i přesto dodnes nejrozšířenější a nejoblí-
benější jídlo.

Význam jednotlivých náplní v jiaozi
Měli bychom poznamenat, že význam většiny různých tradicí, 
jídel a jakékoli činnosti, která má nosit štěstí nebo má jiný 
příznivý význam, je v Číně buď slovní hříčka, nebo narážka na 
nějakou legendu či lidový příběh. Jen minimum pověr má hlubší, 
filozofický nebo náboženský rozměr. Význam jednotlivých ná-
plní knedlíčků a co dobrého drahému čtenáři jejich pravidelná 
konzumace či konzumace na ten který svátek může přinést, je 
daný tím, že zní podobně jako pozitivní přání. Za zmínku stojí, 
že slovo zelenina se vyslovuje cài (cchaj), což zní velmi podobně 
jako cái – bohatství. Proto vám konzumace knedlíčků přinese 
bohatství.

Náplň z celeru znamená stálé bohatství
Náplň z pažitky čínské znamená dlouhotrvající bohatství
Náplň ze zelí znamená steré bohatství
Náplň z hub znamená podnítit bohatství
Náplň z nakládané kyselé zeleniny znamená propočítané bohatství
Náplň z kokošky pastuší tobolky znamená zbohatnout se štěstím
Náplň z ryb znamená přebývající bohatství
Náplň z hovězího znamená nafoukané bohatství
Náplň ze skopového znamená bohatství z cizích krajů
Náplň z čínských datlí znamená přitáhnout bohatství

Tvar jiaozi
U jiaozi se klade důraz také na jejich tvar. Většina oblastí se drží 
původního tvaru půlměsíce. Když se jiaozi balí do tohoto tvaru, 
těsto se přehne přes náplň a mezi palcem a ukazováčkem se hně-
te a spojuje tam, kde tvoří tvar půlkruhu. Je třeba hníst knedlíčky 
důsledně a rovnoměrně. Říká se tomu „hnětení štěstí“. Některé 
rodiny na venkově uhnětené knedlíčky ve tvaru půlměsíce vez-
mou a oba konce spojí dohromady. Jejich tvar pak připomíná tra-
diční stříbrné ingoty. Ty se pak naskládají na podložku ze stébel 
prosa a symbolizují, že všude je bohatství a síně jsou plné zlata. 
Jiné venkovské rodiny hnětou jiaozi tak, aby vypadaly jako zrna 
obilí. To symbolizuje, že bude stačit byť i zrnko obilí, aby jednoho 
nasytilo, jinými slovy že na klasech vyrostou obří zrna. Obří zrna 
jsou symbolem bohaté úrody. Nejrozšířenější ale je uhníst jiaozi 
do několika různých tvarů a tak přitahovat nejen velké bohatství, 
ale také plné sklady zrní a den ode dne úspěšnější život.

Pokládání jiaozi
U jiaozi se klade důraz nejen na jejich tvar, ale jsou také pravi-
dla, jak je po naplnění uspořádat na tácek. V žádném případě se 
nesmí pokládat nahodile. Podle jednoho lidového rčení „i když 
v zápřahu jsi jako jak, jiaozi nepokládej jenom tak“. Když normál-
ně balíte ťiaocky, je jedno, jestli je kladete svisle nebo vodorov-
ně, ale poslední den v roce se to nesmí. Například v Shandongu, 
ale i jinde v Číně, se používají kruhové podnosy ze slámy z prosa. 
Nejprve se doprostřed položí několik ťiaocků ve tvaru stříbrných 
odlitků. Další knedlíčky se pak kladou kolem nich, aby tvořily 
kruhy. Postupuje se zevnitř, každá vrstva musí být hezky uspořá-
daná. Tomuto postupu se lidově říká „kruhy štěstí“. V některých 
domácnostech platí dokonce pravidlo, že na jedné podložce musí 
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být přesně 99 ťiaocků, podložka navíc musí být zaplněná. Toho se 
dosáhne leda tak, že se upraví vzdálenost mezi knedlíčky, aby to 
vyšlo. Slovo „devět“ zní čínský stejně jako „velmi dlouho“, proto 
se tomuto postupu říká „nekonečné štěstí“. 

K tomuto zvyku se váže ještě jeden zajímavý příběh: kdysi dáv-
no v jedné chudé horské vesnici byla jedna chudá rodina. Byli 
tak chudí, že nevěděli, jestli zítra budou mít co jíst. Poslední 
den v roce doma neměli mouku ani žádné jiné potraviny. Když 
slyšeli, jak se ve všech sousedních domech nadrobno seká zeleni-
na, byli z toho celí nesví. Nevěděli, co si počít, takže nezbylo nic 
jiného, než si půjčit od příbuzných zrní na mouku. Když umleli 
mouku, ze vší možné zeleniny, kterou dali dohromady, udělali 
náplň a uhnětli knedlíčky. Protože si zrní museli půjčit, bylo pro 
ně těchto pár knedlíčků o to drahocennějších. Když je pokládali, 
postupovali pěkně kruh po kruhu zevnitř ven a dbali na to, aby 

kruhy byly obzvlášť pravidelné a krásné. V tom si zrovna vyšel 
na procházku ze svého domu na nebesích bůh kuchyně, a když 
uviděl tuto rodinu, byl velmi potěšený. Ve stejné vesnici žil i bo-
hatý statkář. V jeho domácnosti bylo, na co si vzpomněl. Vybra-
né pochoutky z hor i moří pro něj nebyly nic zvláštního a jiaozi 
mu rozhodně nebyly dost dobré. Poslední den v roce dělali náplň 
z masa a vajec, ale knedlíčky na podložku ze slámy kladli různě 
a nepořádně. Když knedlíčky uvařili a ochutnali, jejich chuť byla 
úplně jiná, než měla být. Náplň z vepřového se proměnila na mr-
kev. V chudé domácnosti se zase jejich knedlíčky proměnily na 
knedlíčky s masem a vejci. Stalo se to tak, že bůh kuchyně byl 
nespokojený s přístupem v bohaté domácnosti a aby je potrestal, 
potají přebalil náplně v ťiaockách. Druhý den se to rozkřiklo po 
celé vesnici. Od té doby ať už jsou všichni jakkoliv zaneprázdnění, 
poslední den v roce si stejně najdou čas vyskládat jiaozi hezky po-
řádně a udělat si své „kruhy štěstí“. 

Na venkově v severočínské provincii Heilongjiang se však jiaozi 
nesmí pokládat do kruhu. Říká se, že pokud by se vyskládaly do 
kruhu, byl by život den ode dne horší a na konci by čekala smrt. 
Knedlíčky se tam musí skládat do řádků, teprve pak bude bohat-
ství moci proudit všemi směry.

Jak se jiaozi vaří, servíruje a jí
V jednom lidovém rčení se říká: „poslední den v roce se jedí 
knedlíčky a u stolu není nikoho, kdo by nebyl jedním z nás.“ 
Z toho je patrné, že jiaozi k večeři na uvítání Nového roku sym-
bolizují rodinnou sešlost. Kromě toho ale také znamenají nové 
peníze.

Večer před Novým rokem má svá pravidla i pro vaření knedlíčků. 
Na podpal se musí používat sezamové stonky nebo dřevo, které 
je nasekané na stejně velké kusy. Oheň se postupně rozpaluje 
a plameny šlehají výš a výš. To má do dalšího roku přinést roz-
květ podobný, jako když sezam postupně rozkvétá od kmínku. 
Jiaozi se při vaření nesmí míchat libovolně, ale jen na jednu stra-
nu. Jak se knedlíčky lepí k hrnci, jsou kulatější a kulatější. Tento 

postup má podobný význam jako pokládání ťiaocků. Na východě 
Shandongu se několik knedlíčků naschvál rozvaří, až se začnou 
rozpadat. Nesmí se ale říkat, že jsou pokažené, že se rozpadají 
nebo že jsou rozvařené. Říká se, že jsou zheng (zde „rozhraba-
né“) nebo zhong („nasáklé“). V náplni jiaozi je totiž cai (zelenina), 
což zní velmi podobně jako bohatství cai. Když jsou knedlíčky 
rozvařené, jsou zheng cai – to může znamenat také nashromáždit 
si nebo vydělat bohatství. Usilování o štěstí a říkačky pro štěstí 
posilují veselou atmosféru. V provincii Gansu je oblast, kde se do 
kastrolu s jiaozi přidává ještě trocha nudlí. Ty se pak jí společně. 
Tomuto pokrmu se poeticky říká „stříbrné odlitky zamotané 
stříbrnou nití“. Nudle musí být tenké a jiaozi musí být zabalené 
tak, aby vypadaly jako stříbrné odlitky. Symbolizují krásnou na-
ději lidí na dlouhý život, bohatství a odrážejí, jak usilují o štěstí.

K podávání jiaozi se vztahují ještě další zvyklosti. První miska se 
nabídne jako oběť předkům a bohům. Knedlíčky musí být oběto-
vány správně. V provincii Hebei je pravidlo „bohům tři a duchům 
čtyři“. Znamená to, že se bohům obětují tři misky knedlíčků, 
v každé z nich po třech knedlíčcích a předkům čtyři misky po 
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čtyřech knedlíčcích. Jediný, kdo by se mohl lidovou tradicí cítit  
dotčen, je bůh kuchyně. Tomu se dává jedna miska, ve které je 
jeden knedlíček. Některým je mu ho ale líto, a tak mu jich dají ně-
kolik. Na některých místech se misky pokládají na obřadní stolek. 
Staří členové rodiny pak ještě obřadně odrecitují modlitební ří-
kačku, jako třeba:

Jeden knedlík má dvě hrany,
kotlík se jich vaří plný,
vařečka zlatá, stříbrné misky,
oběti bohům kéž přinesou štěstí.
Nejvyšší bůh měl z oběti radost,
o klid a mír letos neměj starost.

Další miska jiaozi se dá dobytku. Dává se tím najevo, jak si ho 
lidé cení. Kdysi byl dobytek jako krávy nebo koně významným 
pomocníkem při práci, a tak lidé doufají, že stejně jako na ně i na 
dobytek čeká klidný a úspěšný rok. Jí se až třetí miska knedlíčků. 
Večer před Novým rokem se stůl obloží všelijakými jídly, ale na 
rozdíl od jiaozi není povinné ostatní pokrmy jíst. Hlavně je tře-
ba mít na paměti, že se knedlíčků musí sníst sudý počet. Někteří 
staří rodinní příslušníci při jejich konzumaci odříkávají starobylá 
úsloví jako cai duo, cai duo… Doslova to znamená „jídla je hodně“, 
ale může to také znamenat „velké bohatství“. Na každém talíři, 
v každé misce, v hrnci a dokonce i na slámové podložce na jiaozi 
musí několik knedlíčků zbýt. Na podložce zbudou syrové jiaozi. 
Zbylých knedlíčků musí být vždy sudý počet. Říká se k tomu, že 

„každý rok zbude něco navíc“. Musí dokonce zbýt i něco náplně 
a těsta při přípravě.

Jiaozi a přísloví
„Na knedlíčky hodně pít; oč víc vypiješ, o to víc budeš mít.“ Toto pří-
sloví znamená, že se budeme mít stále lépe.

„Na začátku veder jiaozi, uprostřed veder nudle.“ Toto přísloví od-
kazuje na tři nejteplejší a nejdusnější tradiční období lunárního 
kalendáře. Právě v tomto období jsou teploty nejnesnesitelnější. 
Ale ani ne měsíc po začátku tohoto období přichází čas sklizně. 
Proto rodiny využijí této příležitosti a uvaří si něco extra, jako 
jsou nudle nebo jiaozi. Dřív to totiž byly mimořádné pokrmy, kte-
ré se vařily jen výjimečně. Tak vzniklo toto přísloví.

„Na zimní slunovrat jiaozi, na letní slunovrat nudle.“ Na letní slu-
novrat se po celé provincii Shandong jí nudle, kterým se lidově 
říká „nudle přelité vodou“. Přísloví odráží tento zvyk.

„Z knedlíčků polévka zmůže víc než lékař.“ I legenda o velkém čín-
ském lékaři Zhang Zhongjingovi má svoji lokální variantu, která 
se té původní ovšem podobá jako vejce vejci. Původ tohoto příslo-
ví se přisuzuje legendě z doby Válčících států (5.–3. stol. př. n. l.). 
Ve státě Qin žil božsky nadaný lékař Bian Que, který dokázal 
uzdravit každou nemoc. Jednou přišla stoletá zima tak krutá, 
že spousta lidí trpěla omrzlinami. Některým dokonce umrzly 
uši. Co s tím? Božsky nadaný Bian Que vzal mouku a uválel ji do 
tvaru uší, které pak lepil na uši postižené mrazem a prováděl na 
nich cvičení s energii - qigong. Umrzlé uši se tím uzdravily a byly 
jako dřív. Kromě toho také podával osmažené léčivé byliny, které 
bránily před chladem a nemocnému po nich celé tělo zalilo teplo 
a ani později mu nebyla znovu zima. Aby lidé pamatovali na tuto 

mimořádnou lékařskou zručnost a na dobrosrdečného božského 
lékaře Bian Queho, dělají se z mouky ouška, která se přidávají do 
odvarů z léčivých bylin zabraňujících chladu. Takto vzniklo toto 
lidové přísloví. 

„Lepší než pohodlí je spát; než vybrané lahůdky lepší je jiaozi si 
dát.“ Z tohoto přísloví ze severní Číny je patrné, jak mají Číňané 
ze severu rádi jiaozi. Kromě toho existuje ještě celá řada dalších 
pořekadel. Za všechny: „Když slepec jí jiaozi, ví přesně, kolik jich 
snědl.“

Jiaozi v zahraničí
Knedlíčky jiaozi a jejich podobné varianty se jí i v jiných krajinách 
po celém světě. Jejich příprava, způsob konzumace nebo  název 
se často liší.

Severní Korea:
Náplň se dělá z hovězího, do kterého se přidává spousta papriky. 
Jiaozi se balí tak, že mají tvar půlměsíce a neleží, ale svisle stojí.

Vietnam:
Náplň se dělá z ryb, přidává se do ní spousta pomerančové kůry, 
vepřového a vajec. Balí se opačně než v Severní Koreji, jsou po-
ložené.

Rusko:
Ruské jiaozi jsou nám známější jako pelmeně. Náplň se dělá z ho-
vězího, mrkve, vajec, cibule, soli a glutamátu a přidává se ještě 
mletá paprika. Pelmeně jsou větší, než čínské jiaozi a na vaření se 
používá voda, ve které se nejdřív vyvařily hovězí kosti. Na rozdíl 
od Číny se nejprve jí vývar a teprve potom se jí pelmeně.

Indie:
Ingredience a postup je podobný jako u ruských pelmeňů, ale 
jsou ještě větší a nevaří se, ale pečou se.

Mexiko:
Na náplň se používá cibule, hovězí, rajčata a petržel. Na těsto se 
nepoužívá váleček, ale rukama se vymačká do obdélníků. Hotové 
knedlíčky se nevaří v samotné vodě, ale ochutí se rajčaty, papri-
kami a cibulí. Nejprve se jí knedlíčky, pak až polévka.

Itálie:
Náplň je úplně jiná, než v Číně. Dává se do ní tvrdý sýr, cibu-
le a vejce, ale někdy i špenát nebo hovězí. Kromě toho se také 
dělají „knedlíčky“ z kuřecího masa a tvrdého sýru. Jako hlavní 
dochucovadla se používají máslo, cibule, citrónová kůra a muš-
kátový oříšek. Těsto se uválí tak, aby z něho byl jeden dlouhý 
proužek. Lžící se na něho naskládá náplň. Pak se kraje smočí 
vodou a vezme se stejně dlouhý a široký plátek těsta a smáčkne 
se k poslednímu. Nakonec se naporcuje nožem. Vaření ve vodě 
probíhá stejně jako v Číně.

