Tamako z krámku – poznámky k překladu
1. epizoda – Je to pěkné děvče z močinářství
00:13
Moči jsou koláčky či bochánky z rýžové pasty. K jejich výrobě se používá zvláštní druh lepivé
rýže, jež je po uvaření roztlučena nebo rozemleta na pastu, z níž se následně moči tvarují. Při
tradičním způsobu přípravy je rýže roztlučena dřevěnou palicí (kine) v hmoždíři (usu). Do
moči je možné přidat celou řadu přísad, jež dají vzniknout některé z mnoha variant (viz níže).
00:16
Jomogi je druh pelyňku (Artemisia indica), jehož listy a
semenáčky lze konzumovat syrové i povařené. Jeho listy je
rovněž možné přidat před roztlučením do rýže a připravit
tak zelená kusa moči (kusa = tráva).
00:19
Kinako moči jsou obalená ve světle žlutém či světle hnědém
sojovém prášku (kinako), který se vyrábí rozdrcením
pražených sojových bobů.
00:58
Sajra tichomořská (Cololabis saira), v japonštině sanma, je
druh ryby.
00:59
Z kostí ryb mořanovitých (Sparidae) se připravuje vývar.

Roztlučená rýže s pelyňkem
v hmoždíři usu. Na hraně stojí
palice kine.

01:05
Bělokvět, též tuberóza či nocovka (Polianthes tuberosa) se vyznačuje bílými, silně až
omamně vonícími květy, které se otevírají v noci. Z květů se získávají silice pro výrobu
parfémů.
06:58
Anko je sladká pasta z uvařených a rozmělněných červených fazolek (azuki). Používá se
v různých moučnících a jiných pokrmech.
12:30
Daifuku je moči se sladkou náplní či přísadou v těstu. Tradičně se používá pasta anko či celé
červené fazolky (mame daifuku), náplní však může také jahoda (ičigo daifuku), pudink (purin
daifuku) atd. Do těsta lze přidat pelyněk jomogi (kusa daifuku).
13:43
Zvyk hanami – pozorování květů – přišel do Japonska z Číny v období Nara (710–794) a stal
se velmi populárním v období Heian (794–1185). Tehdy se hanami stalo ekvivalentem pro
pozorování květů sakur (slivoně a vistárie ustoupily do pozadí) a bylo výhradně šlechtickou

záležitostí. Rozsáhlé slavnosti se konaly v Císařském paláci v Kjótu a kromě sezení pod
rozkvetlými stromy k nim neodmyslitelně patřila také tvorba poezie. Od 17. století se tento
zvyk šířil i mezi prostý lid a básně se sezónní tématikou byly nahrazeny občerstvením a
láhvemi sake. V Japonsku jsou některá místa se sakurami tak populární (například park Ueno
v Tokiu), že tam v období rozkvetlých stromů jen těžko najdete místečko ke klidnému
spočinutí.
Zdroj: http://www.manga.cz/index.php?clanek=649&druh=3&aoff=144
17:47
Moči kostky (kirimoči) jsou hranoly sušeného tvrdého moči, které je možné ke konzumaci
připravit vařením, pečením, smažením i grilováním.
18:54
Soba označuje v japonštině jednak pohanku, jednak
pohankové nudle. Konzumují se studené i v horkém
vývaru. Novoroční soba (tošikoši soba; tošikoši = přelom
roku) je od období Edo (1603–1867) tradiční silvestrovský
pokrm, v němž jsou nudle soba ve vývaru zdobené
zelenou cibulkou, případně dalšími ingrediencemi. Jelikož
se soba krájejí snáze než ostatní druhy nudlí, symbolizují
opuštění starostí odcházejícího roku.
23:28, 23:31
Tradiční novoroční výzdoba kagami moči (zrcadlové moči)
sestává ze dvou moči, která jsou postavena na sebe
(menší na větším) a leží na obětním stojánku sanbó,
podložená japonským papírem hanši (35 x 25 cm). Další
Kagami moči.
součástí výzdoby mohou být hořký pomeranč daidai, listy
keře juzuriha (Daphniphyllum macropodum), řasa konbu, sušené tomely atd. Kagami moči
z rýže, která byla sklizena v daném roce, má přilákat božstvo tošigami, které přináší dobrou
úrodu a požehnání od předků.

