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Staří Číňané uměli pozorovat přírodní jevy  
a nebeské úkazy, podle nichž řídili zemědělské 
práce. Již ve druhém tisíciletí před naším letopočtem 
používali lunární kalendář, který byl založen na  
12 měsících o 29 nebo 30 dnech a je používán dodnes. 
Počítají se podle něj data tradičních svátků, včetně 
příchodu nového lunárního roku. 

Číňané počítají roky v šedesátiletých cyklech, které 
vznikají kombinací 12 pozemských větví s pěti prvky, 
jimiž jsou voda, dřevo, oheň, země a kov. Snad někdy 
koncem prvního tisíciletí našeho letopočtu pod vlivem 
buddhismu a kultur střední Asie a Indie začal být  
k jednotlivým rokům „pozemských větví“ přiřazován 
symbol zvířete. 

Symbolika zvířat a prvků hrála velkou roli v různých 
věštebných praktikách. Odvozovaly se od nich 
charakteristiky světových stran, barev, chutí, ale 
i lidských povah. V tradičním kalendáři jednotlivá 
zvířata přikládala významy nejen celému roku, ale  
i kratším časovým úsekům, například hodinám 
během dne i noci. Během šedesátiletého cyklu  
se tedy vystřídá 12 zvířat spolu s pěti prvky. 

Rok Ohnivého kohouta začíná podle čínského 
kalendáře 28. ledna 2017 a končí 15. února 2018. 
Tento rok symbolizuje vítězství a úspěchy, kterých 
bude dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci. 
Ohnivý kohout přináší klid do rodinných a soukromých 
vztahů, talent, odvahu, kreativitu, dobrodružství, 
objevování a překonávání nových výzev.
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 HARMONOGRAM 

HLAVNÍ PROGRAM
SMETANOVA SÍŇ

VYSTOUPENÍ UMĚLECKÉHO SOUBORU  
NINGBO PERFORMING ARTS GROUP 

13:30, 16:30, 19:30

DOPROVODNÝ PROGRAM
SALONKY I. PATRA OBECNÍHO DOMU

PROBÍHÁ PO CELÝ DEN 
10:00-22:00

NA PODIU V SLADKOVSKÉHO SÁLE  
NA VÁS NAVÍC ČEKAJÍ:

LEKCE ČÍNŠTINY 
10:20, 13:05, 15:20, 17:35, 20:15 

KUNG-FU 
11:00, 13:55, 16:00, 18:20

PŘEDSTAVENÍ PEKINGSKÉ OPERY 
11:45, 14:40, 16:55, 19:35, 21:00

 ORGANIZAČNÍ POKYNY 

HLAVNÍ PROGRAM
KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK SE VSTUPENKOU OBDRŽÍ U VCHODU 

BAREVNÝ NÁRAMEK S KUPONEM. PŘI VSTUPU DO SMETANOVY 
SÍNĚ BUDE PROBÍHAT KONTROLA TĚCHTO NÁRAMKŮ.

OCHUTNÁVKA ZDARMA
OCHUTNÁVKA ČÍNSKÝCH SPECIALIT ZDARMA PRO DRŽITELE 
VSTUPENEK PROBĚHNE V PROSTORÁCH JÍDELNY OBECNÍHO 

DOMU. PORCI OBDRŽÍTE OPROTI ODEVZDANÉMU KUPONU 
Z BAREVNÉHO NÁRAMKU.

- - -

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI, 

DBEJTE, PROSÍM, POKYNŮ ORGANIZÁTORŮ A RESPEKTUJTE,  
ŽE VEŠKERÉ PROSTORY OBECNÍHO DOMU JSOU NEKUŘÁCKÉ.



LVÍ TANEC
Nedílnou součástí Svátků jara, neboli nového čínského roku, je  
i lví tanec. Lví kostým si oblečou dva umělci – jeden ovládá hlavu  
a druhý tělo. Letos lví tanec představí pražské Wushu centrum.

ÚVODNÍ TANEC
Úvodní skupinový tanec je velkolepou taneční show, která přiblíží 
slavnostní atmosféru oslavy čínského nového roku. Tanečníci 
oblečeni v rudých kostýmech přináší českým divákům srdečné 
blahopřání a požehnání. Lampiony symbolizují v Číně štěstí, 
harmonii a blahobyt. 

