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Muž se každé ráno před snídaní 

těmito místy prochází, protože dele-
gace bydlí v hotelu na centrálním 
třebíčském Karlově náměstí. Líbí se 
jim ale celé město. Netají, že kvůli 
jazykové bariéře nemají tolik mož-
ností si popovídat se zdejšími lidmi, 
jak by chtěli. 

„Velice všechny potěšilo, když nav-
štívili domovy pro seniory, že na ně 
naše babičky a dědečci nahlíželi jako 
na svoje vnoučata. Stejně jako v jižní 
Koreji. Tam cítili podobnost obou kul-
tur,“ překládá Kim. 

Moc nedočkaví
Co zprvu nemohli pochopit, náš 

klid. „Naše kultura je založená na 
rychlosti. My jsme moc nedočkaví. 
V Koreji dostaneme jídlo nedéle do 
deseti minut. I když to není hotovka. 
Ze začátku jsme si nemohli na del-
ší dobu tady zvyknout. Po několika 
dnech si myslíme, že je to spíš česká 
přednost, ten klid, pohodové tempo. To 
bychom se mohli od vás naučit,“ sho-
dují se všichni tři. 

Netají, že máme poněkud zastara-
lejší hotely, a pokud získají zakázku 
na dostavbu jaderné elektrárny, jed-
ním z cílů bude v regionu nastar-
tovat větší cestovní ruch a zlepšení 
zázemí. Věří, že z jižní Koreje sem 
bude cestovat daleko víc lidí. 

Jejich snahou rozhodně není jen 
vlastní stavba, ale i poznání života 
v okolí a možnosti jeho ekonomic-
kého a společenského rozvoje. A na 
závěr otázka, jak to ti Korejci dělají, 
že jsou všichni tak štíhlí. 

„Největší rozdíl bude v jídle, asij-
ská kuchyně je tradičně založená na 

zeleninách a jídla nejsou tak mastná. 
V Koreji také nemají rádi, když se na 
ně někdo dívá, že o sebe nepečuje, to je 
také jedna z motivací. Korea se o obe-
zitu hodně zajímá a hodně před ní 
varuje,“ dozvídáme se. 

A protože víme, jaká je situace na 
Korejském poloostrově a jaká je 
situace v Evropě, přejeme si na závěr 
jediné, mír. Z brožury se o jídle ješ-
tě dozvídáme, že Korea jako agrár-
ní stát užívá potraviny, které mohou 
být skladovány a vydrží během celé-
ho roku, kvůli čtyřem ročním obdo-
bím.

Tradiční šaty 
Dostáváme se k šatům hanbok, což 

jsou tradiční korejské šaty, jenž ma-

jí design, který zdůrazňuje použi-
tí uzlů a jejich zakřivení. Především 
se v nich snadno pohybuje a mají tu 
výhodu, že se dobře přizpůsobí tva-
ru těla nositele. 

Vějíř je vyroben z látky nebo kach-
ních per, která se přilepují k dřívku 
do tvaru oblouku. V Koreji je tra-
dicí kreslení ptáků nebo zvířat na 
stranách vějíře. Obrazy kreslí slavní 
malíři, texty píší skalní kaligrafisté. 
Obraz může být například podepsán 
přáteli.  

Sport taekwondo byl přijat jako 
oficiální olympijský sport od olym-
pijských her v Sydney v roce 2000. 
Je tradičním korejským bojovým 
uměním.  Rychlá a výkonná bojová 
technika bez použití zbraní je cha-
rakterizována užitím hlavně nohou 

při útoku i obraně. Taekwondo je 
provedení krásné kombinace a záro-
veň flexibilního bojového umění. 

Korejci jsou potomky lidí z obdo-
bí Coguryeo, kteří byli slavní svou 
statečností a mají mnoho tradičních 
her.  Ty se týkají bojových umění a 
mohou pomoci trénovat mysl i tělo. 

K-pop znamená odkaz na korej-
skou popovou hudbu, která se odvíjí 
od globální hudby, protože předsta-
vuje západní zvuk moderního popu 
kombinovaného s asijskými prv-
ky. Kulturní program zahájila česká 
píseň Měla babka čtyři jabka, kdy 
korejským dobrovolníkům se zpě-
vem pomáhali čeští přátelé. 

A celé vystoupení zakončilo spo-
lečné fotografování všech přítom-
ných. A dovětek, v prostorách orga-
nizace Barevný svět se uskutečnil 
druhý dobrovolnický den korej-
ských studentů v rámci Globálního 
dobrovolnického programu KHNP 
2022. Zároveň byl předán peněžitý 
dar ředitelkám Martině Bártové pro 
STŘED a Petře Tučkové pro Denní 
centrum Barevný svět.

VYZKOUŠET si některé korejské dovednosti využilo mnoho návštěvníků Komu-
nitního centra Moravia.  Foto: Antonín Zvěřina

Studenti předvedli korejskou kulturu
Jižní Korea

� Jižní Korea je zemí s 52 miliony oby-
vatel, která se nachází na poloostrově 
na východním konci asijského kontinen-
tu. Rozloha krajiny činí téměř sto tisíc 
kilometrů čtverečních. Hlavním městem je 
Soul. Hlavními ekonomickými odvětvími 
krajiny jsou těžký průmysl, například oce-
lářství, automobilový a lodní průmysl a 
elektronický průmysl, jako výroba mobil-
ních telefonů a polovodičů. Od navázání 
diplomatických vztahů s Českou republi-
kou v roce 1990, tehdy Československou, 
udržuje s ní přátelský vztah.  

Městská knihovna v Třebíči ve spolupráci s Pro-
vozně ekonomickou fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze nabídne vzdělávání seniorů for-
mou vysokoškolského zájmového studia – Virtuál-
ní univerzitu třetího věku. 

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem poslu-
chačům v rámci České republiky zájmové vysoko-
školské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od 
sídel vysokých škol a univerzit. 

Studia se mohou zúčastnit občané České repub-
liky důchodového věku nebo invalidní důchodci. 

Společná výuka se uskuteční v knihovně jedenkrát 
za čtrnáct dní. Každý kurz obsahuje šest vyučova-
cích videopřednášek.  Mezi jednotlivými přednáš-
kami studuje posluchač individuálně podle svého 
rozhodnutí přes internet nebo v tištěné podobě. 

Od října bude v knihovně probíhat kurz Rituály 
evropských královských rodů. Termíny kurzu jsou 
pondělí 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. 
prosince, vždy od 9 do 11 hodin. Bližší informace o 
kurzu včetně přihlašování zájemci získají v knihov-
ně nebo na www.knihovnatr.cz.  -zt-  

Koncert v kostele 
pomůže Charitě

Koncert pro Charitu se uskuteční v sobotu 24. 
září v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Tře-
bíči. Účinkují smíšený pěvecký sbor MUSICA 
ANIMATA, Malý smyčcový orchestr Základní 
umělecké školy Třebíč a chrámové sbory far-
nosti Třebíč-Jejkov, dětský sbor KULIFERDA 
a AMEAcgorus. 

Koncert pořádají Římskokatolická farnost 
Třebíč-Jejkov ve spolupráci s Oblastní chari-
tou Třebíč a hudebním souborem MUSICA 
ANIMATA.  -zt-  

Začne univerzita pro seniory