Maďarsko:
Náplň je ve skutečnosti marmeláda, obvykle hrušková, meruňko-
vá nebo švestková. Do těsta se na jeden díl mouky přidají dva díly 
rozmačkaných brambor. Navíc se musí přidat trocha sádla, vejce, 
cukru a soli. Někdy se na knedlíky přidává strouhanka z osma-
hlého chleba.

S rozhlasem do Xishuangbanny
V nedávné době Čínský rozhlas pro zahraničí (China Radio In-
ternational) zorganizoval první kolo soutěže pro své poslucha-
če, sponzorem byla společnost Sina-Li sídlící ve městě Suzhou. 
Výhrou byl cyklistický zájezd skrz exotickou provincii Yunnan. 
Zástupci zahraničních posluchačů z osmi zemí se společně s čín-
skými novináři zúčastnili této akce. Miroslav Krutina, pražský 
advokát a redaktor časopisu Ženšen, ale také velký příznivec 
čínských bojových umění a tradiční čínské medicíny, měl to štěstí 
a také se k nám mohl připojit. Přispěl do našeho časopisu těmito 
slovy:

„Pestrá je země Xishuangbanny. Chvíli se naše cesta plazí vzhůru 
do kopců, míjí divoká údolí, v nichž se válí mlha, po stranách řada 
za řadou celé kopce čajových keřů, pak bez varování cesta vpluje 
do planin, místy probleskuje slunce na mělké hladině jemně zele-
najících se rýžových políček, palmy a nekonečné banánové sady. 
Dravé řeky a říčky strhávají břehy a vše, co jim přijde do cesty. 
Stavby od honosných vilových čtvrtí po usedlosti a malé chatky. 
Stříšky jsou střižené jinak, než jsme zvyklí. Všechno je tu pro oči 
středoevropana nové. A trhy! To je přehlídka barev, vůní i chutí. 

Lidi, které potkáváme, si se svou krajinou nezadají. Však i oni 
jsou pestrou směsicí národů, národností, nárůdků, kmenů. Na-
prosto konsternovaně zůstáváme zírat na jejich tradiční barevné 
tkané kroje, tance, v nichž vidím inspiraci běžným životem. Pů-
sobí naprosto harmonicky, klidně a mírumilovně, jejich hudba je 
veselá, bujará a někdy laskavá. Nikdy smutná nebo hněvivá. Pro-
stě žádný rock and roll. Dávají ochutnat uštvanému městskému 
člověku, jaké to je, žít trochu v klidu. Pralesní stezka, pasoucí se 
sloni, šplhající jako kamzíci do prudkého srázu, opičky hrající di-
vadélko pro kolemjdoucí, hejna nalétávajících papoušků a nejmé-
ně stovka pávů, kterou krmí krasavice v zeleném na břehu jezera. 
Obrazy, které zůstanou. Pohostinství země se na jídelním stole 
projevuje v desítkách vynikajících pokrmů, které Evropan, pokud 
sem nepřijel, do té doby neochutnal, a až odjede, už neochutná. 
Mám dojem, že tady každá kuchyně ukrývá Mistra. Pouhé čtyři 
dny cest, ale zdály se jako měsíc. Napříč Xishuangbannou jsem 
nevycházel z úžasu a nadšení. Jak dojemné bylo ranní setkání 
mezi vesničany a buddhistickým mnichem s jeho žáky, společná 
modlitba a darování nebo kouzlo průzračné noci při vypouštění 
lampionů, kterých plulo po nebi stejně jako hvězd nebo víc, než 
zmizely za kopci.“

Pestrá je země Xishuangbanny

Ve zlatých daiských pagodách je údajně ukryto několik Buddhových kostí.
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Autonomní prefektura Dai
Autonomní prefektura národnosti Dai v Xishuangbanně je zná-
má výraznými etnickými minoritami a tropickým podnebím. 
Je to významná oblast, kde žijí příslušníci etnické menšiny Dai, 
Hani i dalších čínských národností. Máme pocit, jako bychom 
se ocitli v úplně jiném světě, ze všech stran nás obklopují tradi-
ce národnostních menšin a samozřejmě také tropická vegetace. 
Okolní krajinu tvoří chlebovníky (jackfruit), banánovníky, různé 
stavby v daiském stylu, chrámy a pagody nenechají naše foťáky 
ani kamery si na chvíli vydechnout. Nemůžeme se vynadívat na 
krajinu kolem sebe. Potřebovali bychom minimálně ještě další 
pár očí. Vidíme věci, které v běžném každodenním životě nepo-
tkáme, navíc se brzy nakazíme místní bezstarostnou a pohodo-
vou atmosférou. V okamžiku se nám tak podaří zapomenout na 
hluk velkoměsta. V normálním životě máme kvůli televizi a inter-
netu pocit, že stále o něco přicházíme a že nám něco chybí. Ale 
zde v Xishuangbanně najdeme díky klidné atmosféře svůj klid, 
uvědomíme si, že problémy, které nás dříve trápily, už vůbec ne-
jsou podstatné. To, co tu vidíme, je opravdu pastva pro oči.

Pan Krutina přijel do Číny poprvé, stejně jako vůbec poprvé navští-
vil Asii jako takovou. Prozradil nám, že už předtím na internetu 
hledal fotky a informace týkající se Xishuangbanny, ale po příjezdu 
zjistil, že realita je úplně jiná, vzduch zde voní jinak. Obklopila jej 
krajina typická pro tropický podnebný pás a navíc místní obyvatelé 
byli velmi srdeční a přátelští. Měl pocit, že konečně našel místo, kde 
ho moderní technika a uspěchaný životní styl nemohou dostihnout.

Údolí divokých slonů
V ten den odpoledne jsme dorazili do Údolí divokých slonů. Bylo 
fascinující pozorovat krmení divokých slonů. Měli jsme velké 
štěstí, protože již po pěti minutách jsme uviděli sloní samici, jak 
s malým slůnětem večeří. Bezstarostně si pochutnávali na nej-
různějších rostlinách, naší přítomnosti nevěnovali ani sebemenší 
pozornost. Údolí divokých slonů je obrovská přírodní rezervace, 
kde žije mnoho druhů tropických zvířat i rostlin. Vypadá to, že 
místní vláda v Xishuangbanně vynaložila nemalé úsilí na to, aby 
slonům poskytla dobré podmínky pro život. Kromě chobotnatců 

jsme ještě také viděli divoké opice a představení s papoušky, které 
bylo připraveno speciálně pro návštěvníky. Navštívili jsme mo-
týlí zahradu, kde jsme pozorovali spoustu krásných okřídlených 
tvorů, které jsme předtím v životě nikdy neviděli. V té chvíli se 
fotoaparát opět stal důležitým společníkem, všichni účastníci 
zájezdu si motýly pokradmu na památku fotili. Báli jsme se, že 
v opačném případě bychom je vystrašili.

Park tropického deštného lesa
Třetí den jsme navštívili tropickou zahradu, která se nachází 
v blízkosti Jinghongu, hlavního města Xishuangbanny. Zde jsme 
také poznali horskou vesnici národnostní menšiny Hani, která je 
zde druhou nejpočetnější menšinou, počet jejích příslušníků je 
poměrně vysoký. Užili jsme si tu ukázky z tradičních tanců a pís-
ní, nakonec jsme si s nimi i zatancovali.

Dříve jsme již v televizi viděli, jak tropický deštný les zhruba vy-
padá, ale teď jsme byli opravdu jeho součástí, byli jsme pohlceni 
a překvapeni jeho atmosférou. Vysoké stromy zakrývaly celé nebe, 
mnoho druhů silných bambusů a stromů jsme předtím v životě 
nikdy neviděli. Je nepopsatelně velký rozdíl mezi televizním zážit-
kem a skutečností.

Kromě divokých opic jsme zde ještě viděli durman. Tato rostlina 
je v Číně velmi známá, protože v jedné proslulé čínské povídce 
o potulném rytíři byl durman použit k omámení oběti. Ačkoliv 
šlo jen o motiv ve fantastické historce, ve skutečnosti je tekutina 
z této rostliny opravdu jedovatá, dá se použít na zmatení a omá-
mení člověka, takže zpravidla se lidé durmanu ani neodváží do-
tknout. Ten den odpoledne jsme ještě viděli taneční vystoupení 
národnostní menšiny. Čínští novináři společně s cizinci měli 
možnost na vlastní kůži zažít tradiční festival polévání vodou. 
Rozhodně jsme nelitovali toho, že jsme se sem přijeli pobavit.

Daluo a vesnice Mengjinglai, kde žije menšina Dai
Čtvrtý den naší cesty jsme dorazili na místo u hranic mezi Čínou 
a Barmou, do Daluo. V ten den jsme na kole ujeli tu nejdelší trasu. 
Z Daluo jsme jeli na kolech až do daiské vesnice Mengjinglai. To 

Typická vesnička národnosti Dai

Typické daiské obydlí
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byl důležitý cíl naší cesty. Celý oficiální název oblasti zní Daiská 
autonomní prefektura Xishuangbanna v provincii Yunnan. 
Z etnických minorit jsou zde nejpočetněji zastoupeni právě 
Daiové. Daiská vesnice Mengjinglai se pro nás stala jedním 
z nejdůležitějších cílů našeho putování. Jakmile jsme přijeli do 
vesnice, okamžitě jsme uviděli buddhistické pagody a nesčetné 
množství bambusových domků. Když už je řeč o daiských tradič-
ních stavbách, v současnosti sice většina obyvatel měst bydlí ve 
vysokých budovách, zde na vesnici ale lidé stále upřednostňují 
život v tradičních domcích ze dřeva.

Označení bambusových domků sice naznačuje, že jsou z bam-
busu, ale ve skutečnosti hlavním materiálem při jejich stavbě je 
dřevo. Většinou mají dvě patra, v horním patře je ložnice a obý-
vací pokoj. První patro většinou nebylo obehnáno bočními zdmi, 
sloužilo k odkládání nedůležitých věcí nebo jako úkryt před ved-
rem. Důvodem pro vznik takového typu obydlí byl strach z neče-
kaného příchodu povodní, byla to účinná prevence, jak ochránit 
sebe i svůj majetek. Navíc v Xishuangbanně žije mnoho druhů 
hadů, hmyzu a různých dalších menších zvířat. Vysoké bambu-
sové domy slouží také preventivně proti tomu, aby tato havěť 
nevlezla do domu. Navíc všechny sloupy, na kterých obydlí stojí, 
jsou hranaté, takže hadi po nich nemohou vylézt nahoru.

Najdeme zde také velké množství rostlin, jako například pitáju 
(dračí ovoce), chlebovník (jackfruit) a jiné druhy sladkých potě-
šení, které jsme předtím zahlédli pouze v supermarketech, tady 
jsou k vidění téměř všude. Zajímavé je, že zde roste velké množ-
ství chráněných rostlin. Většinu z nich jsme dříve viděli pouze 
v botanických zahradách. Prohlédli jsme si celou vesnici, poznali 
jsme místní život a zvyklosti a večer jsme se vrhli na to nejdůleži-
tější - učili jsme se, jak vařit daiské jídlo. Někteří z nás se rozhodli 

pro přípravu ananasové rýže, ostatní zkusili pečenou rybu. Ve 
skutečnosti příprava těchto delikates není vůbec složitá, ale 
přitom jejich chuť byla úžasná. Potom, co jsme si pochutnali na 
vlastnoručně vyrobených jídlech, jsme navštívili chrám a povída-
li si s místními mnichy, společně s nimi jsme pak ještě vypustili 
papírový lampion štěstí. Noc jsme strávili v bambusovém obydlí, 
abych pravdu řekl, hotelu se asi nic nevyrovná. Ale slyšet hmyz 
a bublání řeky za oknem mělo také své kouzlo. Ráno jsme viděli 
obřad, při kterém vesničané mnichům přinášeli almužny, mniši 
se pak modlili za vesničany.

Starověká cesta čaje
Byl tu poslední den našeho putování po Xishuangbanně. Přijeli 
jsme do okresu Menghai na známou čajovou stezku, je to místo 
vzniku oblíbeného čaje pu’er. V blízkosti této staré stezky je ještě 
centrum pro výzkum všech druhů čaje pu ’er. Na vlastní oči jsme 
mohli vidět, jak probíhá celý proces zpracování čaje od sběru ča-
jových lístků až po jejich sušení. Večer nebylo samozřejmě možné 
se vyhnout ochutnávce čaje. Také jsme měli možnost pochutnat 
si na místní specialitě, tzv. čajovém kuřeti. Ve skutečnosti jde 
o zvláštně připravované kuře, které je již od mala krmeno pouze 
čajovými lístky, chuť jeho masa je proto specifická, navíc se peče 
podle speciálního postupu. Toto jídlo si bezesporu zaslouží naši 
chválu. Návštěva čajové stezky je u konce, stejně jako celé naše 
společné putování po Xishuangbanně. Strávili jsme zde sice pou-
ze krátké období, ale viděli, zažili, slyšeli a ochutnali jsme toho 
hodně, ještě dlouho na tento výlet budeme vzpomínat.

Chtěl bych už pouze dodat, že Xishuangbanna je opravdu krás-
né místo, které rozhodně stojí zato navštívit. Místní obyvatelé 
jsou nadmíru přátelští, všichni jsme se shodli na tom, že se sem 
budeme chtít v budoucnu vrátit.

Údolí divokých slonů

Národnost Dai
Národnost Dai žije především v provincii Yunnan. Písemné do-
klady o této etnické skupině se datují k prvnímu století našeho 
letopočtu. Daiové mají vlastní jazyk a písmo a jejich pestrá kultu-
ra je charakteristická svým zpěvem a tanci, oblastmi, ve kterých 
vynikají. Známé jsou také daiský kalendář, medicína a balady.

Podle místních zvyků do daiské vesnice nesmí vjet cizinec na 
koni, když honí dobytek, nese něco na rameni nebo nemá uče-
sané vlasy. Před vstupem do domků z bambusu by si měl sundat 
boty a v domě by se měl pohybovat lehce. Nesmí sedět na prahu 
ani vejít do ložnice. Doma se zakazuje pískat, střihat si nehty, po-
kládat šaty za polštář či sedět na polštáři. Před vstupem do chrá-
mu je třeba sundávat boty a je tabu dotknout se mnichovy hlavy, 
soch a jiných buddhistických předmětů.

V prefektuře Xishuangbanna je rozšířený zvláštní způsob ná-
mluv. Dívka jde na tržiště prodávat vařená kuřata. Pokud si chce 
kuře koupit právě její oblíbený mládenec, dívka mu nabídne židli, 
aby si k ní přisedl a popovídal si s ní. Zamilují-li se do sebe, zajdou 
s kuřetem do lesa. Pokud si však kuře chce koupit mládenec, kte-
rý se dívce nelíbí, dívka mu ho nabídne za velice vysokou cenu.

Daiské zásnuby jsou velice originální. Zásnubní hostina se koná 
v domě budoucí nevěsty, zatímco pohoštění by měla poskytnout 
ženichova rodina. Po ukončení hostiny musí snoubenec ještě sto-
lovat se třemi druhy a snoubenka se třemi družičkami. Prvním 
chodem musí být horké jídlo, druhým slané jídlo a nakonec sladké 
pečivo. Tato kombinace symbolizuje vřelost, hloubku a sladkost 
lásky.

Za pozornost také stojí daiské svatební zvyky. Svatební hostinu 
musí pořádat rodiče ženicha i nevěsty. Ve většině případů se hos-
tina koná nejprve u nevěsty. Na slavnostní tabuli by se měl umístit 
zelený list banánovníku. Připravují se hlavně jídla symbolizující 
štěstí, například guláš s prasečí krví, novoroční dort a další la-
hůdky. Novomanželé se před zahájením svatební hostiny zúčast-
ní aktu, při kterém osoba provádějící obřad sváže bílou šňůrou 
ramena ženicha a nevěsty a další dvě šňůry přiváže k jejich zá-
pěstí jako symbol čistoty lásky. Poté jeden z vesnických stařešinů 
vytvaruje z lepkavé rýže trojúhelník, osolí ho a uloží na trojnožku 
sporáku, kde poté, co se spálí, odpadne. To symbolizuje, že láska 
bude pevná jako železo.

