
Mým koníčkem je patchwork, oblíbila
jsem si přírodn ímateriály a obdivuji
barven í látek tajem ným přírod n ím
indigem.Aprotože mám ještě ktomu
dobrod ružnou povah u, navštívi la
jsem Mekku tradičních textilních
technik - Japonsko.
TExT: LADAcHARvÁrovÁ

l ž,ivoléisem udělala několik zásadních změn a žádne

/ nelitulil Xdyž mé první manželství nebylo šťastné, od-
stěhovala jsem se z rodného města do Prahy, lyměnila
manžela a po třicítce si pořídila tři děti během pěti let,

Když na trhu scházelo zdravéjidlo,r7budovalajsem na Šu-
mavě zeleninovou zahradu, a když nebylo v Praze kam chodit
s dětmi, pomáhala jsem založit mateřské centrum. Pak jsem
vyhořela jako učitelka, založila si ve čtyřiceti vlastní firmu
a učím se podnikat. Po padesátce jsem se odhodlala rozloučit
s lidmi, se kterými jsem si přestala rozumět, a abych nezapo-
mněla - loni jsem si nechala udělat dredy a pro 15 nadšenců
zorganizovala zájezd do Japonska za kořeny řemesel.

Cesta souvisela s mou prací. Mám v Praze na Letné malé
studio, ve kterém nabízím látky pro interiéry a navrhuji,
jak je použít. Do cesty mi vstoupila technika japonského
prošívání sashiko, která mě okouzlila i svým spirituál-
ním nábojem. Také proto jsem }aponsko chtéIa zažít
na vlastní kůži. Pak jsem se seznámila s Václavem
Kučerou, který má k této zemi blízký osobní vztah,
a požádala jsem ho, aby mi pomohl zorganizo,
vat cestu za tradičními textilními technikami.
V mém odhodlání mě podpořili manžel
i děti, a takjsem sehnala dalších patnáctzá-
jemkyň o patchwork a začali jsme pláno-
vat. Trva]o to rok. Diskutovali jsme o tra-
se a památkách, které navštívíme, Václav
díky své perfektní japonštině mohl oslo-
vit lidi, s nimiž jsme se chtěli setkat. A pak
jsme odletěli.

Termín cesty mimo turistickou sezonu byl podmí-
něn datem každoročního Quilt festivalu v Tokio
dómu, který jsme si nemohli nechat ujít. Pře-
hlídka japonského quiltingu a patchworku je
světovou událostí díky kvalitě i kvantitě
,"ystavovaných prací. Fotografie a člán-
ky z festivalu pak po celý rok plní
stránky odborného tisku,
jednotlivé kolekce quiltů
putují po výstavách
celým světem. Ja-
ponskýpatchwork je
unikátní záležítostí,
vycházi z tamních
tradic, ale asimiloval do sebe tendence evropské i americké.
Tamní quilty rozeznáte mezi všemi ostatními snadno, díky
typické taupe barevnosti, tištěným motivům nebo stopám
modrotiskových indigových látek. A samozřejmě díky pre-
ciznímu provedení zejména ručním šitím a aplikací.

Země nás nadchla i jiným poznr{.ním. O |aponcích jsme do-
předu smýšleli jako o ljdech uctivých, disciplinovan/ch a vůči
cizincům rezervovaných. Překvapením proto bylo, s jahy'm
zájmem o nás i Českou republiku jsme se všude setkávali.
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CESTY

Domorodci obdivovali náš zájem o svou práci
a život, udivovalo je, že jsme vážili tak dalekou
cestu a že se lrydáváme i do odlehlých míst,
kam turisté většinou nemíří. Podívali jsme se
totiž nejen do oficiáIních muzeí, ale workshopy
jsme absolvovali i v malých tradičních dílnách.
V Kjótu v malém muzeu shibori batiky se nám
přátelsky věnoval celý personál včetně pana
ředitele, Připravili pro nás perfektní názorný
T,"/klad a qwazování batiky jsme si mohli sami
lyzkoušet. V malém městečku Yonezawa nás
krásná paní Endo, která lrypadala jako kou-
zelná pohádková babička, pozval,a do muzea
sashika, které spravuje ve svém domě starém
několik staletí. Paní Endo je přímý potomek
tkalců, kteří textil do této oblasti před mno-
ha lety přinesli, je mistryní sashika a tuto
dovednost učí i další, aby se tradiční řemeslo
uchovaio. Setkání s ní bylo krásné a emotivní.
Paní Endo a jeji žál<yně (samé starší ženy) byly
usměvavé, trpěiivé, jen trochu nechápaly náš
zájem trmácet se tak daleko,