2. epizoda – Na Valentýna láska rozkvete
03:25
Kotacu je nízký stolek, který v zimě slouží k ohřátí dolní poloviny těla. Mezi rám s nohami a
desku stolku je vložen futon (plochá matrace) nebo tlustá deka, které zpod desky visí po
stranách až na zem a brání úniku tepla. Pod stolkem je umístěn zdroj tepla, jímž tradičně
bývalo dřevěné uhlí, nicméně v současné době se častěji používá elektrické topné těleso.
03:29
Zralé ovoce, na nějž si Dera dělal zálusk, jsou ve skutečnosti umeboši. Jde o sušené a v soli
nakládané plody meruňky japonské (Prunus mume), japonsky ume, v češtině často
označované jako švestka či slivoň. Samotné umeboši jsou velice kyselé a slané, proto se
obvykle konzumují s rýží. Buď jako náplň v onigiri (vařená rýže zformovaná do tvaru koule
nebo trojúhelníku a zabalená do řasy nori), nebo se položí doprostřed rýže, takže
v obdélníkové krabičce na bentó pokrm připomíná japonskou vlajku (hinomaru bentó;
hinomaru = sluneční kotouč, japonská vlajka). Umeboši lze rovněž použít v kuchyni jako
ochucovadlo. Hlavním producentem ume a umeboši je prefektura Wakajama, která leží
stejně jako Ósaka a Kjóto v oblasti Kansai na ostrově Honšú.

Hinomaru bentó.

Typický výraz Japonky s umeboši v ústech.

07:30
Kranas japonský (Seriola quinqueradiata), japonsky buri, je druh ryby.
13:19
Udon je druh silných pšeničných nudlí, které jsou nejčastěji podávány jako nudlová polévka.
Do polévky lze přidat různé přísady: tempuru (obalené a osmažené plody moře či zelenina),
aburaage (osmažené plátky tófu), syrové vejce (cukimi udon; cukimi = pozorování měsíce)
atd. Mocný udon (čikara udon) obsahuje opečené moči.

3. epizoda – Zahořet pro chladnou dívku
00:30
Sakura moči je japonská cukrovinka plněná pastou anko a zabalená v sakurovém listu, který
byl naložen v soli. Známé je především ve dvou tradičních, krajově odlišných variantách.
V oblasti Kansai, kde leží mimo jiného Kjóto,
má podobu bochánku či placičky s hrbolatým
lepivým povrchem a vyrábí se z rýže na moči.
Této variantě se říká dómjó-dži (podle chrámu
Dómjó, kde byla poprvé použita speciální
úprava lepivé rýže), kansai-fú (v kansaiském
stylu) či džóhó-fú (v kjótském stylu; Džóhó =
Kjóto a okolí). Kromě Kansai se lze s tímto
typem setkat rovněž na Hokkaidó, v západní
části oblasti Tóhoku (sever Honšú) a v řadě
prefektur oblasti Čúbu (centrální část Honšú).
Sakura moči v kjótském stylu (vlevo) a ve stylu

V oblasti Kantó, kde leží mimo jiného Tokio, jde tokijském (vpravo).
o tenkou placku stočenou do rolky či
kornoutku a vyrábí se nejčastěji z pšeničné mouky. Tato varianta se nazývá čómei-dži (podle
chrámu Čómei, kde byla poprvé připravena), kantó-fú (ve stylu Kantó) či edo-fú (v tokijském
stylu; Edo = historický název Tokia). Mimo Kantó se lze s tímto druhem setkat také ve
východní části Tóhoku, dále v prefekturách Šizuoka (Čúbu), Šimane a Tottori (jižní část
Honšú).
11:34
Dera a Šiori stojí před stanicí
Fudžinomori.

