
BOHATÉ KOŘENY ČAJOVÉ KULTURY 
 

Ve sváteční atmosféře blížícího se konce letošního roku jsme se rozhodli k netradičnímu kroku 
pozvat vás  

v ÚTERÝ 19. prosince a ve STŘEDU 20. prosince – pokaždé od 18 hodin – do našeho Čajového Krámku na 
  

 CELOVEČERNÍ DEGUSTACI & POVÍDÁNÍ  
O KOŘENECH ČAJOVÉ KULTURY 

 

Degustace bude probíhat průběžně a je možné kdykoliv přijít i odejít! 
 

 
 

 Toto setkání tematicky uzavře naše tradiční víkendová setkávání ve studijním salonku Čajového Ateliéru  
 
O ČEM NAŠE POVÍDÁNÍ BUDE? Na počátku se vydáme do pozdního neolitu, a po období mýtických vládců si přiblížíme čínské dynastie Sia, Šang a Čou. Budeme pokračovat přes období Válčících 
států a Jar a podzimů do doby prvního císaře a jím založené dynastie Čin. Následující dynastie Han se stala prostředím, ve kterém se začala čajová kultura osamostatňovat a šířit do vnějšího 
světa. V této souvislosti zmíníme první projevy čajové kultury v Indii a na Korejském poloostrově. Po pádu dynastie Han se Čína ponořila do vleklých dynastických sporů. Bylo to období 
poznamenané vpády barbarů i nemilosrdným bojem o čínský trůn. Přitom to byla tato doba Tří království či dynastií Ťin a Wej, kdy se začala formovat svébytná čajová kultura, což dokládá i 
první báseň věnovaná výhradně čaji. Čínu opět sjednotila dynastie Suej, kterou poté na celá staletí vystřídala mocná dynastie Tang. Tehdy začala Čína vojensky expandovat a kulturně rozkvétat. 
Ač to byla doba převratů a vzpour, právě tehdy se obyvatelé Číny natrvalo zamilovali do šlehaného čaje. Z čaje se rychle stal celospolečenský fenomén, který se začal nezadržitelně šířit 
za hranice čínské říše – do Tibetu, Koreje či Japonska a povědomí o čajové kultuře se dostalo i na Arabský poloostrov. Rok, kdy dynastie Tang zanikla, byl rokem, kdy se u nás v Čechách narodil 
kníže Václav. V následujících letech se Čína rozpadla na několik samostatných císařství, a tak tomu bylo až do vpádu Mongolů. Ti pro čajovou kulturu znamenali výrazný šok, který ji natrvalo 
pozměnil, ale, jak zmíníme, i obohatil. Naše vyprávění přiblíží nejenom jejich dynastii Jüan, ale taktéž paralelní události na Korejském poloostrově, v Japonsku či na území dnešního Vietnamu. 
K opětovnému rozkvětu čajové kultury došlo v Číně za dynastie Ming, která navrátila vládu nad „Říší středu“ do rukou jejích místních obyvatel. Vyprávěním o čajování mingských literátů 
protentokrát toulky čajovou historií zakončíme. 
 

V příštím roce započneme nejenom nový cyklus toulek čajovou historií, ale také chystáme 
nejedno překvapení včetně otevření naší prodejny na nové adrese. Tímto Vás zveme 

k vychutnání si jedinečné atmosféry našeho čajového krámu v jeho původních prostorách! 
 

 