Po postavení svatebního domu probíhá další hostina. Do nového 
domu vstupují nejprve chlapci s uvařenou hovězí hlavou, a pak 
ženatí muži se skříněmi a vdané ženy s ložním prádlem. Nakonec 
jdou svobodné dívky s potravinami. Na hostinu jsou pozvaní ves-
ničané, kteří by měli věnovat hostiteli dárky symbolizující štěstí.

Hlavním jídlem Daiů je rýže obecná i lepkavá. Vaří se čerstvě vy-
mlácena. Daiové totiž skoro nikdy nejedí rýži mlácenou předem, 
domnívají se, že jen čerstvě vymlácená si udrží původní barvu 
a vůni. Kromě toho je zvykem jíst rýži rukama. Veškeré přílohy 
a speciality jsou kyselé, napomáhají trávení těžce stravitelné lep-
kavé rýže. Nejpěstovanějším a nejužívanějším druhem zeleniny 

je hořká okurka. Co se týče masitých jídel, nejčastější je domácí 
vepřové, hovězí a drůbež. Daiové ale nejvíce vynikají v pečení 
nebo vaření kuřecího masa. Daiové z vnitrozemí si oblíbili i psí 
maso a ryby. Alkohol je nepostradatelným nápojem této národ-
nosti, dělají různé druhy alkoholických nápojů, které nejsou sil-
né, ale voňavé a sladké.
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„Ať je neustále rok co rok všeho dostatek“  莲年有余
Novoroční obrázky plné symbolů přejících štěstí a hojnost  se v předvečer 
Nového roku věší na zdi nebo na dveře domácností. Jasné barvy 
a veselé motivy rozzáří prostor a umocňují sváteční atmosféru. 

Nejslavnější novoroční obrázky pochází z dílen obce Yangliuqing u metropole Tianjin. 
Stejně jako před čtyřmi stoletími i dnes vznikají kombinací dřevotisku a ruční malby. 
Motivy vychází převážně z lidové slovesnosti. Obrazy ztvárňují dávné krasavice, 
roztomilé děti nebo výjevy z divadelních her či legend. Nejslavnějším motivem 
je dítě objímající rybu. V čínštině totiž slovo „ryba“ zní stejně jako slovo „hojnost“. 

Obraz dítěte objímajícího kapra se stal mezi novoročními obrázky z Yangliuqingu 
klasikou. Dítě s „dětským obličejem a tělem buddhy“ držící v ruce lotosový květ 
a objímající rybu symbolizuje přání hojnosti po celý život. Slovo „ryba“ totiž zní 
v čínštině stejně jako „dostatek“ a „lotos“ se vyslovuje stejně jako „neustále“.

Čínské svátky v roce 2014:
 8. 1. 2014 Svátek Laba
 30. 1. 2014  Předvečer čínského Nového roku
 31. 1. 2014 čínský Nový rok: Svátky jara 
 14. 2. 2014 Svátek Yuanxiao – lampionový festival
 5. 4. 2014 Svátek Qingming – svátek duší předků
 1. 5. 2014 Svátek práce
 2. 6. 2014 Svátek Duanwu – Svátek dračích člunů
 2. 8. 2014 Svátek Qixi – Svátek dvou sedmiček 
 8. 9. 2014 Svátek Zhongqiu – Svátek středu podzimu
 1. 10. 2014 Den vzniku ČLR
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Označení „pět posvátných hor“ vychází z uctívání hor a vodstev 
ve staré Číně. Je úzce spjato s prováděním obřadů pro duchy hor 
tehdejšími vladaři. Proč je posvátných hor zrovna pět a ne tře-
ba čtyři nebo šest, je otázka, kterou se zabývala celá řada lidí. 
Obecně se má za to, že tento systém byl stanoven za dynastie 
Han (2. stol. př. n. l. – 3. stol. n. l.) a vychází z klasických konfu-
ciánských knih o dynastii Shang (přibližně 17.–11. stol. př. n. l.). 
Koresponduje s tehdejším pojetím pěti světových stran (východ, 
jih, západ, sever a střed), pěti barev (zelená, červená, bílá, černá, 
žlutá) a dalších konceptů.

Pokud by se označení „pět posvátných hor“ překládalo doslova, 
znamenalo by dnes „patero kopců“, ale znak „yue“ z pojmu „wu-
yue“ zde ve skutečnosti znamená „příkrá a masivní hora“. Ve 
starověké Číně se mělo za to, že vysoké hory sahají až do Nebes. 
Pět posvátných hor bylo ustanoveno v oblastech přímo na sever, 
jih, západ a východ od středu a v samotném centru Říše středu. 
Za dynastií Wei a Jin (3.–5. stol. n. l.) se na posvátných horách 
začaly stavět buddhistické chrámy a taoistické svatyně, ve kte-
rých se prováděly náboženské obřady. Každé z hor byl přiřknut 
jeden „bůh hory“ (yueshen, někdy se mu také říkalo „velký císař“ 
dadi, „božský monarcha“ shenjun a jinak), který byl vládcem 
a správcem božstev na své hoře. Přírodní krásy těchto několika 
hor začali díky tomu postupně objevovat i poutníci, kteří se sem 
vydávali na poutní cesty. Pět posvátných hor tak proslulo nejen 
krásnými scenériemi, ale i stavitelskými skvosty vycházejícími 
z buddhismu a taoismu. Za dynastií Tang a Song (7.–13. stol. 
n. l.) se vyznával buddhismus i taoismus. Po pádu dynastie Song 
se tato náboženství začala opírat o politickou moc a společenské 
trendy a soupeřila spolu. Z doby dynastií Ming a Qing (14. – po-
čátek 20. století) se na jižní, severní a středové hoře zachovalo 
uctívání obou náboženství, na východní a západní hoře převážily 
taoistické tendence a z hor se stala centra taoismu.

Hora Taishan na západě
Hora Taishan se také nazývala starým jménem Dai, které 
naznačovalo, že je starší a významnější než všechny ostatní 
hory. Taishan je známá jako „nejvýznamnější hora v Podnebe-
sí“ a „první z pěti posvátných hor“. Ční v pohoří v samém srdci 
provincie Shandong. Hlavní vrchol se jmenuje Yuhuang (doslova 

„Nefritový císař“), dosahuje výšky 1532,7 metrů. Hora Taishan 
byla při vyhlašování první skupiny památek prohlášená památ-
kou celostátní úrovně. Je přírodním, uměleckým a historickým 
muzeem. Rozlehlé horské plošiny, moře mraků, nebeská brána 
i prastaré borovice vítají návštěvníky a poutníky. Dochovaly se 
také starobylé nápisy vytesané literáty do skal a další světoznámé 
památky.

Taishan je jedním z míst, odkud vyvěrá čínská kultura. Zároveň 
byla také kulturním centrem starobylých států Lu a Qi (přibliž-
ně oblast dnešní provincie (Shandong), byla posvátným místem 
taoismu a po generace byla považována za božskou horu. Proto 
se zde často konaly různé obřady a oběti, mezi nimi i jeden z nej-
významnějších císařských obřadů, takzvaný obřad feng (někdy 
fengchan). Poprvé zde provedl obřad feng sjednotitel Číny, císař 
Qin Shihuang (3. stol. př. n. l.). Podruhé ho provedl císař Han 
Wudi. V celé historii se zde tento obřad konal dvaasedmdesátkrát.

Hora Hengshan na jihu
Jižní posvátná hora Hengshan se může pochlubit úchvatnou 
rozmanitou přírodou a množstvím památek. Říká se, že je nej-
krásnější ze všech hor. Za starých časů se ve spojitosti s ní mlu-
vilo o jejích „čtyřech nepřekonatelných“ - její vrchol je prý vyš-
ší než bůh ohně, nádhernější než klášterní síň Zangjing, hlubší 
než chrám Fangguang a pozoruhodnější než vodopád v jeskyni. 
Jižní hora každé roční období odkrývá zcela jiné krásy: na jaře 
obrazy rozkvetlé krajiny, v létě pozorování proudících mraků, na 
podzim pohledy do slunce a v zimě podívanou ze sněhu. Jižní po-
svátná hora je také přírodní botanickou a zoologickou zahradou. 
Rostou zde na světě už jen zřídka dochované původní lesy, přes 
600 druhů dřevin a 800 druhů bylin a travin.

Na hoře stojí Chrám jižní hory (Nanyue miao). Byl postaven za 
dynastie Tang (7.–10. stol.) a je nejstarší dochovanou památkou 
provincie Hunan. Toto místo odedávna navštěvovali umělci, li-
teráti, učenci, myslitelé i vojevůdci, stratégové a politici, mezi 
jinými i Sima Chengzhen, Li Bai a Du Fu. Zanechali po sobě 
řadu básní v nejrůznějších stylech a formách, některé z nich byly 
vytesané do kamenů a skal. Jedná se o jednu z pokladnic umění 
a kultury čínského národa.

Slavné hory Číny: pět posvátných hor
Ve staré Číně se hory a vodstva odjakživa uctívaly jako příbytek různých božstev, nesmrtelných a bájných 
bytostí. Tímto se proslavila především pětice nazvaná „pět posvátných hor“ (Wuyueshan). Každá z nich 
je něčím výjimečná. Říká se, že „severní hora Hengshan jakoby se hýbala, hora Taishan jakoby seděla, 
hora Huashan jakoby vzpřímeně stála a hora Songshan zase jakoby ležela. Pouze jižní hora Hengshan 
jakoby sama letěla.“ Tyto hory se již staletí těší přízni cestovatelů a mnoho literátů o nich napsalo nespo-
čet básní.

Taishan - východní hora / provincie Shandong u města Tai‘an / 1545 m. n. m.
Hengshan - jižní hora / provincie Hunan u města Hengyang / 1300 m. n. m.

Huashan - západní hora / provincie Shaanxi u města Huayang / 2155 m. n. m.
Hengshan - severní hora / provincie Shanxi v okrese Hunyuan / 2016 m. n. m.
Songshan - střední hora / provincie Henan u města Dengfeng / 1512 m. n. m.

Hora Hengshan je členitá a její rysy vyzařují drsnost a sílu. Hře-
ben hory se táhne několik set kilometrů a říká se, že je na něm 72 
vrcholů. Nejznámější z nich jsou Zhurong, Tianzhu, Furong, Zi-
gai a Shibing. Nejvyšší bod Hengshanu dosahuje 1300 m. n. m., 
je nejnižší ze všech pěti posvátných hor.

Hora Huashan na západě
Hora Huashan se nachází 120 kilometrů od města Xi’an. V této 
oblasti od sebe ve starých dobách oddělovala státy Qin, Jin a Yu 
a Žlutou řeku. Na jihu na ní navazuje pohoří Qinling, na severu 
shlíží na Žlutou řeku a na severozápadě brání přírodní bránu 
do Centrálních planin, srdce starověké Číny. Huashan se vypíná 
vysoko nad zemí a opírá se o nebesa. Její hrany jsou ostré jako 
břitvy, ční z ní skaliska jako pilíře vysoké tisíc stop, jsou zde 
rokle, jejichž dna se nachází ve stovky stop hlubokých stržích, 
jen krok od nohou poutníků. Její hřeben je hrozivý jako vinou-
cí se nestvůry, klesá, jen aby se o pár metrů dál vymrštil vzhů-
ru k nebi. Horské cesty a můstky jakoby pluly v nebesích a jen 
z pohledu na ně vstávají vlasy hrůzou. Taková je hora Huashan, 
které se říká „nejnebezpečnější divotvorná hora“. Je na ní pět 
vrcholů, na východě vrchol Chaoyang, na západě Lianhua, 
uprostřed Yunü, na jihu Luoyan a na severu Yuntai. Nejvyšší 
bod je jižní vrchol Luoyan, dosahuje výšky 2154,9 m.n.m. Nej-
nebezpečnější je západní vrchol, který se ční do výše 2082 m.
n.m. Severní vrchol je nejnižší, měří 1614,7 m.n.m. Huashan 
je také významnou horou taoismu, podle mytologie je čtvrtou 
ze šestatřiceti příbytků nesmrtelných. Už od starých dob byla 
známou destinací cestovatelů a roku 1982 byla zařazena na se-

znam významných státních památkových oblastí. Celá oblast se 
rozkládá na 150 kilometrech čtverečních.

Za císaře Han Wudiho (2. stol. př. n. l.) byl zde postaven chrám 
Xiyue. Přezdívá se mu „císařský palác provincie Shaanxi“ a „prv-
ní mezi svatyněmi pěti posvátných hor“. Soustava chrámů 
a svatyní na hoře Huashan je skutečně největší a nejrozsáhlejší 
ze všech pěti hor. V historii Číny sem vykonalo inspekční cestu 
nebo zde provádělo oběti a rituály celkem 56 císařů. Se svými 
2155 metry je z celé pětice nejvyšší.

Severní hora Hengshan
Hora Hengshan se táhne 150 kilometrů ze severovýchodu na ji-
hozápad. Nejvyšší vrchol, Fengtianling, dosahuje 2016,1 m. n. m. 
a hlavní svatyní je Beiyue miao (doslova svatyně Severní posvát-
né hory). Uctívá se v ní bůh hory Hengshan, kterému se také říká 
Velký císař severní posvátné hory.

Podle tradice Hengshan ustanovil posvátnou severní horou na 
své inspekční cestě legendární císař Shun. Od té doby se jí říká 

„hlavní hora zaplňující sever“. Chrámy se zde začaly stavět na po-
čátku dynastie Západních Han (1. stol. n. l.). Za dynastie Ming 
a Qing zde již stál celý komplex chrámů a svatyní, o čemž vypoví-
dá i dochovaný popis „na tři kláštery, čtyři chrámy předků a devět 
pavilonů, na sedm paláců, osm hlubin ve skále a dvanáct svatyní“. 
Hora Hengshan je proslulá svými nebezpečnými srázy, impo-
zantními masivy, podivuhodnými kláštery a jedinečnými pra-
meny. Kláštery, které visí nad propastmi, se nachází mezi měs-

Chrámy na severní hoře Hengshan
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Západní hora Huashan.

Střední hora Songshan

tem Hunyuan a Hengshanem. Vstupní brána k hoře se nachází 
asi tři kilometry od samotné hory. Její stavba započala někdy po 
roce 1400 v pozdním období království Severní Wei. Zvláštnosti 
místní architektury by se daly shrnout jako „podivuhodná, tyčí-
cí se nad propastí, důmyslná“. Hora Hengshan se zvedá do výše 
2016 m. n. m. a je druhou nejvyšší z pěti posvátných hor.

Střední hora Songshan
Hora Songshan se rozkládá na celkem 450 kilometrech čtvereč-
ních a dělí se na hory Shaoshi a Taishi. Nachází se na ní celkem 
72 vrcholů, nejvyšší z nich, vrcholek Junji, dosahuje 1491,7 m. n. m.
Roku 1982 byla hora Song v první skupině vyhlašovaných pa-
mátek uznána Státní radou jako památková oblast státního 
významu. Dne 13. února 2004 byla geologickým oddělením 
UNESCO označena jako „geologický park světového významu“. 
Dne 8. května 2007 obdržela oblast Shaolin na hoře Songshan 
od Čínského státního výboru pro turismus hodnocení 5A, tj. nej-

vyšší možné hodnocení turistické oblasti. Songshan je posvátná 
pro taoismus a je také místem, kde se v Číně rodil buddhismus.