4. epizoda – Maličká láska žene do květu
02:40
Kašiwa moči jsou vyráběná z polohrubé rýžové mouky, plněná anko a zabalená v dubovém
listu (kašiwa = dub). V oblastech, kde původně duby nerostly (například na Šikoku a v západní
části oblasti Kansai), bývají používány těž listy přestupu (Smilax). Na rozdíl od sakura moči se
listy kašiwa moči nekonzumují. Tradičně je tato cukrovinka podávána na den dětí (5. května),
který byl původně dnem chlapců.
05:32
Tradiční japonské haleny happi původně nosili válečníci, kteří měli na zádech namalovaný
rodový znak. Později se do nich začali odívat také řemeslníci a především požárníci, již si je
při zvláštních příležitostech oblékají dodnes, a své uplatnění našly i při slavnostech.
V poslední době je používají i pracovníci některých dalších profesí a kupříkladu japonské
aerolinie JAL je nabízejí pasažérům v první
třídě. Kromě znaku na zádech bývají různá
hesla napsána na obrubě vepředu.
07:09
Okara je drť tvořená nerozpustnými částmi
sojových bobů, které zbyly po přefiltrování
sojového pyré. Kromě přípravy potravin se
používá jako krmivo pro hospodářská
zvířata a hnojivo.
11:08
Okara.
Nosítka mikoši slouží během šintoistických
slavností k přenesení božstva na místo dočasného odpočinku (otabišo). Mikoši má nejčastěji
podobu malé svatyně, lze však vidět i tvar posvátného stromu nebo penisu. Na vrcholku
často sedí zlatý Fénix. Nesení mikoši může být poklidné, jindy jí nosiči zuřivě pohazují a
pohupují, aby božstvo povzbudili, a dočkali se tak bohaté úrody, dobrého úlovku apod.
20:07
Kusaja je ryba, která byla krátce naložena ve slaném roztoku s obsahem různých bakterií,
organických kyselin a esterů a následně usušena na slunci. Vyznačuje se silným zápachem.
Slaný roztok (kusaja-eki) se používá opakovaně
a leckdy se předává z generace na generaci.
Jde o specialitu souostroví Izu ležícího jihovýchodně od Honšú.
23:37
Pasta miso se vyrábí zkvašením sojových bobů
se solí, případně dalšími přísadami, za účasti
plísně kropidláka rýžového (Aspergillus oryzae).
Miso má v japonské kuchyni široké uplatnění a
v dřívějších dobách bylo hlavním zdrojem
bílkovin.
Miso.

5. epizoda – Strávili jsme spolu noc
09:25
Dango jsou kuličky z rýžové, pšeničné či prosové
mouky, vařené v páře nebo ve vodě. Často se
podávají napíchnutá na špízu v počtu tří až pěti.
Stejně jako v případě moči existuje řada variant:
S pelyňkem jomogi v těstě, obalená v kinako,
sezamu či drcených ořeších, potřená pastou anko
atd. Dango se často opékají a následně namáčejí
v husté omáčce tare, vyrobené ze sojové omáčky a
dalších přísad. Během hanami se konzumuje
trojbarevné hanami dango.
Hanami dango. Růžovou barvu dodává

Mezi dango patří i širatama (doslova „bílá koule“),
potravinářské barvivo, zelenou pelyněk
která je tvořena pouze rýžovou moukou a přidává se jomogi.
do různých dezertů, případně k ledové tříšti.
20:15
„Tamaja!“ volají mnozí Japonci při pohledu na povedený ohňostroj. Původ zvolání sahá do
období Edo (1603–1867), kdy byla hlavním výrobcem ohňostrojů společnost Tamaja, od níž
se časem oddělila konkurenční Kagija. Obě společnosti spolu soupeřily na červencových
ohňostrojových soutěžích u řeky Sumida (Sumidagawa hanabi taikai), kde lidé volali jméno
svých oblíbených pyrotechniků. Tyto soutěže se konají dodnes.
23:31
Kjoši Takahama (22. února 1874 – 8. dubna 1959) byl japonský básník a prozaik. Zaměřoval
se především na haiku, jichž za svého života napsal 40000 až 50000 a jimž se věnoval i po
teoretické stránce. Byl rovněž editorem haiku časopisu Hototogisu, který rozšířil i o jiné
literární formy. V roce 1954 obdržel Takahama Řád kultury a posmrtně mu byla udělena
první třída Řádu posvátného pokladu (čtvrté nejvyšší japonské vyznamenání a druhé nejvyšší,
které je udělováno osobám mimo politiku a císařskou rodinu).

