
 

Seminár čínskej čajovej kultúry a čínskej kaligrafie ( 1 ) 

中国茶艺文化与中国国画学习培训( 一 ) 
 

 

Hovorí  sa ž e kú peľ osviež i telo , ale č aj 

osviež i myseľ. Č í nsky č aj, jeho pestovanie 

aj prí prava a poda vanie ma  v Č í ne veľmi 

dlhú  histo riú , je to viač než  4700 rokov. Už  

v staroda vnej č í nskej čiviliža čii bolo pitie 

č ajú do lež ity m obradom. Kedykoľvek 

pričha džali hostia, č aj a č ajovy  obrad boli nepostra dateľne . Č ajovy  obrad ma  veľmi dlhú  histo riú, ktora  

v sebe nesie nielen hmotne  a kúltú rne aspekty, ale aj hlbokú  filožofičkú  ú roven . 

 

Inkúst je považ ovany  ža ža stúpčú č í nskej tradič nej maľby. Za kladne  inkústove  maľby sú  iba voda 

a inkúst, č ierne a biele. Ale v pokroč ily čh 

inkústovy čh maľba čh sú  úž  kvetiny a vta či  

farebne . Taka to maľba sa niekedy nažy va 

farebny m inkústom. Tradič na  č í nska maľba 

ma  histo riú viač než  1500 rokov a ta to dlha  

a na dherna  kúltú ra pres la viačery mi 

pokrokmi a vy menami medži č í nskoú 

a ža padnoú kúltú roú, č o spo sobilo , ž e č í nske 

maliarske  úmenie sa es te viač vyleps ilo. 

   

Semina r je organižovany  Konfúčiovy m ins titú tom pri Univeržite Komenske ho v Bratislave v spolúpra či 

so S koloú Kúngfú a Taiji. 

 

 

⚫ Predstavenie učiteľov: 

 

Uč iteľka úmenia č ajove ho obradú:  

Dr. Wang Hongyan, 王红岩 

profesorka Konfúčiovho ins titú tú na úniveržite Komenske ho. 

 

 

 



 

Uč iteľka kaligrafičkej maľby:  

Wang Baokang, 王保康 

ktora  sa kaligrafičkoú maľboú žaobera  viač ako 25 rokov. Je na 

Slovenskú žna moú maliarkoú č í nskej kaligrafie. 

 

 

 

⚫ Úvod do kurzu: 

Kúrž búde dva kra t do mesiača, vž dy v sobotú poobede, kaž dú  sobotú v trvaní  dve hodiny. 

Vy úka búde prebiehať sú bež ne v dvočh skúpina čh. Po úkonč ení  kúržú prebehne skú s ka po ktorej búde 

kaž de mú ú č astní kovi  údeleny  čertifika t. 

 

 
Naša učebňa čajového obradu 

⚫ Náplň seminára 

Výuka čajového obradu   

-histo ria č í nskej č ajovej kúltú ry 

-ža kladne  žnalosti o želenom, bielom, č ervenom, č iernom č aji, o č aji Wúlong 

a Púer. 

-meto dy varenia č ajú 

-medičí nske vyúž itie č ajú 

 

 

Čínska kaligrafia 

-ža kladne  žnalosti tradič nej č í nskej maľby 

-meto dy tradič nej č í nskej maľby 

-ža kladna  orienta čia v motí vočh maľby 

-maľovanie č í nskyčh pivo nií , bambúsú, pandy a ine  

 

 

⚫ Časový harmonogram seminára na rok 2019 

23.02. 

23.03. 

27.04. 

25.05. 

15.06. 

Vždy v čase od 14:00 – 16:00 hod. 



 

⚫ Miesto konania:   Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava 
 

⚫ Poplatok: 90 EUR/ za celý kurz, musí byť vyplatený jednorázovo 

Na klady žahr n ajú : s túdijny  poplatok, poplatok ža miesto, na klady na pra čú úč iteľa, č aj, pračovny  

materia l poúž ity  na vy úkú- papier, pera ,atď. 

 

Podmienky: 

Svoj záujem nám nahláste mailom na adresu kungfu@kungfu.sk, ak ste žiakom Školy Kungfu 

a Taiji, môžete sa prihlásiť osobne na tréningu. 

Zaplatením kurzu v termíne do 15.02.2019 vás akceptujeme za jeho účastníka. 

Poplatok za seminár je nenávratný. 

Informácie k pladbe:  

IBAN:  SK60 1100 0000 0026 1678 1131  

Do poznámky uvedte svoje meno a priezvisko. 

 

 

Info: 0908 948 215 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

Škola Kungfu a Taiji 

www.kungfu.sk 

mailto:kungfu@kungfu.sk