Horu navštívilo 30 císařů, přes 150 věhlasných učenců a literátů 
a ještě mnohem víc nesmrtelných taoistických mudrců a bohů, kteří 
zde „dodnes vedou hovory a mají svá skrytá obydlí“. Nachází se zde 
mnoho památek a v Knize písní (Shijing) popisuje horu Song zná-
mý verš: „Hora Song se hrdě vypíná, její svah končí až v Nebesích.“

Stavba chrámu Zhongyue (Chrám středové posvátné hory) 
se řadí mezi čínskou starověkou architekturu. Škola klasické 
vzdělanosti Songyang na jižním svahu hory Taishi je jednou 
ze čtyř starověkých velkých škol. Na jižním svahu hory Taishi 
stojí také klášter Fawang, který je jedním z nejstarších čínských 
buddhistických chrámů. Klášter Shaolin, který je díky svému 
kung-fu slavný po celém světě, se nachází na hoře Shaoshi. Jsou 
zde pohřbeny celé generace slavných mnichů. 

Jižní hora Hengshan

Východní hora Taishan
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Dorazil jsem do starobylého města Pingyao po dlouhé cestě vla-
kem z Šanghaje, která trvala 22 hodin. Přesedal jsem v Taiyuanu, 
hlavním městě provincie Shanxi. Bylo skvělé si protáhnout nohy 
odpolední procházkou na slunci, u toho jsem ochutnával místní 
speciality.

Mou první zastávkou byla brána Yingxun na jihu, předtím jsem 
ještě stihl najít svůj hotel. Seděla tam skupina starých mužů 
a chránili se před sluncem jen malý kousek od zdi, za kterou se 
zelené plochy rozkládají směrem na jih.

Jedna z deseti nejzajímavějších věcí, které můžete v Pingyau dě-
lat, je povídat si se starými Číňany žijícími v tomto starobylém 
městečku. Náš rozhovor však byl kvůli jazykové bariéře omezen 
pouze na velké úsměvy a vyjádření díků v čínštině (xiexie).

Lezení po městských hradbách
Při procházce podél vnitřní zdi hradeb směrem na západ a poté 
podél západní stěny se nestalo v podstatě ani nic zajímavého, 
tedy až na pozorování mladíka v bílém saku, který chtěl zapůso-
bit na dvě mladé dívky, které s ním přijely na mopedu. Mladík se 
snažil šplhat nahoru po římse.

Crystal Dongová je místní, pracuje v hotelu, kde bydlím. Hotel 
nese jméno Jingova rezidence a nachází se na Východní ulici. 
Crystal uvnitř městských hradeb žila po celý svůj život stejně 
jako její rodina a předchozí generace. Řekla mi, že lezení po 
hradbách není vůbec ničím neobvyklým, když byla dítě, společně 
s kamarády lezla po hradbách jen tak pro zábavu. 

Vysvětlila mi, jak zdi vždy vytvářely pocit bezpečí: „Cítíme se tak 
bezpečně. Máme totiž pocit, že zdi dokážou ochránit nás i naši rodi-
nu. Není zde velký hluk. Ani město samotné není až tak přelidněné.“

V současné době uvnitř městských hradeb žije asi 40 000 lidí, sa-
mozřejmě stále jsou přítomní i turisté. „Nyní vláda všem autům 
zakázala vjíždět dovnitř města, takže je zde vzduch svěží a ne-
uslyšíte zde vůbec žádný rušivý zvuk dopravy,“ řekla Crystal. 
Hmmm. Nejsem si až tak úplně jistý, zda s tím souhlasím. Auta 
sice jsou zakázána uvnitř hradeb, ale kvůli tomu se bezpečněji 
necítím. Stejně tak mě totiž k šílenství dokážou dohnat mopedy 
a turistická autíčka. 

Vzdálím se z rušných míst, vychutnávám si klid a lahodnou večeři 
v hotelové restauraci, jdu brzy spát. Dobrou volbou je nechat ku-
chaře, ať vám pomůže s výběrem. Uvaří vám něco výborného, co 
se ani běžně v menu nevyskytuje.

Jedna vstupenka stačí
Druhý den, kdy mělo být na mém programu velké objevování zdi, 

začalo pršet. Není to sice takové počasí, jaké jsem si objednal, ale 
nemůžu mít stále štěstí na počasí, nějaké to mrholení mě rozhod-
ně nemůže zastavit.

Vydal jsem se na východ, brána Qinhan byla první, která se na 
vrcholu neopravovala. Díky bráně jsem našel krásnou cestu z ob-
lázků, která se táhne podél vnější zdi a nabízí mnoho skvělých vý-
hledů z vrcholu rozhleden. Dohromady zde najdete 70 strážních 
věží, reprezentují 72 velkých mudrců a večer jsou krásně osvět-
leny. Cesta po východní a severní zdi byla otevřena v roce 2012.

Déšť však bohužel stále nabýval na intenzitě, navíc se zvedal vítr, 
což pomalu kazilo mou náladu na průzkum města. Vyhlídka hor-
ké sprchy v mém hotelu se stávala stále lákavější. Krásou malého 
městečka je to, že se turista může kdykoliv vrátit zpět pod svou 
dočasnou střechu nad hlavou.

Nicméně kvůli dešti jsem byl také víceméně donucen navštívit 
atrakce, které se ukrývají uvnitř budov. Vybral jsem si Konfu-
ciův chrám a další. Koupíte si jednu vstupenku za 150 RMB, 
která vám umožňuje vstup do všech památek a pobyt uvnitř 
hradeb po dobu tří dní. Každou památku však můžete navštívit 
pouze jednou. Prodejny vstupenek se nachází poblíž všech čtyř 
hlavních vstupních bran.

108 druhů malých delikates
V Pingyau leží vše v blízkosti zdí. Hlavní ulice, kde se nachází 
většina hotelů, obchodů, barů a restaurací, se jednoduše nazývají 
Severní, Západní, Východní a Jižní. Pingyao po staletí řídilo čín-
ský národní obchod a finance, sídlila zde nejstarší komerční ban-
ka. Za dynastie Qing (1644–1911) se zde objevily první bankovní 
směnky a šeky. Doba, kdy město bylo v rozkvětu a sloužilo jako 
finanční hybná síla, je už dávno pryč. Dnes je město mnohem víc 
uvolněné a bezstarostné. Sedět venku a jen tak si popíjet drink je 
velmi příjemné.

Slavných lahůdek v Pingyau je podle tradice 108. Vypadá to, že 
většina zařízení je prodává všechny. Nenechejte si zde ujít ho-
vězí maso, je vynikající. Najdete zde také nudle všech možných 
tvarů. Můžete si pochutnat například na těch, které opravdu 
připomínají makarony, nebo na ovesných nudlích kaolaolao. 
Určitě zajděte do restaurace, některé z nich mají kouzelná ná-
dvoří, kde můžete v klidu sedět a užívat si historie a atmosféry 
města.

Originální hanská architektura
Hradby jsou přímé a vytvářejí čtverec, až tedy na hradby jižní zdi, 
která kopíruje tvar řeky Zhongdu. Tato řeka slouží také jako pří-
rodní vodní příkop. Současný obrys zdi byl budován v období dy-
nastie Ming za císaře Hongwu. Za jeho vlády se kvůli obranným 

Starověké hradby města Pingyao
Prozkoumávání hradeb města Pingyao ve střední části provincie Shanxi je stejné jako objevování staro-
bylého města samotného. Kompaktní rozměry města zaručují, že budete nepřehlédnutelným hradbám 
stále nablízku. V Pingyau na vás čeká výrazný kontrast oproti Pekingu, kde ze starých městských hradeb 
nezbylo už téměř nic. V malém Pingyau jsou zdi všudypřítomné.

účelům mohutně rozšířily původní městské hradby postavené 
o téměř dva tisíce let dříve v období Západních Zhou. Celkově je 
zeď 6,4 km dlouhá, 12 m vysoká a šířka se pohybuje mezi třemi 
až šesti metry.

Turisté většinou mohou chodit podél celé zdi, ale během mé ná-
vštěvy právě probíhala rekonstrukce severovýchodní části. Na-
horu na hradby můžete vystoupat pouze severní a jižní bránou, 
takže se raději nejprve ujistěte, že nemáte v plánu začít na výcho-
dě, tak jak jsem to měl vymyšleno já. U západní brány můžete 
z hradeb slézt pouze dolů. Vystoupejte určitě na hradby. Z hra-
deb si okouzlující Pingyao vychutnáte nejlépe. Z ptačího pohledu 
uvidíte krásné, udržované dvory a fascinující střechy domů. Jde 
pravděpodobně o nejlépe zachovaný příklad původní hanské ar-
chitektury v Číně.

Crystal Dongová říká, že to je jeden z důvodů, proč místní 
obyvatelé tolik zbožňují své město. „Máme svůj dvůr uvnitř 
městských hradeb, můžeme chovat domácí mazlíčky, parkovat 
tam svá kola a vůbec se nemusíme bát, že by se nám ztratila.“ 
Starší lidé si mohou v klidu povídat se svými sousedy, cvičit, 
sedět před domem a sledovat lidi procházející se na městských 
hradbách.

Želví město a lázeňské procedury
Ujistěte se, že budete mít v Pingyao dost času na nákupy. Úpl-

Historické centrum města Pingyao
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ně jsem propadl ručně vyráběným botám, musel jsem se hodně 
držet, abych si je nepořídil ve všech možných barvách. Dalším 
typickým suvenýrem jsou lakované krabice.

Začetl jsem se do průvodce po Pingyau, kde jsem našel vysvětlení 
toho, proč se městu přezdívá želví město. V dávných dobách byly 
želvy uctívány Hany žijícími v tomto regionu.

Starověcí Číňané nahřívali želví krunýře, zkoumali praskliny 
v nich a podle toho se snažili předpovídat výsledky expedic. I na 
webových stránkách hotelu Jing ś Residence je popsáno, jak šest 
městských hradeb představuje želvu. Na jihu je hlava, na severu 
ocas a po stranách jsou nohy.

Objevování všech částí hradeb a věží je příjemné setkání s histo-
rií, ale pro vaše nohy to může být tak trochu dřina. Rozhodl jsem 
se tedy, že nastal čas se trochu za tu námahu odměnit. Dvě a půl 
hodiny jsem strávil v hotelových lázních, na 90 minut jsem se na-
ložil do koupele z růží.

Chrámy
Když se Pingyao v roce 1997 stalo jednou z památek UNESCO, 
chrámy Shuanglin a Zhenguo, které se nachází za zdmi Pingyaa, 

sem byly také připojeny. UNESCO popisuje Pingyao jako vyni-
kající příklad čínského města mingské a qingské dynastie.

Jak se sem dostat:
Ať skutečnost, že Pingyao existuje již tisíce let, vám rozhodně ne-
brání v tom, abyste s návštěvou toho místa nějak otáleli. Leťte nebo 
jeďte vlakem do Taiyuanu, hlavního města provincie. Odtamtud už 
je to do Pingyaa vlakem či autobusem necelé dvě hodiny. Nebo si 
dopravu zařiďte s pomocí hotelu, ve kterém plánujete bydlet.

Kde se ubytovat:
Existuje velké množství půvabných hotelů, které se nachází 
uvnitř hradeb na krásných nádvoříčcích. Já jsem zvolil příjemný 
hotel Jing ś Residence na Východní ulici, který byl dříve součástí 
rezidence obchodníka s hedvábím z období qingské dynastie. 
160 let staré místo bylo dokonale zrestaurováno, od roku 2009 
vítá hosty z celého světa. 19 krásných pokojů a apartmánů se 
nachází podél čtyř hlavních dvorů. V hlavní budově hotelu se na-
chází restaurace, bar i knihovna se salonkem, který je naprosto 
ideální pro vychutnávání odpoledního čaje o páté. Personál je vel-
mi ochotný a mluví dobře anglicky. Kromě toho je skvěle zásoben 
všemi možnými informacemi o městečku, o které se s vámi velmi 
rád podělí.

Hradby starého města

Dračí studna - království čaje 
Vesnička je ze všech stran sevřena horami, její okolí je čarokrásné. Okolní svahy jsou posety čajovníky. 
Zelenožlutý nálev z jejich lístků výrazně voní a nasládlá chuť na jazyku ještě dlouho přetrvává. Celá ves-
nice je prodchnuta duchem čaje, prostupuje každou píď.

„První mezi čajovými vesnicemi“ se nachází nedaleko památko-
vé oblasti Západního jezera (Xihu) ve městě Hangzhou. Ve 330 
domácnostech žije 666 lidí. Vesnice Dračí studna (Longjing) se 
proslavila výrobou prvotřídního a dnes již světoznámého zele-
ného čaje „dračí studna“ (longjing), který je pojmenován po ves-
nici. Každý rok v březnu a v dubnu sem míří neustávající proud 
milovníků čaje, kteří sem vyráží vychutnávat jeden z nejlepších 
čajů Číny. 

Letmý pohled do historie Dračí studny
Historie vesnice Dračí studna sahá hluboko do minulosti. Podle 
dochovaných pramenů existovala již před 1500 lety. Čaj „dračí 
studna od Západního jezera“ (Xihu longjing) začal nabývat na 
věhlasu ve 14. století na přelomu dynastií Yuan a Ming. Postu-
pem let se zařadil mezi slavné čaje. Roku 1762 navštívil vesnici 
Longjing u Hangzhou císař dynastie Qing, Qianlong. Osmnáct 
čajovníků tehdy jmenoval „císařskými čajovníky“, od té doby je 

„dračí studna“ z této oblasti snad nejznámějším čajem v celém 
podnebesí.

Požehnání od samotné země
Vesnice byla požehnána mimořádně příznivými geografický-
mi podmínkami: hory na severu tvoří přirozenou bariéru proti 
chladnému severnímu větru, na jihu se zase klikatí proudící řeka. 
Vzduch zde nestojí na místě, proudí a přináší příznivou životo-
dárnou energii. Skvělé přírodní podmínky umožnily generacím 
místních vesničanů žít v hojnosti a mít dostatek jídla a všeho, co 
k životu potřebují. Vesnice navíc leží hned u města Hangzhou, 
které bylo hlavním městem kulturně velice vyspělé dynastie Již-
ních Songů (1127–1279 n. l.). Místní jakoby žili ve velkém parku 
na kraji dodnes prosperujícího velkoměsta.

Dračí studna
Dračí studna (Longjing) je také jedním ze čtyř slavných pramenů 
města Hangzhou. Voda z této studny je směsí vody z podzemního 
pramene a povrchové vody. Pramenitá voda je o něco těžší než 
povrchová, která se drží na hladině, zatímco pramenitá voda 
zůstává u dna. Když vodu ve studni zamícháte, pramenitá voda 
se dostane na hladinu. Má zřetelně jiný odstín, takže na hladině 
vzniknou kruhy či jiné obrazce. Jak pramenitá voda klesá opět ke 
dnu, obrazy na hladině se vytrácí. Voda ze studny je čirá, osvěžu-
jící a má příjemnou, nasládlou chuť.

Při přípravě čaje hraje velkou roli nejen kvalita čajových lístků, 
ale také kvalita vody. I když je čajový nálev z vody z Dračí stud-
ny vynikající, nejlepší čaj připravíte z vody ze studny Běžícího 
tygra (Hupaojing), která nejlépe podtrhne chuť čaje. Když nabe-
rete vodu ze studny Běžícího tygra do sklenky a na hladinu zleh-
ka položíte minci, udrží se na hladině. Pokud sklenku naplníte, 
jak jen to jde, zjistíte, že vodní hladina je o něco výš, než hrdlo 
sklenice, ale stejně nepřeteče. Může za to vysoký obsah různých 

látek ve vodě, vysoké povrchové napětí a nízký obsah uhličitanu 
vápenatého.

„Císařovna zelených čajů“
Čaj „dračí studna“ se řadí mezi zelené čaje. Nálev má výraznou 
vůni, nasládlou chuť, zelenou barvu a čajové lístky mají krásný 
pravidelný tvar. To jsou její čtyři charakteristické vlastnosti. 
Říká se o ní, že je nejlepší ze stovek čajů, je „císařovnou zelených 
čajů“. Tento čaj je vhodný v letním horkém počasí, protože má 
ochlazující účinek.