6. epizoda – I mně běhal mráz po zádech
00:17
Bódhisattva Kšitigarbha, v japonštině Džizó, je uctíván
především jako ochránce dětí, které zemřely dříve než jejich
rodiče (kupříkladu potracené plody a mrtvorozenci). Jelikož
během svého kratičkého života nevykonaly dost dobrých
skutků a navíc zarmoutily své rodiče, nemohou na cestě
k posmrtnému životu překonat řeku Sanzu a musí, trýzněny
démony, na jejím břehu navěky stavět kamenné stúpy.
Džizó nebožátka ochraňuje, předčítá jim sútry a vede je ke
klidnému spočinutí. Též je považován za ochránce
pocestných, proto se holohlavé sošky Džizóa nacházejí
kromě hřbitovů také u cest. Soška obvykle drží v rukou
mnišskou hůl (khakkhara) a klenot plnící přání (cintāmaṇi) a
často je oděna do součástí dětského oblečení.
Nattó v rýžové slámě.

03:38
Kvašené sojové boby nattó se vyznačují štiplavým zápachem, silnou chutí a vazkou
konzistencí. Při tradičním způsobu výroby se sojové boby balily do rýžové slámy, která
obsahovala bakterii odpovědnou za kvašení (Bacillus subtilis var. natto).
08:57
Jocuja kaidan (strašidelný příběh z Jocuji (část Tokia)) patří
k nejznámějším kaidanům. Napsal jej v roce 1825 Curuja
Nanboku IV. jako hru pro divadlo kabuki a od té doby se
dočkal mnoha adaptací, leckdy s upraveným dějem. Kaidan
vypráví o róninovi Tomijovi Iemonovi a jeho ženě Oiwě.
V původní verzi je Oiwa svou sokyní v lásce znetvořena
jedem, načež Iemon svou ženu zavrhne a ta se nešťastnou
náhodou zabije. Oiwa pak
jakožto pomstychtivý duch
(onrjó) Iemona pronásleduje,
přiměje jej k několika vraždám
a nakonec dovede k šílenství.
Šintoistická rituální očista
(harai, harae) slouží
k odstranění hříchů a nečistot Duch zohyzděné Oiwy se zjevuje
před modlitbou a k zahnání
z lucerny (namaloval Utagawa
zlých sil. Očistnou sílu má
Kunijoši).
kupříkladu voda (vypláchnutí
úst, umytí rukou, pokropení), sake, sůl (kopečky, rozhazování) a
„mávátko“ ónusa, kterým může být snítka stromu sakaki
(Cleyera japonica) nebo dřevěná tyčka s papírovými třásněmi.

Snítky sakaki ve váze.

18:02
Sněžná žena (juki onna) se za sněžných
nocí zjevuje jako vysoká kráska s dlouhými
černými vlasy a bledou až průhlednou pletí.
Dříve byla líčena téměř výhradně jako zlé
stvoření, přičemž její chování se v různých
příbězích liší. Jednou poutníky zahubí
ledovým dechem, podruhé je svede z cesty
a nechá umrznout, jindy svádí mladé muže.
Někdy drží v náručí dítko a žádá pocestné,
aby jí ho pochovali. I to však vede k jejich
smrti.
Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis).

20:44
Kanna doslova říká: „S něčím, jako je uschlá ozdobnice,“ čímž odkazuje na japonské rčení
„júrei no šótai mitari kareobana“ (duch je ve skutečnosti uschlá ozdobnice čínská
(Miscanthus sinensis)). Různé věci mohou za určitých situací vypadat nadpřirozeně a
strašidelně, stejně jako ozdobnice kymácející se ve větru.