UKÁZKA Z ČÍNSKÉ OPERY „KVĚTY V ZAHRADĚ HRUŠNÍ“
Toto vystoupení v podání prvotřídních čínských umělců představuje 
výběr z pekingské, shaoxingské a ningboské opery. Pekingská 
opera je známá ušlechtilostí, shaoxingská opera je typicky ladná 
a elegantní, kdežto náměty shaoxingské opery vychází převážně 
z každodenního života. Představení má českým divákům přiblížit 
bohatou historii a šarm čínské opery.

ŽENSKÝ SKUPINOVÝ TANEC „DOJEM Z ŤIANG-NAN“
Ťiang-nan symbolizují malebné vesničky obklopené říčkami, 
jezírky, můstky, kamennými uličkami, domky s tmavě šedými 
střechami. Přesně taková krajina, jakou vídáme na tradičních 
čínských tušových malbách. Je to místo poetické, plné něžnosti, 
klasiky, romantiky a jemností, kde je cítit i závan melancholie. 
Představte si dívku, jak se k  vám blíží ladnými a lehkými krůčky 
ve vyšívaných balerínách, s papírovým deštníkem na rameni, dívka 
krásná jako kytička na jaře.

 HLAVNÍ PROGRAM 

1. LVÍ TANEC

2. ÚVODNÍ TANEC

3. UKÁZKA Z ČÍNSKÉ OPERY „KVĚTY V ZAHRADĚ HRUŠNÍ“

4. ŽENSKÝ SKUPINOVÝ TANEC „DOJEM Z ŤIANG-NAN“

5. TANEČNÍ DUET „SEN O MOTÝLECH“

6. MUŽSKÝ SKUPINOVÝ TANEC „ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA“

7. HRA NA DECHOVÝ NÁSTROJ SUONU „SKLIZEŇ DATLÍ“

8. ŽENSKÝ SKUPINOVÝ TANEC „KVĚTINY Z RUKÁVŮ“

9. SÓLO SOPRANISTKY „ŠŤASTNÝ ČÍNSKÝ NOVÝ ROK“

10. SKUPINOVÝ TANEC „ČAJOVÁ SKLIZEŇ“

11. TANEČNÍ SÓLO „KRÁSA JARNÍ NOCI NA BŘEHU ŘEKY“

12. TANCE PODÉL HEDVÁBNÉ STEZKY

13. ANTONÍN DVOŘÁK: „LARGO“ (NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE)

14. LIDOVÉ TANCE „POŽEHNÁNÍ“



TANEČNÍ DUET „SEN O MOTÝLECH”
Stejně jako je v Evropě známa věčná láska mezi Romeem a Julií, tak 
se v Číně vypráví příběh o Liang Shanbo a Zhu Yingtai pocházející 
z města Ningbo. Tanečníci za tesklivé melodie houslí převypráví 
příběh této lásky.
Jedná se o klasický tanec, při kterém tanečníci napodobují 
poletování motýlů. Můžete se těšit na ukázku brilantní taneční 
techniky, kde každý pohyb má svůj konkrétní význam. Pár v  řeči 
tance převypráví příběh věčnosti a nejkrásnější přísahy na světě, 
dojemný sen o lásce a jejím konci.

MUŽSKÝ SKUPINOVÝ TANEC „ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA”
Tento tanec byl inspirován nejstarší soukromou knihovnou Číny – 
Tianyi Ge (Pavilon Tianyi), nacházející se ve městě Ningbo. Tanečníci 
drže štětec za recitace ladně vstupují a vyprávějí legendy i příběhy 
města Ningbo, významného přístavu s neocenitelnou sbírkou knih.

Vystoupení kombinuje klasický čínský tanec s tušovou malbou. 
Pohyby tanečníků jsou jako tahy štětcem a připodobňují eleganci 
čínské kaligrafie. Tanec je oslavou čínské kultury.

SÓLO NA SUONU „SKLIZEŇ DATLÍ” 
Suona je lidovým hudebním dechovým nástrojem, který je rozšířený 
po celé Číně. Většinou je doprovázen gongy, bubny a činely. Tyto 
nástroje se vzájemně doplňují. Melodie pro suonu jsou velmi živé, 
veselé, slavnostní a rychlé – je zkrátka symbolem slova „veselí”. Je 
to oblíbený hudební nástroj venkova. 
Datle již dozrály, radujeme se nejen z bohaté sklizně, přináší nám 
štěstí i veselí. Z každého tónu suony je cítit radost.