Lístky nejlepšího čaje „dračí studna“ se sbírají před čínskými du-
šičkami, svátkem Qingming na počátku dubna. Vysokých kvalit 
dosahuje také sklizeň z doby mezi čínskými dušičkami a obdo-
bím guyu (doslova „deště pro obilí“) ve druhé části dubna. Čaj 
sklizený později se již nepovažuje za prvotřídní.

Jak určit, že je čaj pravý?
Čajové lístky dračí studny jsou ploché, drobné, podlouhlé 
a všechny stejně široké. Mají zelenou až nahnědlou barvu a na 

Pramen Dračí studny
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omak jsou hladké. Na jednom výhonku mají jeden nebo dva lis-
ty. Výhonek je delší než lístky a obvykle měří do tří centimetrů. 
Lístky vyrůstají rovnoměrně, nemají stopku a čaj je sypký. Dra-
čí studna má svěží vůni. Půl kila suché „dračí studny“ obsahuje 
dvacet pět tisíc výhonků s lístkem, které se sbírají ručně po jed-
nom. Jsou tak lehké, že v šálku plavou výhonky s lístky namíře-
nými vzhůru, takže i pohled na čajový nálev lahodí oku. Falešná 

„dračí studna“ vypadá spíše jako byliny nebo tráva a na rozdíl od 
pravé „dračí studny“ lístky nejsou na omak hladké.

Jak čaj správně zalít?
Dračí studna je nefermentovaný čaj, takže je velmi jemný a ne-
měl by být zaléván vroucí, stostupňovou vodou. Ideální teplota na 
zalévání „dračí studny“ je 75 až 85 stupňů. Příliš horká voda by 
čaj zkazila, navíc by se z něho uvolnila nepříjemná svíravě hořká 
chuť.

Teplota vody se samozřejmě neměří teploměrem. Vroucí voda se 
přelije do skleněného džbánečku gongdao bei. Když voda trochu 
zchladne, nalije se do zhongu, šálku s pokličkou a podšálkem, ve 
kterém jsou čajové lístky a čaj se v něm louhuje. Je třeba mít na 
paměti, že voda se nalévá na čaj z výšky a čaj se slévá hned u hrdla 
šálku či sklenice. Když se horká voda nalévá z výšky, kontaktem 
se vzduchem se ochladí a čaj se navíc lépe vylouhuje. Jakmile jed-
nou čaj zalijete, nedávejte již na zhong pokličku. Lístků se dává 
jen tolik, aby nebylo vidět dno zhongu. Doba louhování se zvyšu-
je s každým nálevem. Ze zeleného čaje se obvykle dělají tři nálevy, 
přičemž nejlepší bývá ten druhý.

Čajový obřad s dračí studnou
Prvotřídní zelený čaj se připravuje v jednoduchých průhledných 

skleněných nádobkách. Ty umožňují kochat se pohledem na tře-
petání rozvíjejících se čajových lístků, zbarvování nálevu a svěží 
vůní čaje. O dračí studni to platí dvojnásob.

Vody je v poměru k čaji 50:1, tedy na sto mililitrů vody by měly 
přijít dva gramy čaje. Metodou nalévání vody krouživým pohybem 
se šálky naplní přibližně z jedné čtvrtiny. Tím se zvlhčí lístky, kte-
ré začnou nasávat vodu a rozvíjet se. Zvládnutí této metody ale 
vyžaduje dobré základy v zalévání čaje.

Když čaj zavoní, pozvedne se konvička s vodou a do skleniček 
či misek se z výšky dolije trocha vody. Při nalévání vody se kon-
vičkou pohybuje nahoru a dolů, tento pohyb vychází ze zápěstí. 
Takto se voda dolévá natřikrát. Z výšky dopadající voda krásně 
roztančí čajové lístky ve sklence. Tomu se říká tři fénixova při-
kývnutí. Kromě toho, že tři fénixova přikývnutí jsou dobré pro čaj, 
je to také tradiční čínský způsob, jak dát najevo eleganci svých 
pohybů při zalévání čaje. Tři fénixova pokývnutí jsou něco jako 
poklona hostu. Používají se jako vyjádření úcty k hostu i k čaji.

Rozvoj čajovnictví v posledních letech
Čajová kultura je nesmírně bohatá, není tedy divu, že celá vesnice 
Dračí studna žije čajem. Veškerá výroba a podnikání se zde točí 
kolem „dračí studny“, veškerá práce místních obyvatel je spojená 
s tímto čajem. Rodina vesničanky Zhu Wanzhu vlastní šest mu 
půdy (přibližně 0,4 hektaru). Každé ráno vyráží do okolních hor 
pečovat o čajovníky, díky kterým se její rodina nemusí bát hladu 
a zimy. „Každý rok vyrobíme přes padesát kilo čaje, za který do-
staneme asi 100 tisíc yuanů (přes 300 tisíc korun). Nejvíc práce 
máme na jaře a nejvíc vyděláme právě na jarní sklizni.“
Život ve vesnici se začal výrazně měnit před třiceti lety, kdy začala 

velká hospodářská reforma. Šestapadesátiletý pan Qian Weiguo, 
který je od roku 1982 předsedou komise venkovanů vesnice Dra-
čí studny, vysvětluje: „Život vesničanů se skutečně zlepšil na po-
čátku 80. let minulého století. Tehdy byl zaveden smluvní systém 
odpovědnosti domácností, ve kterém se výše výdělku odvíjela 
od produkce.“ Toto opatření rozpustilo dřívější výrobu v rámci 
kolektivní správy a předalo odpovědnost za správu, organizaci, 
výrobu a distribuci čaje přímo do rukou jednotlivých rodin. Tím 
výrazně vzrostly aktivní snahy vesničanů. 

„Smluvní systém odpovědnosti domácností funguje od roku 1984. 
Toto opatření skutečně udeřilo hřebíček na hlavičku. V jakém 
ohledu? Vesničané zbohatli a jejich ekonomické podmínky se 
zlepšily. Dřív by se nikdo ani neodvážil pomyslet na to, že by dal 
30 tisíc yuanů za motorku. Později to však už nebyla nedosažitel-
ná myšlenka. Když byla zavedena další nařízení a opatření, situ-
ace se ještě zlepšila. Budu někdy mít možnost koupit si BMW? 
Dřív by si na tuto otázku nikdo neodvážil ani pomyslet, ale dnes 
se podařilo této úrovně dosáhnout.“

Celá vesnice se zaměřila na výrobu a prodej tradičního čaje, 
čímž se pomalu zlepšovala její ekonomická situace. Stejně tak 
se rozvíjela i ekonomika celé země a postupně se zvyšovala 
životní úroveň. Cestování se stalo nepostradatelnou součástí 
života Číňanů. Výlety do vesnice Dračí studna, na kterých se 
lidé „učí o čaji a ochutnávají dračí studnu“, začaly být populár-
ní a počet návštěvníků neustále roste. S rozvojem cestovního 
ruchu se začala přirozeně proměňovat i Dračí studna. Aby 
se vesničané přizpůsobili poptávce na trhu, neomezovali se 
již pouze na výrobu a prodej čaje, ale začali provozovat také 
čajovny a penziony. Tím se jejich příjmy ještě zvýšily. Celkově 
se atmosféra ve vesnici uvolnila, z čehož má radost také zástup-
ce vesnice, pan Qian Weiguo.

Obchodní značka Dračí studna
Čajová sorta „Dračí studna od Západního jezera“ je velice oblíbená, 
představuje vysoce kvalitní zelený čaj, který se prodává za vysoké 
ceny. Na trhu se ale začaly objevovat i odrůdy „dračí studny“, které 
nebyly vypěstované ve stejnojmenné vesnici u Západního jezera. 
Mnozí výrobci neprávem své zboží tímto místním názvem ozna-
čovali, čímž samozřejmě poškozovali dobré jméno „dračí studny“ 
z tohoto regionu. Milovníci tohoto druhu čaje ztratili záruku pů-
vodu kupovaného čaje, neměli jistotu, že opravdu pochází z této 
vyhlášené oblasti. Proto byla v roce 2011 zavedena regionální 
ochranná známka „Dračí studna od Západního jezera“, která 
označuje čaj sbíraný a zpracovávaný v památkové oblasti Západní-
ho jezera a na 168 kilometrech čtverečních v jejím okolí včetně ves-
nice Dračí studna. Čaj se zde pěstuje na 1381,7 hektarech, z toho 
čajové plantáže patřící k vesnici Dračí studna se rozkládají jen asi 
na 1000 mu půdy (66,6 hektarů). Kromě toho pan Qian Weiguo 
již dlouhou dobu pracuje také na registraci různých typů obchod-
ních značek „Vesnice Dračí studna“. Proces registrace je už téměř 
dokončený, celkem bude registrovaných 40 obchodních značek, 
které mají podpořit místní unikátní zemědělství.

Vesnice se po celou dobu snaží přizpůsobit změnám, které tato 
doba přináší. Dokázala udržet krok s modernizací, se změnami 
myšlení i se zaváděním různých vládních opatření. Změnili se 
lidé i společnost, ale čajová políčka přetékající zelení si uchovala 
uvolňující klid. Díky jedinečným přírodním podmínkám a boha-
té čajové kultuře půda, ze které raší čajové keříky, nadále chrání 
a žehná šťastnému životu vesničanů z Dračí studny.

Nakupovat můžete i na našich e-shopech 
www.cestacaje.cz, www.tea-exclusive.cz a www.pijumate.cz 
Novobranská 80/10 (u Měnínské brány), Brno

Specialista na čínské čaje, keramiku a porcelán, 
čínské čajové obřady gongfucha. 
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Na počátku minulého století byla vláda dynastie Qing donucená 
zpřístupnit přístavy pro obchod. Cizinci Šanghaj zabrali a uděla-
li z ní jeden ze smluvních přístavů. Mezi mostem Garden Bridge 
(Wai Baidu qiao) a Východní Nankingskou ulicí (Dong Jinling lu) 
postavili ulici, kterou pojmenovali Bund, čínsky Waitan. Světla 
ozářila velké výstavní domy rostoucí na Bundu jako houby po 
dešti. Ve skladištích a továrnách se to lidmi jen hemžilo, stála 
zde v té době největší továrna na Dálném východě. Ze Shiliupu 
se stala velkolepá brána do majestátní Šanghaje, kde přistávaly 
lodě s dobrodruhy bažícími po rychlém zbohatnutí. Pak se po 
rušném cizineckém životě v Šanghaji slehla zem. Až na začátku 
90. let, když se Čína opět začala otevírat světu, se Šanghaj znovu 
zjevila v plné síle. Boháči z celého světa se jeden po druhém vra-
celi a s odhodláním z ní začali stírat nános prachu a patiny. Poma-
lu ji probouzeli k životu a připravovali ji na Expo 2010. Šanghaj se 
dnes opět skví v řadě ostatních světových metropolí. 

Vždycky se najde někdo, kdo se zeptá, co se dá v Šanghaji dělat, 
kde je to zajímavé? Na to se špatně odpovídá, protože Šanghaj 
není typické turistické město.  Proto mnoho lidí o Šanghaji pro-
hlašuje, že v ní není nic, co by stálo za návštěvu a že nemá historii. 
Samozřejmě, že si nikdo z nich nenechal ujít návštěvu „přepl-
něného, dusného a nudného parku Yuyuan, umělou a strojenou 
ulici Lunduo lu a nevkusnou nákupní třídu s pěší zónou Nanjing 
jie nebo otravnou tržnici na ulici Xiangyang lu“. Říkají si: „been 
there, done that“ a myslí si, že viděli Šanghaj.

Do Šanghaje však má smysl jet užít si pravou místní kulturu 
a nasát její typickou atmosféru. Dobře strávená dovolená v Šan-
ghaji se točí kolem dobrého jídla, pití a zábavy. Jen samotná řeka 
Huangpu vystačí na několik dní. Po celém Bundu zapustily ko-
řenyš pičkové restaurace. Nedávno do Šanghaje přijel editor 
mezinárodně vlivného newyorského průvodce Zagat Survey, aby 
připravil číslo o Šanghaji a představil nejlepší zdejší restaurace. 
Kromě Japonska je čínská Šanghaj jedinou lokalitou v Asii, která 
přitáhla pozornost tohoto průvodce. V Šanghaji najdete luxusní 
restaurace i restaurace za babku. V současné době je na Bundu 
asi deset restaurací nejvyšší třídy. Z každého stolu je výhled na 
Bund a na řeku Huangpu. Nejvýše v žebříčku Zagat Survey se 
umístily restaurace „Jean Georges“ a „M on the Bund“. Ty se ne-
musí stydět ani vedle nejlepších restaurací na světě.

Bund je v první řadě rušná ulice plná aut a lidí, kromě toho je však 
také zábavním parkem pro dobrodruhy z celého světa. Na Bun-
du se můžete kochat nádherným pohledem na architektonické 
skvosty. Například v SPD bance si můžete prohlédnout proslu-
lé interiéry z počátku minulého století. Zabrousíte třeba na trh 
s ovocem v Shiliupu a pak se Šanghajany vyrazíte trajektem do 
Pudongu. Po procházce podél řeky si ve „skladu umění“ pro-
hlédnete nejživější a nejnovější moderní čínské umění. Na ulici 
Fuzhou lu si třeba pořídíte nádherně vyšívané boty a po nezapo-

menutelném dni plném zážitků si z terasy baru rádi vychutnáte 
výhled na noční osvětlené město.

Patnáct nezapomenutelných zážitků z Šanghaje 

1. Krásná cesta laciným trajektem
Ze čtvrti Puxi se můžete do Putongu dostat různými způsoby, 
třeba metrem nebo v autě tunelem bez jakéhokoliv výhledu na 
město. Ta nejromantičtější cesta do čtvrti Pudong však vede 
přes řeku Huangpu. Doporučujeme vzít si příklad ze Šanghajanů 
a absolvovat tuto cestu, stejně jako před sto lety, trajektem. Přes 
řeku Huangpu vede přibližně 10 trajektů. Nejpohodlnější a nej-
komfortnější jezdí mezi Shiliupu a ulicí Dongchang lu. Je na něm 
nejvíc cestujících a stojí dva yuany. Z jiné perspektivy si Bund 
prohlédnete z trajektu, který jezdí mezi Jinmao a televizní věží 

„Perla orientu“ (Dongfang mingzhu), symbolem Šanghaje. Cesta 
trvá asi čtyři minuty a stojí pět mao (půl yuanu). 

2. Elegantní oblečení z trhu s látkami
Z trhu s látkami Dongjiadu se jen málokdo vrací s prázdnýma 
rukama. Na přepestrém trhu je nesmírně bohatý výběr, oči vám 
přechází nad barvami a vzory, je těžké se rozhodnout, protože 
k dispozici je vše od hedvábí po kůži. V nabídce se předhání dvě 
stě textilních obchodů a krejčovských dílen. Nemálo Šanghajanů 
si koupí látku a hned jde za krejčím nechat si z ní ušít oděv. Krejčí 
se snaží držet krok se západní módou. V mnoha obchodech na-
jdete časopisy o módě z různých zemí. Stačí si z nich vybrat mo-
del a krejčí vám ho pak ušije na míru. Hotovou blůzu, šaty nebo 
i pánský oblek si obvykle můžete vyzvednout za týden. 
Adresa: Dongjiadu lu

3. Návrat do starého hotelu z filmu 2046
Hotel Dongfeng (Dongfeng fandian), budovu číslo 2 na Bundu, 
si zamiloval známý režisér Karwai Wong. Udělal z něj hlavní 
prostor, ve kterém točil film 2046. Hotel Dongfeng se stal pro 
filmové příznivce Karwai Wonga svatyní. Je škoda, že není běžně 
přístupný pro širokou veřejnost.