Warabimoči posypaná kinako.

23:29, 23:32
Warabimoči je průsvitná cukrovinka vyráběná ze
škrobu, cukru a vody. Původně šlo o škrob
z kořenů kapradiny hasivky orličí (Pteridium
aquilinum), japonsky warabi, jelikož té je však při
výrobě spotřebováno velké množství (z 10 kg
kořenů se získá 70 g škrobu), v současné době se
častěji používají jiné zdroje, kupříkladu maniok a
batáty. Warabimoči se obalují v kinako, případně
se namáčejí v kuromicu (cukerný sirup ze
třtinového cukru). Výrobou warabimoči jsou
známy především Nara a Kjóto.

7 . epizoda – Stala se z ní nevěsta
04:15
Augurie či auspicie byla ve starověkém Římě znamení souhlasu či nesouhlasu, který bohové
vyjadřovali prostřednictvím letu ptáků, chováním jiných zvířat a různými úkazy. Znamení
vykládali augurové.
21:27
Šamodži je vařečka sloužící k míchání vařící se rýže,
k jejímu servírování a k zamíchávání octa do rýže na suši.
Tradičně se vyráběla ze dřeva či z bambusu, nyní je
často plastová. Podobné nástroje byly nalezeny již ve
vykopávkách z období Jajoi (300 př. n. l. – 300 n. l.).
Kromě využití v kuchyni se šamodži v některých
svatyních prodávají jako předmět pro štěstí.
Šamodži.

23:28, 23:30
Válka Genpei (1180–1185) byl konflikt, kterým na konci období Heian vyvrcholilo několik
desetiletí trvající soupeření mezi rody Minamoto a Taira. Výsledkem byla porážka rodu Taira
a následně v roce 1192 založení šógunátu Kamakura, v jehož čele stanul Minamoto Joritomo.
Konflikt je pojmenován podle alternativních čtení jmen obou rodů (Gendži, respektive Heike)
a v Japonsku je znám též pod názvem „válka Džišó-Džuei“ podle ér, v nichž probíhal.
Taira Kijomori, vůdce Tairů, získával velký vliv u dvora, provdal za císaře svou dceru a v roce
1180 dosadil na trůn svého dvouletého vnuka. Princ Močihito, syn jednoho z dřívějších císařů,
proto povolal na pomoc rod Minamoto, k němuž se připojilo několik venkovských vůdců.

Bitvy války Genpei.

Po počátečních neúspěších a příměří vynuceném hladomorem mezi jary 1181 a 1183 se do
čela tažení Minamotů postavil Minamoto Jošinaka. Ten Tairy porazil ve zlomové bitvě
u Kurikary, dobyl Heian-kjó (dnešní Kjóto) a brzy si začal dělat zálusk na vedení Minamotů.

V únoru 1184 byl však z Heian-kjó vyhnán armádou vedenou Joritomovými mladšími bratry
Jošicunem a Norijorim a následně po prohrané bitvě u Awazu spáchal seppuku.
Dvůr přiznal Joritomovi vládu nad získanými územími a jeho bratři se vydali za zbývajícími
Tairy, kteří ustoupili na jihozápad. Vítězství Minamotů stvrdila v roce 1185 námořní bitva
u Dan-no-ury v průlivu Kanmon (Šimonoseki), který odděluje Honšú a Kjúšú. O čtyři roky
později si Minamoto Joritomo podmanil vojensky celé tehdejší Japonsko.
Vzestup a pád rodu Taira líčí středověký epos Příběh rodu Taira (Heike monogatari).

8. epizoda – Mě nebudou nazývat slepicí
00:03
Kurimoči jsou plněná jedlými kaštany.
02:59
Mandžú je japonská cukrovinka pocházející
původně z Číny. Do těsta, jehož základem může
být pšeničná mouka, rýžová mouka, jamy,
kuzuko (škrob z rostliny kuzu (Pueraria lobata)),
marshmallow atd., se zabalí anko a vzniklý
bochánek (případně jiný tvar) se poté uvaří
v páře. Do těsta lze přimíchat různé přísady
(miso, kvasinky), některá mandžú se pečou,
průsvitná mandžú z kuzuko se často v létě
podávají ponořená ve studené vodě.