ŽENSKÝ SKUPINOVÝ TANEC „KVĚTINY Z RUKÁVŮ”
Tanec s dlouhými rukávy, jež se ladně vlní při každém pohybu, je 
důležitým a typickým prvkem čínských tradičních oper, je krásný 
pro ojedinělou kombinaci pevnosti a něžnosti v orientálním stylu. 
Klade důraz na sjednocení mysli a těla tanečnic. Vlnící se rukávy 
jsou výmluvnější než tisíce slov, v každé vlnce se ukrývá smutný či 
radostný příběh.

SÓLO SOPRANISTKY „ŠŤASTNÝ ČÍNSKÝ NOVÝ ROK“
Tato píseň je v  Číně velmi rozšířená. Velkolepá, radostná  
a slavnostní, ideální pro Svátky jara, veselá, melodická, texty jsou 
jednoduché a navozují příjemnou atmosféru.

SKUPINOVÝ TANEC „ČAJOVÁ SKLIZEŇ“
Taneční píseň „Čajová sklizeň“ je lidovou písní z provincie Zhejiang, 
která vyjadřuje radost ze sklizně. Po roztažení opony spatříte 
rozlehlou pláň zeleného čaje. Dívky mají čajový košíček, klobouk  
a rolnický šat. Tančí půvabně a jemně jako zelené lístky a představí 
výjevy z čajové sklizně. 

TANEČNÍ SÓLO „KRÁSA JARNÍ NOCI U ŘEKY”
Jeviště je jako otevřená krajinomalba jarní noci při svitu měsíce 
s plující malou lodičkou. Tyto malebné výjevy se nám najednou 
zhmotní před očima. S doprovodem známé čínské melodie „Jarní 
noc na břehu řeky“ vystoupí tanečníci mezi květinami. S lehkostí 
v  oku i na duši pohlédnou na měsíc či se naopak zadumají  
se zakloněnou hlavou.

TANCE PODÉL HEDVÁBNÉ STEZKY
Tyto tance spojují mnoho prvků z různých států, které se propojují  
v jedné hedvábné stezce. Patří sem starobylý tanec egyptský, indický 
tanec plný náboženských prvků, barmský tanec s buddhistickými 
motivy, italský tanec symbolizující ušlechtilost evropského 
království a ruský tanec plný radosti a elánu.



 DOPROVODNÝ PROGRAM 

 SLADKOVSKÉHO SÁL 

KUNG-FU
Nejdůležitější pilíř Wushu Centra, které kung-fu předvede, tvoří 
čínské bojové umění wushu. To zde vyučuje slavný mistr Qin 
Mingtang se svojí rodinou. Přestože wushu není samo o sobě bojové 
umění, vychází z  řady různých stylů tradičních čínských bojových 
umění, mimo jiné také z šaolinského kung-fu, tradičního bojového 
stylu čínských mnichů, který rozvíjí sílu, rychlost, flexibilitu  
a stabilitu. Učí úderům, kopům a základním postojům, které jsou 
později spojovány do sestav se zbraní či beze zbraně. Součástí je  
i výuka sebeobranných technik.

VÝUKA ČÍNŠTINY
Čínština je rodným jazykem více než 1,3 miliardy lidí a jedním ze 
šesti úředních jazyků OSN. To už stojí za to naučit se pár slov v tomto 
jazyce. Ti, kdo mají hudební sluch jsou ve výhodě – čínština je totiž 
jazyk tónový. To znamená, že „melodie“, kterou se slabika intonuje, 
určuje její význam. Naučte se například správně vyslovovat slova 
„ma“, které může znamenat slovo „matka“, „kůň“ ale i další. 

PŘEDSTAVENÍ KOSTÝMŮ A MASEK PEKINGSKÉ OPERY
Čínská opera je skutečný fenomén. Na oslavě nového roku je 
připravena přednáška o kostýmech pekingské opery a opeře 
samotné včetně ukázky různých oděvů. Dozvíte se, jaké jsou 
základní operní role, čím jsou kostýmy a líčení tak výjimečné,  
o tajemné symbolice barev a mnoho dalšího. Věděli jste například, 
že v Číně bílá barva, barva nevinnosti (dle naší moderní tradice) 
znamená barvu zrady, úskoku, podezřívavosti či našeptávání? 
Postava s dominantní bílou maskou bývá tím pádem v čínské opeře 
„hlavním padouchem“.

ANTONÍN DVOŘÁK: „LARGO” (NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE)
Umělecký soubor z města Ningbo adaptoval jednu z nejznámějších 
českých skladeb. Můžeme se těšit i na libreto v čínštině!