Na jejich údivu nebylo nic zvláštního. Ono
cestovat po }aponsku v lednu není snadné -
vlhko, teplota těsně nad nulou, sníh, mok-
ro avy se musíte všude zouvat, Do chrámu,
do restaurace, na workshop... a to několikrát
denně. Takže každá z nás vcelku rychle lyčle-
nila svou sadu tzv. chrámov,f,ch ponožek, bez
které jsme neopouštěly hotel. Občasné strasti
jsme zvládali s humorem, ponorková nemoc
ani hašteřivá nálada nás nepřepadly, b1Ť naši

skupinu kromě Václava tvořily samé ženy.
O humorné historky nebyla nouze, třeba když
jsme až po pozření několika soust zjistili, že
jíme střevní klky, které se nám až do této in-
formace zdályýborné, nebo když jsme snědli
něco, co mělo blt jen ozdobou jídla. Neodra-
dilo nás to.Bez zyidavosti bychom nikdy ne-
zjistili třeba to, jak l"y'borné jsou syrové ryby
v Iokohamě, že lám budou chutnat,l^l,honky
jehličnatých stromů a hliza neznámé rostliny
nebo že okusíme syrové vnitřnosti sépií.

VELKÉ aíLÉ ŽrNv Z EVROPY
Vysoko v horách pod posvátnou horou Hak-
san leží vesnička Shiramine. Věděli jsme, že
místní tradiční tkalcovna hedvábí pro nás
chystá exkurzi s workshopem tkaní na typic-
kých dřevěn}ch stavech, ale netušili 1sme, že
nás místní obl,vatelé přijdou osobně přivítat
na náves k autobusové stanici. Takové jsme
ve vsi způsobili pozdvižení. Hotel vytápěli jen
kvůli nám, protože nebyla turistická sezona,
a nikde nikdo. Ustláno jsme měli na těžkých
futonech ze surové bavlny, ozdobených přepy-
chovými hedvábnými shibori. Yelkým zážit-
kem bylo i setkání s charizmatickým duchov-
ním v místní svatyni. Snažil se nám přiblížit,
jakým způsobem ovlivňuje život místních lidí
posvátná hora Haksan, která se vzpiná nad
vesnicí. Dokonce nám ukázal 500 let staré
rituální roucho. Došel do pokladnice, přine-
sl z ní nízkou dlouhou bílou krabici, poklekl
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úb!íbllijotc ai píem§čky Zdeňk a bvěráka
a Jaroalava UhlíYe?

V bohaŤ,ě ilugŤravaném zpěvníku najd,ete
Ťy nejznáměiéí pianíčky z vohádek a
Nechybí napYík|aá takavé ?ea$)ako
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gtatlaŤ,lka, Jaatll to nebuáe lágka,
Ani k gŤ,áru a mnlho daléích.

POPRVE VSECHNY
PIsNlcl(Y PoHRoMADE
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Quilt festival v Tokio dómu. Výstava tradičního japonského quiltingu a patchworku přitahuje každoročně pozornost celého světa,

na zem a s Velkou Úctou ten skvost opatrně
vybalil, rozlož1l a začal vyprávět... Vlastně
š1o o patchwork, roucho bylo sešito z malých
kousků vzácnýcb, látek, které tvořily figurální
motiv Buddhy a jeho ochránců.

Myslím, že dlouho budeme vzpomínat
na bleší trh v }okohamě. Koupíte tu vše možné
i nemožné, staré, nové, rozbité, krásné i po-
divné, Ale hlavně, zaplesalo tu srdce milov-
níka látek. Horyhedvábných kimon, obi pásů,
starého lněného a bavlněného textilu barve-
ného přírodním indigem - takzvané BORO.
Nevěděli jsme, na co se soustředit dřív. Poté,

co jsme vza|i ztečí trh s kimony, uskutečnila
se večer na hotelové chodbě módní přehlíd-
ka, ačkoliv nám občas dalo práci nasoukat se
do malých japonských oblečků. To, že jsme
jíní než Japonky a ]aponci, jsme si uvědomili
vícekrát. Například v autobuse se dvě evrop-
ské ženy vedle sebe na dvojsedadlo vejdou jen
stěži, za což se nám dokonce řidič omlouval.
Nebo jsme zašly do tradičních Lázní a zažíIy
nehraný úlek asi čtyřleté japonské holčičky,
která na nás vytřeštila oči, sotva vstoupila
do dveří. Maminka jí pak šeptem rysvětlovala,
že jsme velké bilé ženy z Evropy.