Mandžú.

03:48
Pranostika „podzim, čas jasných obloh a silných koní“ (ten takaku uma kojuru aki) popisuje
období podzimu, pro nějž jsou příznačné jasné oblohy a kdy jsou koně nejvíce vypasení a silní
po spásání jarních a letních pastvin.
06:11
Mirin je nažloutlý sladký alkoholický nápoj obsahující asi 14 % alkoholu a 40–50 % cukru.
Vyrábí se z rýže na moči, která je rmutována 60 dní. Nazývá se též „hon mirin“ (pravý mirin)
pro odlišení od dochucovadel, která jsou mu
podobná, avšak vyrábějí se jiným způsobem
z jiných surovin. V japonské kuchyni má
mirin velice široké uplatnění: Potlačuje rybí
zápach, brání rozpadání některých potravin
během varu, je součástí různých omáček
(např. tare), používá se při terijaki (vaření či
pečení ryb a masa ve směsi sojové omáčky,
mirinu a cukru) atd. 30. listopad je dnem
pravého mirinu, neboť čísla 11 a 30 lze
v japonštině číst též jako „ii mirin“ (dobrý
Mirin.
mirin).
10:27
Ranní karí (asa karé) je značka karí, které vyrábí společnost House Foods.
15:35
Spojením „bird twirling“ (točení ptákem) Kanna napodobuje „baton twirling“ (točení hůlkou).
Jedná se o sportovní tanec podobný moderní gymnastice, při němž mažoretka s hůlkou (či
hůlkami) tančí a vyhazuje ji do vzduchu. Na světových šampionátech dominuje Japonsko,
úspěchy zaznamenaly i soutěžící z Francie, Itálie, Kanady a USA.

17:41
Trad (kratší název pro „tradiční styl“) označuje v Japonsku módu
vycházející z pánského stylu, který byl v 50. letech 20. století
populární mezi studenty univerzit na severovýchodu USA (zvláště
na osmi elitních soukromých školách označovaných souhrnně jako
Ivy League (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn,
Princeton a Yale)). Patří k ní sportovní sako, košile či polotriko,
plátěné kalhoty, mokasíny apod. Přes svůj původ je určena i ženám.
23:33
Aonori (zelená řasa) je společné označení pro jedlé řasy z rodu
Enteromorpha. Nejčastěji se prodávají sušené, kdy se přidávají do
polévek či se obalují v těstíčku a smaží (tempura), případně je lze
rozdrtit a zdobit jimi různé pokrmy.

Trad.

9. epizoda – Zazpívám ti baladu
03:01
Naši je ovoce rostoucí na východoasijské hrušni písečné (Pyrus pyrifolia). Plody planých
stromů mají průměr 3–8 cm, šlechtěné odrůdy 10–18 cm. Tvarem připomínají jablko, dužina
je křehká a šťavnatá. Obvykle se konzumují oloupané syrové.
Tomel (kaki, churma) je ovoce z východoasijského tomelu japonského (Diospyros kaki). Zralé
plody mají měkkou až rosolovitou dužinu a dosahují hmotnosti až 500 g. Konzumují se syrové
či sušené, případně je lze mnoha způsoby zpracovat.

Naši.

Sušený tomel.