Hotel Dongfeng byl postaven ve 20. letech a byl sídlem Shanghai 
Clubu. Na Dálném východě je vyhlášený tím, že čím je hlubší 
noc, tím je krásnější. Má šest pater a na severním a jižním okraji 
střechy stojí altány, z nichž se můžete kochat výhledem na okolní 
krajinu. Budova byla navržená podle japonské císařské budovy 
(Riben diguo dasha), takže se jí přezdívá japonský Londýn.
Adresa: Zhongshandongyi lu č. 3

4. Bar, do kterého stojí za to chodit třikrát týdně
O nejvíc trendy baru v Šanghaji se říká, že i když ho navštívíte po-
třetí v jednom týdnu, bude tam pokaždé „Něco nového k vidění“, 
proto se bar takto také jmenuje. Výhled je tu skutečně takový, že 
to zde nelze nemít rád. Bar „Něco nového k vidění“ je orientován 

Patnáct neokoukaných míst na Bundu
Na Šanghaj byl nejkrásnější pohled ve 30. letech minulého století. Bund byl středobod metropole plné 
cizinců, každou noc se odtamtud nesla hudba a zvuky hýření. V marnotratné Šanghaji v té době vznikla 
jemná píseň: „Noční Šanghaj, noční Šanghaj; jsi město, které neusíná.“

směrem k Bundu a řece Huangpu, kolem se rozprostírá Šanghaj 
v těch nejkrásnějších podobách.

V baru si můžete dát západní moučníky, doporučuji zahřešit si 
s čokoládovým dortem za 55 yuanů. Pro milence je zde barokní 
věž, ve které si můžete dát intimní večeři. Je to nejromantičtější 
místo v Šanghaji. V dvoupatrové věži jsou dva pokoje, které se 
jakoby vznáší v prostoru. Do dolního pokoje se vejde osm lidí 
a v druhém patře proti sobě pod klenutým osm metrů vysokým 
stropem mohou sedět pouze dva lidé. Z okna je výhled na všech-
ny strany. Samozřejmě, že pobyt v intimním, krásném prostředí 
není zadarmo – minimální útrata začíná od 2000 yuanů. 
Adresa: Dongshanyi lu č. 3 budova 7
 
5. Důsledná péče v Evian Spa
Po celodenní vycházce na nábřeží Šanghaje není lepší způsob, jak 
ze sebe spláchnout únavu a být další den svěží, než zajít si do Evi-
an Spa (Yuyun shuiliao) na Bundu. Evian je francouzská meziná-
rodně známá značka minerální vody z Alp a Evian Spa v Šanghaji 

je jednou z poboček, které Evian ve světě otevřel. Luxusní mo-
derní prostory byly navržené hongkongským designérem Chen 
Youjianem. V Evian Spa je šestnáct místností a dvě nejpřepycho-
vější masážní vany v Šanghaji. Návštěvníci mohou očekávat, že 
svůj pobyt stráví v tekoucí vodě nebo na masáži. Singapuřanka 
Huang Qifang si nemohla Evian Spa vynachválit: „ Šanghajské 
lázně mám prochozené, ale tyto mi přišly nejlepší. Má skutečně 
mezinárodní úroveň.“
Adresa: Zhongshandongyi lu č. 3, budova 2

6. Hotel, ve kterém bydlel Einstein
Když se vydáte od Bundu přes historický most Garden Bridge of 
Shanghai (Waibaidu qiao), dojdete ke vchodu budovy bohatého 
koloniálního ražení v severní částí Bundu, k Richards Hotelu (Ji-
angpu fandian). Stojí hned vedle Shanghai Building (Shanghai 
dasha). Výstavba Richards Hotelu začala roku 1846. Původně se 
jmenoval Astor House (Licha fandian). Říká se, že to byl první 
západní business hotel v Číně. Když Einstein nebo Chaplin přijeli 
do Číny, bydleli právě v něm. V lobby tyto časy dodnes připomí-

Stará Šanghaj
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nají černobílé fotografie s portréty těchto osobností. Lobby také 
kdysi ozářila první elektrická lampa v Číně. I dnes vás odbaví 
u dřevěného recepčního pultu, na který dopadá tlumené světlo 
dvou lustrů. Z tohoto místa dodnes dýchá starosvětský půvab 
a luxus zašlých časů. 
Adresa: Zhongshandongyi lu č. 18 budova 7

7. Odkud můžete pozorovat hvězdy
Šanghaj se stala jednou ze světových destinací celebrit a to 
samozřejmě uspíšilo vznik podniků, kam by měly chuť jít se zaba-
vit a uspořádat party. Restaurace pro náročné se zaměřily právě 
na tento trh. Nejstarší a nejetablovanější je „M on the Bund“. Ne-
dávno si zde na své cestě do Šanghaje rezervovala stůl například 
Victoria Beckhamová.
Poté, co Šanghaj navštívili hlavní editoři mezinárodně vlivného 
newyorského průvodce po světě delikates Zagat Survey, pan 
a paní Tim a Nina Zagatovi, vydali šanghajskou edici nejlepších 
restaurací současnosti. „M on the Bund“ byla na prvním místě 
mezi pěti nejoblíbenějšími restauracemi. Restaurace se vyvíjela 
5 let, než se stala věhlasnou. K tomu, aby se dostala mezi 100 nej-
lepších restaurací světa, jí dodala body navíc její lokalita.
Adresa: Zhongshandongyi lu č. 5 budova 7

8. Bydlení v hostelu na lodi
Captain Hostel je tematický hostel ve stylu námořní lodi. Výtah 
zdobí tapety s azurovým mořem a zářivě modrou oblohou, po-
koje vypadají jako kabiny. Jako byste se vydali na cestu na Dálný 
východ s tím rozdílem, že tu nedostanete mořskou nemoc. Hos-
tel se nachází v 80 let staré budově, která z venku vypadá docela 
obyčejně. Uvnitř si ale i v nejzapadlejším rohu všimnete různých 
zajímavých detailů, jako jsou záchranné kruhy, kotvy, kruhová 
okénka a další. Pokoje pro více hostů jsou zařízené jako kajuty 
pro námořníky. Když je slunečno, můžete se jít opalovat na palu-
bu v pátém patře. Před očima se do dálky line řeka Pudong, ten 
výhled v noci nemá konkurenci. Bar Nuonuo v pátém patře Cap-
tain Hostelu je jedním z nejlepších míst na Bundu.
Adresa: Fuzhou lu č. 37

9. Kdybyste měli v Šanghaji vidět jen jednu budovu…
O budově SPD Bank, která původně patřila HSBC (Shanghai 
Putong Development Bank a Hong Kong Shanghai Banking 
Corporation) se dříve říkalo, že je nejpropracovanější budovou 
mezi Suezským průplavem a Beringovou úžinou. Byla postavená 
v neoklasicistním stylu. Hlavní vchod sestává ze tří otočných dve-
ří odlitých z mědi, které nesou jméno HSBC. Za masivními dveř-
mi se nachází osmiúhelníkový sál zastřešený ve výši asi dvaceti 
metrů klenutým stropem. Horní část zdi a klenba je pokryta 
mozaikovou malbou. Před strážnicí budovy stojí pár lvů s roze-
vřenou tlamou, symbol HSBC. 
Adresa: Zhongshandongyi lu č. 12

10. Odpočinek v kavárně skryté před zraky světa
Nejskrytějším tajemstvím Bundu je nenápadná kavárnička, kte-
rá je schovaná tak dokonale, že ji kolemjdoucí bez povšimnutí 
míjejí. Chodí sem hlavně stálí hosté a ti, kteří vědí, kde ji hledat. 
Chcete-li si v kavárničce posedět, projděte malou bránou banky 
SPDB a nasedněte do dramaticky vyhlížejícího výtahu, který si 
uchovává starou vizáž. Ovládání výtahu je navrženo do půlkruhu, 
a když je výtah v pohybu, kývá se ze strany na stranu. Šanghajský Šanghaj ve třicátých letech minulého století

expat, učitel francouzštiny Thiery, je zde častým návštěvníkem. 
„Často přátele provádím po Bundu a pak je vezmu sem popovídat 
si. Kávu tu mají skvělou, ale jídlo bych tu asi nepochválil. Líbí se 
mi místní prostředí, ve kterém panuje věčný klid.“
Adresa: Zhongshandongyi lu č. 12 místnost 226

11. Návštěva třetí nejvyšší věže na světě
Jak říkal Maupassant, který tak rád navštěvoval restauraci v Eiffe-
lově věži: „Jediné místo v Paříži, odkud není vidět Eiffelova věž, je 
Eiffelova věž.“ Pokud ani vy už nemůžete vystát pohled na Perlu 
orientu, tak do ní vstupte a zbavte se tak trnu v oku. Stavba tele-
vizní věže byla dokončena roku 1994. Je 468 metrů vysoká, je třetí 
nejvyšší věží na světě a nejvyšší věží v Asii. Je také nejcharakteris-
tičtější stavbou Šanghaje. Vstupné se liší podle toho, jak vysoko 
chcete vyjet. V otočné restauraci se můžete najíst formou bufetu.

12. Procházka po nábřeží řeky
Velkou část Šanghaje tvoří rozsáhlé vodní plochy. Hezký výhled 
na ně ale nenabízí každé místo. Na ulici Binjiang Dadao na nábře-
ží ve čtvrti Lujiazui vyrašila skupina kaváren a restaurací, kam 
se chodí najíst a bavit místní. V této oblasti zakotvili například 
Starbucks, McDonalds, hongkongský řetězec s cukrovinkami 
Hai Lau Shan (čínsky Xuliushan), restaurace Paulaner, Häagen-

-Dazs a další. Turisté z Hongkongu, kteří do Šanghaje jezdili na 
prodloužený víkend, si toto místo oblíbili. 

13. Žraloci vám budou plavat nad hlavami
Šanghajské mořské akvárium bylo otevřeno až v roce 1997. 

Rozkládá se na ploše 12903 metrů čtverečních a je největším 
akváriem v Asii. V celkem osmi halách můžete pozorovat různá 
prostředí moří ze všech koutů světa. Nejúchvatnější z celého 
akvária je 168 metrů dlouhý tunel vybavený eskalátorem, ve 
kterém když zvednete hlavu, uvidíte podmořský svět. Je zde více 
než tři sta druhů ryb včetně měsíčníků, jehly mořské a jiných 
druhů nebo tady můžete pozorovat také vzácné krokodýly z řeky 
Jang-c’-ťiang. Šanghajské mořské akvárium se nachází u Finanč-
ního obchodního centra (Jinrong maoyi dasha).
Adresa: Pudongyinchengbei lu č. 158

14. Plavba po řece Huangpu
Šanghajané by asi nikdy nesedli na loď, aby si prohlédli Bund, 
to je něco, co dělají turisté. Z lodě si můžete Bund prohlédnout 
z opravdu neobvyklého úhlu. Od výhledu na oba břehy řeky je 
těžké odvrátit zrak. Vše je jakoby na dosah ruky a na cestu lodí 
zůstává neblednoucí vzpomínka. Obzvlášť v noci je plavba pře-
krásná. Šanghajská dívka Wang Lei si pronajala loď a měla na ní 
svatební obřad. „Přátelé i rodina měli pocit, že je to neotřelý ná-
pad, navíc spousta z nich nebyla ze Šanghaje, tak si nenechali ujít 
příležitost projet se na lodi po řece Huangpu.“

Nedaleko observatoře u Bundu je molo pro vyhlídkové lodě, kte-
ré vyjíždějí v pravidelné časy. Jezdí se po různých trasách, ale 
všechny projíždějí kolem Bundu a Perly orientu.
Adresa: Zhongshandonger lu č. 127

15. Ubytování v „nejlepší budově Dálného východu“
Fairmont Peace Hotel (Heping fandian) byl ve 30. letech minu-
lého století nejluxusnější hotel na Dálném východě. Byl posta-
ven roku 1929 a původně se jmenoval Cathay Hotel (Huamao 
fandian). Je 77 metrů vysoký, má dvanáct pater a je postaven ve 
slohu chicagské gotiky. Cathay Hotel nechal postavit pohádkově 

bohatý anglický žid Victor Sassoon. Vnější zdi jsou vykládané 
žulou, podlaha v lobby je z italského mramoru mléčné barvy a ze 
stropu visí bronzový lustr s rytinami. Klasický, luxusní hotel se 
těší přezdívce „nejlepší budova Dálného východu“.
Adresa: Nanjing donglu č. 20

Noční pohled na Perlu orientu a na Bund



Zajímavosti a krásy Číny    prosinec/2013 společnost

http://czech.cri.cn42 43

80. léta 20. století: najíst se a mít co na sebe
V 80. letech minulého století bylo čínské hospodářství plně cen-
trálně plánované. Platy byly nízké, trh zdaleka nebyl otevřený 
soukromému sektoru ani mezinárodnímu obchodu, dokonce 
kvůli všeobecnému nedostatku zboží ani nebylo možné kupovat 
si věci za peníze. Trh byl v podstatě regulován velmi omezujícím 
přídělovým systémem, úroveň spotřeby se držela na nízké úrovni.

Pro čínské plánované hospodářství tohoto období byly nejcha-
rakterističtější potravinové lístky, kupóny, za které se nakupova-
lo. Lidé ve městech mohli kupovat potraviny prakticky jen za tyto 
lístky. Kromě potravin bylo potřeba mít kupóny i na jiné základní 
zboží každodenní spotřeby, např. látky na oděvy. Peníze fakticky 
ztrácely svoji funkci platidla. Roku 1983 byl sice v Pekingu ote-
vřen první supermarket, ale kupující byli téměř výhradně cizinci.

V této době panoval všeobecný nedostatek potravin a lidé tak 
hodnotili kvalitu života jen podle toho, jestli se mohou najíst 
dosyta a zda mají co na sebe. Obyčejný člověk téměř nikdy nebyl 
v restauraci, natož aby ochutnal západní kuchyni. Proto když 
roku 1987 do Pekingu přišlo KFC, pro většinu lidí to bylo něco 
naprosto nového. Pro běžného člověka však byl tehdy nemyslitel-
ně velký luxus dát pět nebo deset yuanů za jídlo.

Společnost a ekonomické podmínky se však postupem času 
pozvolna uvolňovaly. Jakmile se odstranily největší nedostatky 
na trhu s potravinami, začal se následně měnit i postoj Číňanů 
k oblékání. Zákazníci se začali vymezovat vůči typickému jed-
notnému oděvu 70. let. To, co v očích o generaci starších bylo 

„podivínské oblékání“, bylo pro mladé stále více žádanou mó-
dou. Snaha „jít s módou“ se stala významným tématem. Trička 
a blůzy s volnými rukávy – v Číně se jím říkalo „netopýří blůzy“, 
zvonové kalhoty, sportovní soupravy nebo jednodílné šaty, to 
vše byl najednou artikl snů pro odvážlivce. Mnoho lidí sice toto 
oblečení nemohlo vystát, ale těm, kteří chtěli jít s dobou, nemoh-
li zabránit ho nosit. V té době módní oblečení však přitahovalo 
takovou pozornost, že ho většina lidí nosila opatrně a se studem 
a když se přece jen odvážili pořídit si ho, kupovali si ho narychlo 
a s ruměncem. 

Jak uvolňování ekonomiky postupovalo, příjmy lidí rychleji rostly 
a ke slovu přišlo další spotřební zboží. Ledničky, pračky a barev-
né televize postupně doplňovaly v domácnostech kola, hodinky 
a šicí stroje. Staly se „třemi velkými věcmi“ nové doby. Na nákup 
jedné z velkých věcí musela většina rodin rok a půl šetřit, ale čín-
ské rodiny si tyto technické vymoženosti zamilovaly, takže se sta-
ly hlavními spotřebními artikly. To se táhlo až do 90. let.