Naše cestování nebylo ochuzeno o návštěr.nr
klášterů, svatyní, muzeí. Prošli jsme zenoými
zahradami, které nás ohromily, Svou důstoj-
ností nás překvapila nejlyšší hora Fudži, ačko-
Ii jsme ji mohli vidět jen z okénka vlaku. Žasli
jsme nad hemžením ve velkých městech i nad
klidem odlehlých hor. A nešlo jen o čistě cesto-
vatelské zážitky. Výprava byla také cestou k po-
znání sama sebe, neboť dálka je prostředkem,
jak získat nadhled nad všední realitou. Odnesli
jsme si tolik pozitivního, že nemůžeme jinak -
v březnu jedeme zno-ňl, přípraly na další cestu
právě vrcholí. o ona@mfdnes.cz

Na stránkách wwlv.autot}Tn.cz najclete
přehlednou nabídku aut Katalogu kon-
trolovaných vozidel, které Autot}rn pro-
hlédl. Auto r,ybírátc podobně jako na
stránkách bazarů, ovšem s tím rozdílem,
že o něm máte všechny důležité infor-
mace, které AutoqÝm pror,ěřil, a že s ním
technik provedl i testovacíjízdu. Pokud
na KI(V nenaidete přesně to, ccl lrledá-
te, nevadí. Stačí zadat přímo na webu
požadavek, ojaký tlp vozumáte zájem
a Autorym vám najde r,Ůz na míru.

] :]

Možná jste na autech v bazarech nat-
refili na nálepku Auto{,mu s informací,
žc je auto pror.ěřeno. Jeclná se o noý
produkt pro autobazary TÝ si nákupem
tohoto produktu zr,všují šanci na prodej
prověřeného yozid]a za dobrou cenu.
Hlavní princip spočí,á v nezál,islé osob-
ní prohlídce ojetých vozů odbornýrni
rádci Autoýmu přímo v místě autoba-
zaru, ktery si tuto službu objedná. Vý-
sledck prohlídky je zanesen v s,vstému

společnosti Autot}m pro případný bu-
doucí kontakt ze strany klienta. Každý
takto nezávisle prohlédnutý r.riz je ozna-
čen ,"ýaznou samolepkou na přcdním
skle. ,,Chtěli jsme se přiblížit potenci-
álnim zákaznikům, v tomto případě

narít, těm. kteň se aktirně nepohybují
rre světě online r,yhiedávání vozů, ale
nar,štěr,.Lrjí autobazary osobně. Zmíněný
samolepící štítek neznamená, že vozidlo
Autoti.m doporučuje a je u. pořádiru, ale
dává možnost zájenci získat podrobné
informace o skutečném stavu vozidla,"
lysvětluje Jiří Beneš, r,edoucí oddělení
péče o zákazníka společnosti Autot},rn.

Pokud si pak zájemce auto vybere,
může od Autotýmu získat všechny po-
drohné inlormace o jeho stavu. naje-
tých kilometrech, nebo historii. ,,Loni
jsme pror,ěřiii 1071 ojetých r,ozů, z toho
r,562 příparlech nebyl klient u naší pro-
hlídky. Ještě zajimavější je, že z tčchto
562 klientů, kteří se prohlídky nezúčast-
nilo, si nakonec 343 z nich r,ůz skutečně
zakoupilo," d .,liuje Beneš.

k**M
| " Nujit kvalitní o;.ri, u.," podle vašich l

požadavků,
prol,ěňt jeho historii, rrajeté kilome-
try pravost dokumentace atd.

Provésl testovacíjizdu a zjistit.
vjaké kondici se vozidlo nacházi.
Zkontrolovat r,ybrané auto
vc smluvním sen,isu.

WWW.autotym,cz

Hledejte nálepku
PLÁNUJETE PoŘíDlT SlAUTO ZBAZARU,
ALE BOJÍTE SE, ŽE VÁM PO PÁR MĚSÍCÍCH
NADĚLA VÍCE STAROSTÍ NEŽ RADOST|?
POKUD AUTŮM NEROZUMÍTE, MŮŽETE PŘl
JEJlCH NÁKUPU SNADNO NALETĚT. DaRU

NA TRHU PŘED DVĚMA LETY VYPLNlLA
PORADENSKÁ rlnvn AUTOTÝM,TA AUTA
NEZÁV|SLE PROVĚŘUJE A JEŠTĚ JE SCHOPNA
VYHLEDAT VÁM TAKOVÝ VŮZ, KTEHÝ
ODPOVÍDÁ VAŠl M PŘ EDSTAVÁM.