05:13
Jedním z tradičních novoročních pokrmů (oseči-rjóri) je polévka zóni obsahující moči. Proto
se dříve před Novým rokem celá rodina scházela, aby moči připravila, a při té příležitosti
utužovala vztahy. V současné době je domácí výroba moči podstatně vzácnější, stále se však
konají veřejná tlučení moči pořádaná močinářstvími, sousedskými sdruženími či dětskými
organizacemi.
05:26
Teru teru bózu (doslova „zářící mnich“, též
zvaný tere tere bózu či hijori bózu (mnich
počasí)) je jednoduchá panenka z bílé látky či
papíru, kterou zvláště děti věší do okna, na
okapy apod., aby jim na druhý den přinesla
slunečné počasí. (Pokud dotyčný naopak
touží po dešti, pověsí panenku hlavou dolů.
Pak se jí říká fure fure bózu, ame ame bózu
(dešťový mnich) či rute rute bózu.) Tradičně
se panenka vyráběla čistě bílá, a až když
splnila svůj úkol, nakreslily se jí oči, polila se
Pokémon Castform, jehož vzhled vychází z Teru
sake, případně namočila v řece. Pokud však ve teru bózu, mění svou podobu dle počasí.
své povinnosti selhala, mohla přijít o hlavu.
O těchto odměnách a trestu se zpívá i v populární dětské písničce Teru teru bózu, kterou
v roce 1921 složil Šinpei Nakajama a otextoval Rokuró Asahara:
https://www.youtube.com/watch?v=JnXl9jNy7o0

07:32
Zlateň věncová (Glebionis coronaria) je bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Ve
východoasijských kuchyních se její listy a stonky používají syrové i tepelně upravené.
07:37
Nabemono (zkráceně nabe) je označení pro
japonský způsob přípravy jídla vařením a
dušením různých přísad v jednom hrnci. Ten
bývá umístěn uprostřed stolu a strávníci si z něj
sami nabírají dle své chuti.

Zósui.

10:58
Vývar z nabe může být použit při přípravě husté
polévky zósui. Jejím základem je vařená rýže,
k níž lze přidat řadu dalších přísad (sojovou
omáčku, miso, různé druhy masa a mořských
plodů, houby atd.).

10. epizoda – Na její hůlce se rozvíjí květ
03:02
Tradice požárnických přehlídek (dezomešiki) sahá až
do období Edo (1603–1867), kdy si časté požáry
hlavního města vyžádaly zřízení hasičských sborů.
V březnu 1657 vypukl obzvláště silný požár (Velký
požár éry Meireki), který zničil 60–70 % Eda a
zahubil desítky tisíc lidí. V reakci na to došlo ke
změně organizace požárníků a k posílení jejich stavů.
Na začátku roku 1659 se požárníci shromáždili před
svatyní Ueno Tóšógú, aby vyjádřili své odhodlání, a
tato setkání se stala každoroční tradicí. V současné
době se požárnické přehlídky konají po celém
Japonsku 6. ledna a kromě rozsáhlých požárnických
cvičení k nim patří zpěv písní, průvody a náročná
akrobacie na žebříku, který byl vždy důležitým
nástrojem boje s ohněm.
05:54
Donguri moči jsou placičky či kostky vyráběné ze
žaludové mouky, cukru a vody.
Požárnická přehlídka (namaloval

06:22
Hirošige).
Papírmaš (papier-mâché) je směs papíru a pojiva
(lepidla či škrobu), již je po vytvarování a důkladném
proschnuti možné následně nabarvit. Papír může
být v podobě proužků, které se na sebe lepí ve
vrstvách, nebo jde o namočením či povařením
získanou drť, jež se s pojivem smísí.

15:36
Wide show označuje typ japonského bulvárního
televizního pořadu, který kombinuje zpravodajství a
talk show. Zaměřuje se na zprávy, které samy o sobě
Donguri moči.
budí emoce a senzaci, případně které lze senzačně
podat. Slovo „wide“ (široký) v názvu odkazuje jednak
na dlouhou vysílací dobu (obvykle 1–2 hodiny), jednak na široký záběr témat. Většina wide
show se vysílá mezi 8. a 16. hodinou, tudíž jsou hlavní cílovou skupinou ženy v domácnosti.
První pořady tohoto typu vznikly v polovině 60. let 20. století, nyní jich existuje zhruba třicet.

