
 
POZVÁNKA NA PODZIMNÍ SLAVNOST  

AKIMACURI 2016 
 

Každoroční podzimní slavnost AKIMACURI se ve spolupráci s Česko-
japonskou společností koná i letos. Přijďte se podívat a zažít Japonsko na 
vlastní oči a kůži, shlédnout ukázky umění v podání českých přátel a také 
ochutnat japonskou kuchyni – letos máme připraveny i některé novinky.  
 
Datum a čas: 2. října 2016 (neděle) 12:00-15:00 
  
Koná se za každého počasí s výjimkou extrémně silného deště či větru. 
 

 
 
 
Místo: baseballový stadion KOTLÁŘKA  
    (Areál Markéta, Praha 6 – blízko VŠ kolejí a parku Hvězda) 
 
V areálu nelze zaparkovat, prosíme proto o využití veřejné dopravy.  
 

＜Plánované stánky a akce＞ 

Sadó a wagaši – čajový obřad  

(Sado Urasenke） 
Kareraisu, rámen  (Miyabi) 

Rámen, knedlíčky mandžú, salát 
(skupina PASTA) 

Koláčky daifuku, evropské  
dezerty na japonský způsob  
(Milleme) 

Ikajaki – sépie na grilu  (Denso) Sake, pivo, edamame  (JTEKT) 

Suši – makizuši, inarizuši  (Toyoda 
Gosei) 

Chytání jojo  (Takenaka Europe) 

Agepan  (Toyota Tsusho) 
Kaligrafie, origami, sestavování 
lega, kendama, šachy šógi, go  
(ČJS) 

Smažené kuličky takojaki  (TPCA) Házení kroužků  (Tokairika) 

Výroba rýžových koláčků moči  
(Japonská škola) 

Ball bingo – lovení balónků   
(SRPŠ Japonské školy) 

Nápoje (Japonské velvyslanectví) Ukázky karate  (Škola karate) 

Jakisoba (Mitsubishi Group) Bubny wadaiko  (ČJS)） 

Jakitori  (Daikin) Ukázky aikidó  (Škola aikidó) 

Polévka tondžiru, limonáda ramune 
(JAPA & Miki Travel) 

Meče naginata  (Naginata 
Gorenkai) 

Malé divadlo kjógenu  (Nagomi kyogenkai Czech) 



 
 

 
 
Basebalový stadión Kotlářka je u křižovatky ulic Ankarská a Zvoníčkova, 
Praha 6.  Záleží, odkud se k nám vydáte, ale ať to bude odkudkoliv, místo 
je snadno dostupné. Máte několik možností: 
 
 
Přímo u stadionu je zastávka Nad Markétou, autobusy 168 a 191. 
 
Pěšky cca 5 minut je tramvajová a autobusová zastávka Vypich : 
Tramvaje : 22, 25  
Autobusy : 164, 168, 180, 184, 191. 
 
Pěšky lze dojít i ze stanice metra A Petřiny – cca 10 minut.  
 
 
GPS souřadnice: 50°4'57.738"N, 14°20'49.028"E 
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