90. léta 20. století: tržní ekonomika odstartovala transformaci 
spotřebních návyků

V 90. letech touha Číňanů nakupovat propukla naplno.

V roce 1993 došlo k uvolnění nabídky potravin a oleje. Skončila 
tak těžká doba potravinových lístků. V 90. letech i pro řadového 
občana již byla překonána doba, kdy se veškeré nákupy točily ko-
lem žaludku a pořízení nejnutnějšího oblečení. Problém s nedo-
statkem potravin a následně i základním oblečením byl konečně 

Proměny čínského spotřebitele 
za posledních 30 let
Již nemálo posledních let se intenzivně v celém světě o Číně hovoří jako o asijském ekonomickém tygrovi, 
jako o ekonomice s raketovým růstem. Málokde se dají tyto skutečnosti demonstrovat lépe než na spo-
třebních návycích obyčejných lidí, na jejich radikální proměně za poslední třicetileté období.

Potravinový lístek platný na území celé Číny

vyřešený. Na trzích konečně lidé mohli bez omezení lístkovým 
systémem nakupovat, co potřebovali a v množství, jaké potřebo-
vali. Trh nabídl rozmanité a kvalitní zboží a lidé si svými náku-
py začali zpestřovat život. Číňané si poprvé užívali nové situace, 
mohli si zboží z postupně rostoucí nabídky vybírat.

V těchto letech se rovněž stalo módní říkat „jdu na jídlo do re-
staurace“. Společné jídelny s velkým společným kastrolem jídla 
zavřely a lidé začali jíst to, na co měli chuť. Dřív se rybí maso 
a vepřové jedlo jenom na svátky, ale v 90. letech se již do jídelníčku 
zařazovalo celkem běžně. Kromě čínských restaurací se také po-
znenáhlu objevovaly různé podniky s cizokrajnými pochoutkami. 
Do života Číňanů přibyly KFC, McDonald’s, francouzská kuchy-
ně, japonské restaurace… Číňané mohli rozmazlovat své mlsné 
jazýčky dosud nepoznanými a nezvyklými chutěmi.

S postupem ekonomického rozvoje se u spotřebitelů nově objevi-
la touha po zkrášlování a módních trendech. Kožené bundy, slu-
neční brýle, džíny a trička se rozšířily i do těch nejzapadlejších 
uliček. Nákupy šperků a módních doplňků pomáhaly dokreslo-
vat individualitu a krásu jedinců. Nejnovějším vybavením do-
mácností moderním zbožím si lidé obohacovali život, dříve tak 
jednotvárný a ubíjející.

Na začátku 90. let v Pekingu stálo zavedení telefonu několik tisíc 
yuanů, takže ho měly jenom bohaté rodiny. Mobilní přístroj byl 
symbolem vysokého postavení, a když si s ním někdo vykračoval 
ulicemi, přitahoval závistivé pohledy kolemjdoucích. Mobil byl tak 
až na výjimky pro běžného člověka nedostupný, ale většina lidí si 
aspoň mohla dovolit pořídit si a nosit u pasu pager. Ta malá černá 

krabička nejprve jenom zobrazovala příchozí hovory, ale později 
kromě čísel uměla zobrazovat i zprávy psané čínskými znaky.

Roku 1998 skončil systém přidělování bytů a lidé pomalu začali 
vnímat to, že se i byt dá koupit. Byty, auta a cenné papíry však v té 
době byly čistě záležitostí movitých. V době razantní proměny 
spotřebitelských návyků se tak poprvé objevily významné rozdíly 
ve finančních schopnostech a v poptávce kupujících. Společnost 
se začala výrazně diferencovat podle kupní síly jednotlivců.

Začátek 21. století: prudká diverzifikace spotřebitelů

Jak se zvyšovala životní úroveň a rozvíjela ekonomika, nové 
spotřební artikly se objevovaly jako hvězdy na nebi. Na začátku 
21. století úroveň spotřeby Číňanů prudce rostla.

Pozvat někoho do restaurace začalo být běžné a restaurace se 
specialitami se vymezovaly čím dál jasněji: čínské restaurace 
různých regionů, západní restaurace, restaurace spojené s ča-
jovnami, „sněz, co sníš“ nebo shluky stánků s nejrůznějšími jídly. 
Na výběr je toho dnes tolik, že si lidé často lámou hlavu nad tím, 
co by se mělo jíst a kdy. Do KFC, McDonald’s a dalších rychlých 
občerstvení se původně chodilo „osladit si život“, dnes se tam 
běžně chodí odpočinout si, popovídat si nebo se tam konají srazy, 
za které jejich pořadatel nechce moc utrácet. Po chutném obědě 
si ve Starbucks nebo Costa za dvacet třicet yuanů dát kávičku 
a chvíli si číst nebo surfovat na internetu, tak si představují 
příjemný den ti, kteří touží po pestrém, kultivovaném, příjemném 
životě. Stále více lidí propadá západním kavárnám s jejich uvol-
něným tempem a ležérní atmosférou.

Stylová kavárna u moře na ostrově Hainan - oblíbeném letovisku moderních Číňanů
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Utrácení za zábavu a požitky dosáhlo doposud nevídaného vr-
cholu. Sledování seriálů, tanec na dvorech nebo cvičení v par-
cích už dávno nedokáže uspokojit všechny současné požadavky 
lidí, které den ode dne rostou. Fitness centra, bazény, biliár, KTV 
(nahradilo dřívější karaoke, přibyla k němu televize, na které 
běží videoklipy, proto KTV: karaoke + TV), podniky, kde se hrají 
karty, šachy a mahjong, internetové kavárny, tedy spíš zakouře-
né internetové haly s řadami počítačů, kina a další místa, kam 
lidé mohou chodit trávit volný čas, jsou stále oblíbenější. Také za 
cestování do zahraničí se utrácí čím dál víc. Destinace, o kterých 
dřív nikdo ani pořádně nevěděl, jsou dnes den ode dne populár-
nější. Postoj lidí k cestování se změnil z „cestování jsou vyhozené 
peníze“ na „člověk by přece měl vidět kus světa“.

Když měl roku 2001 někdo hezký mobil s černobílým displejem 
a možností volby melodií, tak mu lidé záviděli. Takový mobil v té 
době stál dva až tři tisíce yuanů. Většina rodin měla nanejvýš 
jeden přístroj, o který soupeřili všichni její členové. Dnes má mo-
bil téměř každý a nikdo se bez něj neobejde. Jeho funkce a vzhled 
se samozřejmě úplně změnily, cena však výrazně klesla. Chyt-
rý telefon s nejrůznějšími funkcemi se dá pořídit za několik set 
yuanů. Dnes není u zákazníků nic divného, pokud každoročně 
obměňují typ svého mobilu.

Internet je dnes rozšířený i v zapadlých koutech Číny a rozšířil in-
formační kanály. Číňané díky němu mají představu o tom, jak to 

vypadá za hranicemi. Stále více lidí také posílá své dítě studovat do 
zahraničí – tento trend se rozšířil po celé Číně. Mnoho lidí sní o tom, 
že na vlastní kůži zažije zahraniční metody vzdělávání, zakusí hod-
notový systém jiné kultury a vybere si to nejlepší z Číny i Západu. 
Kromě „horečky zahraničních studií“ se také rozšířila „emigrační 
horečka“. Číňané si pěstují naděje na život za hranicemi, představu-
jí si, jaká budoucnost je v zahraničí čeká a jak tam začnou nový život.

Od roku 2010 začalo být patrné, že diverzifikace spotřeby je na 
rychlém vzestupu. Zformovaly se spotřebitelské modely vyšších 
tříd, například „ekologické nakupování“, „nákupy pro zdraví“, 

„nákupy zboží, kterým se dává najevo osobitost“ nebo „nákupy 
nových, neznámých věcí a zážitků“. Nové modely nakupování 
den ode dne nabývají rozmanitosti a jsou hlavně čím dál tím roz-
šířenější a běžnější. Lidé jsou nakloněni novince jíst biozeleninu 
a organické zdravé potraviny, při jejichž ekologickém pěstování 
nedochází k poškozování přírody. Mládež je zapálená do nových 
produktů značky Apple a do další elektroniky. Tyto výrobky 
a značky se pro ně staly módou, bez které si život už neumí před-
stavit. Nakupováním na internetu a slevových serverech objevili 
zákazníci další způsoby nákupů.

Spotřebitelé už nekladou důraz jenom na cenu, ale i na kvalitu. 
Čím dál větší nabídka nejrůznějšího zboží a diverzifikace spotře-
by napomáhá uspokojovat rozdílné potřeby jednotlivců a spotře-
bitelům přináší donedávna netušené pohodlí a požitky.

Obchodní centra plná značkového zboží se pro mnohé stala oblíbeným místem odpočinku.

Mezi Čínou a ČR v kultuře 2013
10.–14. únor 2013 výstava Fotografie České republiky
v Chaoyang parku v centru Pekingu
U příležitosti oslav začátku lunárního nového roku se 
v pekingském Chaoyang parku konal Mezinárodní kulturní festi-
val s dětskými atrakcemi a stánky. Festival doplnila také výstava 
fotografií včetně včetně těch, které pocházejí z České republiky.

5. březen 2013 Pupendo na festivalu frankofonních filmů
v Číně
V rámci 18. ročníku festivalu filmů se letos čínské veřejnosti 
představil v původním znění s anglickými a čínskými titulky zná-
mý český film Pupendo.

9.–10. březen 2013 Veletrh vzdělávání v Pekingu
V pekingském Výstavním centru zemědělství se konal 14. ročník 
celostátního veletrhu zaměřeného na vzdělávání – China Inter-
national Education Exhibition Tour 2013 (CIEET). Letos se ve-
letrhu zúčastnilo České vysoké učení technické v Praze, o jehož 
studijní obory v anglickém jazyce projevovali čínští studenti vel-
ký zájem.

1.–8. duben 2013 První dubnový týden zasvěcen
české ilustraci
Přední česká ilustrátorka Renata Fučíková zavítala začátkem 
dubna do Pekingu a na Ústřední akademii krásného umění 
a Univerzitě kosmonautiky a letectví představila naši bohatou 
tvorbu laické veřejnosti i čínským studentům výtvarných oborů 
a ilustrace.

18. duben – 28. červenec 2013 Výstava „Odstup, a jsi blíž“
V historických prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Hu-
sově ulici v Brně se konalo slavnostní zahájení česko-čínské vý-
stavy obrazů Tomáše Císařovského a He Jinweije. Výstava před-
stavila poprvé v Evropě v reprezentativním rozsahu tvorbu He 
Jinweie, který už v roce 2009 participoval na expozici v Čínském 
pavilonu na Benátském bienále.

30. duben – 7. červenec 2013 Promítání českých filmů
v pekingském nezávislém divadle Penghao
Velvyslanectví ČR ve spolupráci s pekingským divadlem Pen-
ghao uspořádalo cyklus promítání populárních českých filmů. 
Penghao je první pekingské nezávislé divadlo s malou scénou, 
umístěné v tradičním čínském sihuyuanu.

17. květen 2013 Vystoupení Talichovy komorní
filharmonie v Pekingu
V květnu 2013 absolvovala Talichova komorní filharmonie svůj 
první zájezd do Pekingu, kde odehrála několik koncertů. První 
z nich se uskutečnil 17. května v nejprestižnějším pekingském 
sále Music hall v National Centre for Performing Arts. Dirigent 
Jan Talich otevřel celý koncert sólovým vystoupením se skladbou 
J. S. Bacha společně s čínským houslistou Huang Mengla.

22.–26. květen 2013 Saudek přivezl sexuální revoluci
Jan Saudek - legenda současné naší i světové fotografie, vystavo-
val v Číně poprvé. Výstava byla rozdělená na dvě části, výstava 

„Rosa v ranní kávě“ proběhla na velvyslanectví ČR, druhá sólo 
výstava byla slavnostně otevřena v galerii See+ v umělecké zóně 
798.

26. – 28. červenec 2013 Druhý ročník Smetanovy
mezinárodní klavírní soutěže v Číně
V rámci 31. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 
se v Pekingu uskutečnilo regionální finálové kolo pro oblast tzv. 

„Velké Číny“. Soutěže se zúčastnilo přes tisíc mladých čínských 
pianistů.

23. srpna do 29. září 2013
Výstava PEKING – PRAHA: Nový pohled na současné čínské 
umění zaplnila prostory Císařské konírny na Pražském hradě. Je-
dinečná kolekce prezentovala tvorbu více než 40 čínských uměl-
ců, jejichž díla vycházejí z kulturního prostředí současné čínské 
společnosti.

28. září 2013 Otevření výstavy Vladimíra Kokolii v Chengdu
Ve městě Chengdu v Muzeu současného umění (MOCA) proběh-
lo slavnostní zahájení výstavy obrazů známého českého malíře 
Vladimíra Kokolii, který je mimo jiné dlouhá léta známý také cvi-
čením taiji a blízkým vztahem k čínské filozofii. 

11. října 2013 První česko-slovensko-čínský
gastronomický festival
Akci pořádaly české a slovenské velvyslanectví v Pekingu ve spo-
lupráci s Čínskou kulinářskou asociací. Pozvaní hosté měli mož-
nost ochutnat některé typické pokrmy z České republiky, Sloven-
ska a Číny.

24. října 2013 6. ročník filmového festivalu Evropské
unie v Číně
Filmy se promítaly v kinech ve městech Peking, Chengdu a Shen-
zhen. Česká republika byla letos zastoupena filmem Otesánek od 
Jana Švankmajera.
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Proč se Čínou šíří 
horečka studia v zahraničí
Řada zahraničních univerzit si rychle zvyká na příliv nových studentů z Říše středu. Netušené možnosti 
přináší studium v zahraničí pro mládež z donedávna uzavřeného státu. Nejen ceněné vzdělání ve vybra-
ném oboru, ale především možné rozšíření obzoru o zcela nová civilizační východiska, kulturu a tradici 
zahraničních destinací činí z čínských absolventů lidi nové doby.

Od roku 2008 v Číně každoročně o více než 20% vzrůstá počet 
studentů, kteří jezdí za vzděláním do zahraničí. Roku 2012 počet 
čínských studentů v zahraničí dosáhl 410 000 a úřady předpoklá-
dají, že za rok 2013 jich bude 490 000. Popularita studia v zahra-
ničí a služeb s tím spojených stále roste. Dnes je tak rozšířená, že 
se rychle stala téměř typickým rysem čínské společnosti.

Ze zpráv vysokých škol citovaných v článku z roku 2012 na 
webové stránce Čínské vzdělávání online (Zhongguo jiaoyi zai-
xian) vyplývá, že počet studentů, kteří odjeli studovat do zahra-
ničí, strmě stoupal. Roku 2011 jich bylo rekordních 340 tisíc. Za 
pozornost stojí, že polovina z nich odjela do zahraničí studovat 
bakalářský program. 

„Vzdělání v cizině je podle mě lepší než čínské. Náplň výuky je 
praktičtější a víc ze života. Navíc životem v cizí zemi se v člověku 
vycvičí různé schopnosti a dovednosti,“ domnívá se absolventka 
střední školy z Pekingu Lü Tiantian. Tiantian je jednou z armá-

dy absolventů středních škol, kteří se rozhodli nejít ke zkoušce 
na domácí vysokou školu. Její vysněnou destinací je Anglie.  
Tiantianina matka Ji Li, inženýrka v IT společnosti, dceru v jejím 
rozhodnutí podporuje. V rozhovoru vyjádřila naději, že její dce-
ra na zahraničních studiích nabude rozhledu a oproti generaci 
svých rodičů bude žít barvitější a zajímavější život. „Nepůjde ke 
zkoušce na vysokou školu v Číně, rovnou ji pošlu na vysokou ško-
lu v cizině. Podle mě teprve v zahraničí dostane skutečné vzdělá-
ní. Kdyby neodjela studovat, byla by to škoda. Upřímně si myslím, 
že vzdělání v Číně je jako výrobní linka, zatímco studium v za-
hraničí je individualizované. Myslím, že takové vzdělání je lepší. 
Lidé by měli mít vlastní osobnost. Bez osobitosti se špatně hledá 
práce, protože produkty z výrobního pásu prostě hůře nacházejí 
uplatnění. Aspoň si to myslím,“ prohlašuje Ji Li.