11. epizoda – Tak ona je to princezna
07:29
Rčení „tamanokoši ni noru“ (nasednout na nosítka vykládaná drahokamy) znamená, že se
žena provdala za bohatého nápadníka. Často se používá jen první část, přičemž Kanna
využívá její podobu s Tamačiným jménem (tamanokoši). Jako volný překlad jsme proto zvolili
„ta má kopec štěstí“.
07:55
Přesněji řečeno, Šiori zastává teorii, že „z kalabasy kůň
vyskočí“ (hjótan kara koma ga deru). Dle tohoto japonského
rčení se i to nejméně pravděpodobné může uskutečnit.

Kalabasa.

Kalabasa (Lagenaria siceraria) z čeledi tykvovitých pochází
z jižní Afriky a patří k nejdéle pěstovaným rostlinám. Její plody
lze v různé podobě konzumovat (v Japonsku se obvykle
prodávají jako sušené plátky (kanpjó)), především se však po
odstranění dužiny a vysušení využívají k výrobě různých náčiní
a nástrojů (nádoby na vodu a potraviny, misky, strunné
hudební nástroje, dýmky atd.). Kalabasa je rovněž název
nádoby, která se ze stejnojmenné tykve vyrábí.

Za dobré znamení jsou v Japonsku považovány tři
kalabasy (sanbjó), neboť toto slovo zní stejně jako
začátek spojení sanbjóšisoró, které označuje toho, kdo
má všechny tři pohromadě, tedy je dokonalý. Šest
kalabas (mubjó) by zase mělo přinést pevné zdraví,
jelikož jsou homonymem k mubjó (prost nemocí).
Motiv kalabasy používal na své válečném praporu
Tojotomi Hidejoši, jeden ze sjednotitelů Japonska, a
s každým vítězstvím do znaku přidal další. Tak vznikl
symbol vítězství zvaný „sennaribjótan“ (tisíc rostoucích
kalabas).

Sennaribjótan.

12. epizoda – Další rok dospěl ke konci
09:29
Obon, případně též Bon, je třídenní japonský
svátek uctívání duší zemřelých předků, kteří se
dočasně vrací do našeho světa. Byť se nejedná
o státní svátek, je zvykem, že zaměstnanci
dostávají volno. Obon bývá spojen s návštěvou
rodinného hrobu a kladením darů na hroby a
domácí oltáře. Mnoho Japonců se také vrací do
svých rodných měst a vísek, a svátek je tak
rovněž příležitostí ke shledání mnohých rodin.
Jednou z obvyklých součástí jsou tance Bon,
jejichž podoba se prefekturu od prefektury liší, Posílání luceren po řece.
nicméně obvykle se tančí kolem dřevěného
podia. Na konci svátku se na mnoha místech svítí duším zemřelých na zpáteční cestu na onen
svět, k čemž slouží například posílání luceren po řece (tóró nagaši) nebo zapalování velkých
ohňů (okuribi) na kopcích kolem Kjóta.
Ve většině prefektur svátek začíná 15. srpna, jak
bylo stanoveno dle lunárního kalendáře.
V oblastech Kantó a Tóhoku se vychází ze
solárního kalendáře, tudíž se Obon zahajuje 15.
července. Na severu Kantó, v oblasti Čúgoku, na
Šikoku a na Okinawě pak začátek připadá na 15.
den sedmého měsíce lunárního kalendáře, a tak
se datum s každým rokem mění.

Okuribi.

1. – 3. speciální epizoda – Bar U Dery
S1, 00:27
Hódžiča je druh zeleného čaje, který byl upraven pražením. V důsledku úpravy je méně
svíravý a hořký a obsahuje méně kofeinu, proto je vhodný i pro děti a starší osoby a lze jej
popíjet i před ulehnutím ke spánku. Hódžiča se také podává jako běžný nápoj v mnoha
zdravotnických zařízeních.
S3, 03:30
„Nechť se slova ujme další
účinkující“ (o-ato ga jorošii jó de)
pochází z humorného vypravěčského
umění rakugo. V rámci jednoho
představení se obvykle vystřídá více
vypravěčů, přičemž zmíněnou replikou
se vystupující vypravěč loučí s publikem
a uvádí vypravěče následujícího.
V přeneseném významu se tatáž věta
používá i mimo rakugo.

Rakugo.