LIDOVÉ TANCE „POŽEHNÁNÍ”
Tyto tance v sobě slučují mnoho motivů národnostních menšin, 
například vášnivé mongolské tance, veselé a rytmické ujgurské 
tance, harmonické tibetské tance, elegantní tance korejské a další. 
Za doprovodu hudby se tanečníci s lehkostí pohybují jako motýlci  
s rozepjatými křídly. Všichni se ocitáme v této radostné a slavnostní 
atmosféře společně.



UZLÍKOVÁNÍ
V zadních komnatách čínských paláců se ženy a dívky často 
věnovaly uzlíkování. Z dlouhých šňůrek splétaly předměty, které 
se pak věšely na stěny či dveře. Prakticky každá čínská domácnost 
alespoň jeden takový doma má, ať už na dveřích, stěně nebo v autě.

VÝROBA LAMPIONŮ
Lampiony hrají důležitou roli při početných čínských svátcích. 
Nejčastější barvou je červená, protože přináší štěstí a chrání před 
zlými silami.
Dříve sloužily jako lampy nebo zdroj tepla a ohně. Lampiony se 
lišily podle bohatství a postavení majitele. Na výrobu se používal 
a dodnes občas používá bambus, dřevo, papír, hedvábí, plátno atp.

VYSTŘIHOVÁNÍ
Vystřihování z papíru je dnes v Číně velmi rozšířeno. Věnují se mu 
všichni od profesionálů, přes babičky, maminky až po děti, které 
často navštěvují kroužky vystřihování.
Čínské vystřihovánky bývají velice pracné a složité, často se 
vystřihává podle předem daných vzorů. Existují díla i několik metrů 
dlouhá.

PALÁCOVÉ VÝŠIVKY
Palácové výšivky bývají obvykle na podkladu z plátna, damašku či 
hedvábí, nití je nespočet druhů, např. hedvábné nebo vlněné.
Výšivky dříve patřily k  nejčastějším dárkům císařskému dvoru, 
zatímco dnes se jedná o oblíbený suvenýr.

VYŠKRABÁVÁNÍ DO LAKU
Pekingští mistři přivezli ukázky zdobení keramiky, které se tvoří 
vyškrabáváním do laku. Číňané o této technice říkají, že se používá 
již přes tisíc let. Do milimetrové vrstvy laku se vtěsná až šestnáct 
různých nátěrů. Na běžné nalakování je třeba více než sto dní a po 
zaschnutí jsou nožem do různé hloubky vyrývány ornamenty. Poté 
následuje zahlazování a leštění. Celková doba pro výrobu jednoho 
kusu tak přesahuje dva roky.

 GRÉGRŮV SÁL 

UKÁZKY UMĚNÍ A ŘEMESEL STARÉ ČÍNY  
V PODÁNÍ PEKINGSKÝCH MISTRŮ

MASKY PEKINGSKÉ OPERY
Čínská opera má nespočet regionálních variant, které se různí 
nejen tématy a charakterem, ale i líčením a kostýmy. V některých 
druzích opery se herci nelíčí, ale mají pestrobarevné masky. Masky 
se těší takové oblibě, že si je Číňani pořizují domů jako dekorace. 
Pekingský mistr se rád pochlubí svým uměním a třeba vás i nechá 
vytvořit si vlastní masku.

MODELOVÁNÍ Z TĚSTA
Modelování z  těsta má nezpochybnitelné místo v  čínské tradici. 
K  modelování mýtických i historických postav se používá směs, 
která obsahuje mj. rýžový prášek a pšeničnou mouku. Stejně jako 
u sochařství je i u modelování figurek důležitý cit pro detail a celek. 
Toto lidové umění je oblíbeno i mezi sběrateli.

PEKINGSKÁ STÍNOHRA
Vznik pekingské stínohry se datuje do počátku 16. století. Figurky 
vyrobené z vydělané kůže se připevňovaly na špejle a na osvětleném 
plátně probíhalo samotné divadlo.
Název stínohra může být pro české publikum poněkud zavádějící, 
jelikož během představení jsou zřetelné nejen tvary, ale i detaily. 
Nejčastějším námětem jsou pověsti a historické události.  Dříve 
se předváděla jako doprovodný program v čajovnách, kam Číňané 
chodili za zábavou i seznámením.