Vzdělání v cizině z pohledu ekonomiky
Dříve bylo studium v zahraničí výsadou dětí z bohatých rodin. 
V současné době, kdy čínská ekonomika raketově roste, si může stá- Vysokorychlostní železnice 

V roce 2008 byla mezi Pekingem a Tianjinem vybudovaná první 
čínská vysokorychlostní železnice, rychlost souprav překročila 
rychlost 300 km/hod. Na scéně výstavby a provozu vysokorych-
lostní železniční sítě v Číně se tak zvedla opona. Rok nato byl za-
hájen provoz nejdelší vysokorychlostní železnice na světě - trasa 
mezi Kantonem a Wuhanem.

V roce 2012 byl vybudován dopravní systém vysokorychlostní 
železnice, který si můžeme představit jako kruh, ve středu kte-

rého stojí Peking a dojezdová vzdálenost z něj do jiných měst je 
8 hodin. Stala se největší a nejrychlejší vysokorychlostní želez-
niční sítí na světě. V současné době nejvyšší dosažená rychlost již 
překračuje 400 km za hodinu.

Do roku 2020 plánuje Čína postavit vysokorychlostní železniční 
síť osobní dopravy, která by přesáhla 50 000 km.
 Wang Zhi
 Reportér CRI

le víc rodin splnit sen o studiu svých nadaných potomků v zahraničí. 
Podle Ji Li je sice studium v zahraničí dražší, než jít na vysokou školu 
v Číně, ale „aby se dítěti v budoucnu dařilo, tím spíš, když je teď v ro-
dinách jen jedno dítě, tak svou dceru a její úspěch do budoucna pod-
poříme. Ačkoli je to drahé, dnes už to se zatnutými zuby zvládneme.“

Přijímací zkoušky na vysoké školy v Číně byly obnoveny roku 
1977, od té doby se zástupy studentů snaží protlačit na dobrou 
univerzitu. Množství zájemců o studium je obrovské a konkuren-
ce je ostrá. Počet míst na univerzitách se neustále zvyšuje a s tím 
roste i počet absolventů. Jenže pracovních příležitostí je málo 
a problém nezaměstnanosti absolventů je rok od roku nápadnější. 
O roku 2013 se říká, že je nejnáročnější dobou na hledání práce. 
Do letošního dubna si našlo práci a podepsalo kontrakt pouhých 
28,4 % čerstvých absolventů, o 10 % méně než loni. Ji Li se do-
mnívá, že status absolventa zahraniční univerzity bude u přijíma-
cích pohovorů pro uchazeče o zaměstnání výhodou.

Kromě silné domácí konkurence na trhu práce je dalším 
významným faktorem, který zvyšuje zájem mládeže o studium 
v zahraničí, posílení čínského yuanu oproti dolaru a ostatním 
měnám. Spolu s uvolněním vízové politiky tak došlo k výrazné-
mu snížení nákladů na studium.

Podle úředníka ze sekce pro kulturu a vzdělání Velvyslanectví 
Velké Británie odpovědného za podporu vzdělávání, pana Qi 

Qi, roku 2012 hraniční správa v Číně vydala celkem 56 000 stu-
dijních víz do Anglie. Oproti roku 2011 je to 11% nárůst. Anglie 
v současné době nabízí také řadu příležitostí k získání pracov-
ních víz. Od dubna 2013 má každý, kdo v Anglii dokončí dokto-
rát, nárok na dvanáctiměsíční vízum pro nalezení pracovního 
uplatnění.

Odliv mozků nemusí být ve svém důsledku negativním jevem
Studijní horečka vzbuzuje obavy, že dojde k odlivu mozků, ale 
vedoucí Ústavu pro výzkum vzdělávání ve 21. století pak Xiong 
Bingqi je toho názoru, že odliv mozků není jednoznačně nega-
tivním jevem. Doufá, že mimořádná obliba studií v zahraničí 
nastartuje revoluci v čínském školském systému a pomůže Číně 
transformovat místní vzdělání zaměřené dosud na kvantitu na 
nový typ vzdělání se silnou stránkou ve své kvalitě.

S neustálým růstem životní úrovně přirozeně rostou i poža-
davky na vzdělání a jeho kvalitu. Ačkoli Ji Li nyní posílá své 
dítě studovat do ciziny, doufá, že probíhající reforma školství  
dosavadní stav věcí změní. „V Číně probíhá reforma školství, 
která určitě povede k jeho rozvoji a zlepšení. Díky ní víc lidí 
bude ochotných nastoupit na školu v Číně. Rozhodnutí a volba 
rodičů a jejich potomků o studiu v zahraničí neznamená, že by 
domácí vzdělávání bylo v tak špatném stavu. Zatím ale stále 
probíhá jeho reforma a teprve postupem času bude jasné, jaký 
bude její výsledek.“

Meziměstská vysokorychlostní železnice mezi Pekingem a Tianjinem
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ROZHOVOR: S mistrem Zhai Fengem 
o vnitřních stylech a o starobylém  
bojovém umění taijiquan 
Snad každý, kdo cvičí taijiquan, u nás známé možná více pod počeštěným názvem jako „taiči“, se opa-
kovaně setkává se stejným dotazem: „Taijiquan, to jsou takové ty pomalé pohyby? Ale to snad ani není 
moc cvičení, že? To přece nemůže být ani trochu namáhavé.“ Odpověď, že taijiquan je především bojové 
umění, proto často vyvolává velké překvapení. Jak to tedy s tímto bojovým uměním doopravdy je?

Často se setkáváme s pojmy taiji a taijiquan. Je mezi těmito 
pojmy rozdíl?
Termín taiji je obecnější, poprvé se objevil v Knize proměn ve Veli-
kém komentáři. Jeho význam je „nejvyšší, nejkrajnější, absolutní, 
jediný“. Je to filozofický pojem, který se využívá v různých oblas-
tech. Taijiquan má užší význam, je to název bojového stylu. Znak 
quan v tady označuje bojové dovednosti beze zbraní, tj. holýma 
rukama. Spojením pojmů taiji a quan se tedy označuje specifický 
bojový systém, který se řadí mezi takzvané vnitřní styly, neijiaquan. 
Vychází z tradičního čínského pojetí proměn jin a jangu.

Co znamená označení „vnitřní styl“?
„Vnitřní“ v pojmu „vnitřní styly“ znamená vnitřní princip, vnitřní 
smysl, vnitřní energie čchi. To znamená, že vnitřní styly vychází 
z tradičního čínského vnímání těla, z učení o vnitřních energetic-
kých drahách. Jsou to bojové styly, které se zaměřují především 
na cvičení mysli a vnitřní energie. Tzv. „vnější styly“ kladou na-
opak větší důraz na trénink fyzické formy, těla. Říká se, že vnitřní 
(styly) tříbí esenci, čchi a ducha; vnější (styly) cvičí šlachy, kosti 
a povrch těla. Pokud ovšem chce někdo dosáhnout vyšší úrovně, 
musí ve skutečnosti trénovat vnitřní i vnější zároveň.

Proč a jak působí cvičení taijiquan zdravotně?
Můžeme obecně říct, že důležitými tréninkovými metodami 
vnitřních stylů je tzv. „pěstování čchi“ a „zprůchodňování drah“. 
V průběhu cvičení taijiquan se klade důraz na vedení čchi myslí 
(yi yi ling qi) a čchi pak rozhýbává tělo (yi qi yun shen). Čchi i krev 

Wudangské hory jsou domovem vnitřních stylů, 
mezi které se zařazuje také taijiquan.

takto pronikají do každé části těla, což přináší i příznivé zdra-
votní účinky. Kromě toho by měl cvičenec udržovat nezaujatý 
a vyrovnaný stav mysli a měl by tomu odpovídat i jeho projev. Při 
cvičení taijiquan se necvičí pouze tělo, zdokonaluje se také mysl 
a myšlení, což ještě víc posiluje zdravotní účinek. I když se tré-
nink dělí na několik aspektů, např. na sestavy, práci ve dvojicích, 
práci s čchi apod., což se u různých škol může lišit, společným 
rysem jsou měkké, kruhové a plynulé pohyby vedoucí ke zprů-
chodňování drah, harmonizaci čchi a krve, vyživování orgánů, 
posilování šlach a kostí.

Proč se ale zdravotní stav některých lidí, kteří cvičí taijiquan 
celkem dlouho, nijak zvlášť nemění?
Každý sport má příznivé zdravotní účinky, třeba běh. Toto je 
spíše otázka způsobu, jakým člověk cvičí, tj. jestli cvičí správně. 
Taijiquan má v porovnání s jinými druhy sportu specifický 
účinek, protože se řídí specifickými vnitřními principy a neklade 
důraz pouze na vnější formální provedení. Zde je důležitá také 
otázka doby, jak dlouho se člověk taijiquan věnuje. Někteří lidé 
si myslí, že stačí zacvičit si s mistrem dvě hodiny týdně a budou 
zdraví. Takto to ale nefunguje. Běžné kurzy jsou časově omezené. 
Mistr může pouze studenty vést k tomu, aby zvládli základní 
principy, může pouze vysvětlit smysl pohybů. Je však důležité, 
aby si studenti ve volném čase cvičili sami. Pouze takto mohou 
dosáhnout posílení zdravotní kondice. Kromě toho na základě 
zvládnutí správného způsobu cvičení při dlouhodobém a vytr-
valém každodenním tréninku je nutná určitá doba, než se změní 
tělesná konstituce. Podle individuálních daností může být tato 
doba u každého jiná. U někoho to budou možná tři měsíce, u ně-
koho půl roku. Myslím, že mnozí studenti, kteří taijiquan vytrva-
le cvičí, již mají s tímto nějaké zkušenosti.

Jaký styl byste doporučil člověku, který chce začít se cvičením 
wushu?
Když budu soudit podle skupiny lidí, se kterými se v poslední době 
setkávám, většina cvičí hlavně pro zdraví. Dospělým studentům, 
tj. nad 18 let, kteří s cvičením teprve začínají a u kterých je již 
těžké změnit tvárnost a pružnost těla, doporučuji spíše vnitřní 
styly, především taijiquan, cvičení neomezené věkem. Pro ty, kte-
ří se chtějí učit i sebeobranu, doporučuji xingyiquan. Co se týče 
volného boje, sanda, trénuje se vyloženě kvůli bojovému využití 
a není vhodný pro starší věkovou kategorii. Teenagerům doporu-
čuji začít vnějšími styly, u nás nejrozšířenější tzv. shaolin, s dů-
razem na fyzický trénink, a pak postupně přejít na vnitřní styly. 

Co by měli starší lidé v zimě jíst

Mléko:
Mléko obsahuje devět různých aminokyselin, které jsou pro 
lidský organismus velice důležité. Molekuly tuku v mléku jsou 
malé a rozptýlené ve vysoké míře, proto je mléko lehce stravitel-
né. Mezi obsažené karbohydráty patří především laktóza, která 
napomáhá k množení laktobacilů a omezuje růst škodlivých 
bakterií. Podle tradiční čínské medicíny je chuť kravského mléka 
sladká, doplňuje energii, podporuje tvorbu slin a tělních tekutin, 
pomáhá při diabetu a dalších nemocích.

Sladké brambory:
Sladké brambory obsahují vysoké množství vitamínu C a E. 
Zvláštní na bramborech je to, že se v nich obsažený vitamín C a E 
nezničí při vysokých teplotách. Vitamín C může pomoci lidské-
mu tělu vypořádat se s chřipkou a dalšími nemocemi. Vitamín E 
může zvyšovat libido a oddalovat stárnutí.

Sojové klíčky:
Vlivem enzymů se struktury v sóje obsažených proteinů uvol-
ňují, míra stravitelnosti a účinky bílkovin se zvyšují, obsah 
vitamínu B1 a B2 a ve vodě rozpustných fibrinů se také zvyšu-
je. Klíčky se tak stávají ideální vysoce výživnou potravinovou 
složkou.

Houby (šitake):
Houby obsahují mnoho vitamínů a minerálních látek, více než 

padesát druhů enzymů a volných aminokyselin, cholin, adenin, 
ergosterol a lentinan potlačují syntézu cholesterolu v těle. Podpo-
rují rozkládání cholesterolu a zabraňují zvýšenému obsahu lipidů 
v krvi.

Jidášovo ucho:
Tyto černé houby obsahují relativně velké množství stopových 
prvků, zabraňují krevním sraženinám, kardiovaskulárním a cév-
ním mozkovým onemocněním. Podle tradiční čínské medicíny 
jsou tyto houby vyrovnané povahy a sladké chuti, posilují energii 
čchi, fungování mozku a tvorbu krve, pomáhají při únavě nohou 
a celkové necitlivosti končetin.

Ryby:
Ryby působí na organismus velice příznivě, mastné kyseliny ob-
sažené v rybím tuku podporují správné fungování mozku. Lidský 
mozek je minimálně z padesáti procent tvořen tuky, z toho deset 
procent tvoří právě mastné kyseliny. Napomáhají zabránit moz-
kovým zánětům a podporují správné prokrvování mozku. Tuňák, 
makrela a sépie jsou pro svůj vysoký obsah rybího tuku našemu 
organismu prospěšné, totéž se ale nedá říct o tucích obsažených 
například v hovězím a vepřovém masu.

Všechny výše zmíněné potraviny nám pomáhají udržet tělo v tep-
le a působí preventivně před vznikem nemocí. Senioři by je měli 
jíst pravidelně a v dostatečném množství.

Zima je obdobím zvýšeného výskytu nemocí, obzvláště staří lidé snadno onemocní, proto by měli být 
na pozoru. Se zvyšujícím se věkem tělo postupně slábne, pro starší generaci je opravdu důležité věnovat 
pozornost ochraně zdraví. Co by tedy senioři měli v zimě jíst, aby ochránili své tělo před všudypřítomným 
chladem? Přečtěte si pár drobných rad, ověřených v daleké cizině po mnoho staletí a jejich dodržování 
vám pomůže lépe překonat nástrahy nadcházející zimy.

Sójové klíčky Jidášovo ucho
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„Tady začíná cesta ke zdraví.”
Čínské taoistické kung-fu

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE
Škola Taiji a Shaolin Kung-fu
SHIFU ZHAI HUA
www.kungfucentrum.eu
www.facebook.com/HuaLongZhai
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nejlepší ceny letenek
nejvìtší výbìr leteckých dopravcù
kompletní servis
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Místa, která jsme navštívili v tomto čísle:
Provincie - Henan / Che-nan, Hunan / Chu-nan, Shaanxi / Šen-si, Shandong / Šan-tung, Shanxi / Šan-si, Yunnan / Jün-nan
Oblast Xishuangbanna - Xishuangbanna / Si-šuang-pan-na, Daluo / Ta-luo, Jinghong / Ťing-chung, Menghai / Meng-chaj, Mengjinglai / Meng-ťing-laj
Shanghai - řeka Huangpu / Chuang-pchu, čtvrť Pudong / Pchu-tung, nábřeží Waitan (Bund) / Waj-tchan
Hangzhou - Hangzhou / Chang-čou, Longjing / Lung-ťing, Xihu / Si-chu
Další města - Pingyao / Pching-jao, Tianjin / Tchien-ťin
Hory - Hengshan u Hengyangu / Cheng-šan, Cheng-jang, Hengshan u Hunyuan / Cheng-šan, Chun-jüan, Huashan u Huayang / Chua-šan, Chua-jang, 
Songshan u Dengfeng / Sung-šan, Teng-feng, Taishan u Tai‘an / Tchaj-šan, Tchaj-an M
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