PŘIHRÁDKOVÝ EMAIL (CLOISONNÉ)
Jedná se o složitou techniku zdobení nádob. Při zdobení se využívá 
drátků a ohně, typické je použití několika druhů i odstínů barev.



 PRIMÁTORSKÝ SÁL 

FOTOSTĚNA
Odneste si památku na Oslavu čínského nového roku ohnivého 
kohouta. U naší fotostěny se můžete vyfotit se zvířetem 
symbolizujícím Vaše čínské znamení nebo v tradičních čínských 
kostýmech. 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
Pro děti jedna z nejoblíbenějších atrakcí – malování na obličej – bude 
připravena v Primátorském sále. Na obličej si bude možné nechat 
namalovat jedno z  dvanácti zvířat čínského zvěrokruhu. Pokud 
nevíte, které znamení zvěrokruhu jste, před vstupem do Obecního 
domu budou připraveny tabule s daty a krátkými charakteristikami 
každého tohoto znamení. Zjistěte, zda jste krysa, buvol, tygr, zajíc, 
drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes nebo vepř.

 RIEGRŮV SÁL 
KALIGRAFIE
Čínská kaligrafie je jedním ze specifických druhů tradičního 
čínského umění využívajícího čínské znaky. Největšího rozmachu 
dosáhla kaligrafie před 1600 lety za dynastie Jin. Umění kaligrafické 
tvorby bývá nazýváno: „poezií beze slov, tancem bez pohybů; 
malbou bez obrazů a hudbou beze zvuků“. Kaligrafie se objevuje 
samostatně i jako doplněk tušových maleb, na papíře i v kameni.

 PALACKÉHO SÁL 
TUŠOVÁ MALBA
Čínská tušová malba je tradičním čínským výtvarným uměním. 
Jedná se o malbu štětcem namáčeným ve vodě, inkoustu a 
barvě, aplikovanou na papír či hedvábí. Čínská tušová malba se 
pyšní dlouhou historií, již před 2000 lety v době Válčících států se 
objevovala na hedvábných svitcích.
Do tušomaleb bývá často připisována kaligrafická báseň.

 ORIENTÁLNÍ SÁL 
ČAJOVÝ OBŘAD 
Čajové umění je nedílnou součástí čínské kultury. Počátky se datují 
do období dynastie Tang (7.-10. stol. n.l.). Podle legendy jeden 
buddhistický mnich sepsal poznatky o čajovém umění a vytvořil 
„Knihu o čaji“ – první dílo svého druhu. Čajové umění se poté rozšířilo 
po celé Číně a stalo se populárním mezi vyššími vrstvami i prostým 
lidem. 
V  17. století holandská společnost East India Company začala 
dovážet čínský čaj i do Evropy a v polovině 17. století již bylo umění 
pití čaje oblíbenou kratochvílí anglické aristokracie.
Pravý čínský čaj se liší barvou, kvalitou a vlastnostmi čajových lístků. 
Existují tedy čaje zelené, černé, polozelené (tzv. oolong), bílý čaj, žlutý 
čaj, tmavý čaj a opětovně zpracovaný čaj. Číňané říkají, že člověk 
potřebuje k životu sedm věcí: dříví, rýži, olej, sůl, sóju, ocet a čaj.



„JIAOZI“
ČÍNSKÉ TAŠTIČKY 

(DOSTUPNÉ POUZE V CUKRÁRNĚ OBECNÍHO DOMU)

„KUNG-PAO”
KUŘECÍ KUNG-PAO SE SMAŽENOU RÝŽÍ,  

MINI JARNÍ ZÁVITKY

„NIU-ROU TU-DOU“
HOVĚZÍ MASO S BRAMBOREM A SMAŽENÉ NUDLE,  

MINI JARNÍ ZÁVITKY

 OCHUTNÁVKA ČÍNSKÝCH SPECIALIT  OCHUTNÁVKA ČÍNSKÝCH SPECIALIT 

ČÍNSKÉ SPECIALITY PRO VÁS PŘIPRAVILY RESTAURACE:

PEKING / 北京饭店 - PUJMANOVÉ 1218/10, P-4
GUI LIN / 桂林饭店 - ZA POŘÍČSKOU BRÁNOU 382/16, P-8

SHANGHAI DUO WEI / 上海多味 - JAKUBSKÁ 5/674, P-1

Prodej v cukrárně Obecního domu za 139,- Kč. 
Pro návštěvníky se zakoupenou vstupenkou výdej oproti kupónu  

z náramku v jídelně Obecního domu.
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