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Dobrý den, 

rád bych Vám nabídl korespondenční kurz kaligrafie 
realizovaného z Japonska. Jedná se o studium v podobě 
měsíčních domácích úkolů posílaných tradiční poštou. 

Čas od času se na různých místech setkáte s workshopem, 
na kterém si můžete kaligrafii vyzkoušet. Tento kurz je 
určen pro ty, kteří mají o kaligrafii hlubší zájem, mají čas 
na pár hodin týdně ke kaligrafii za stůl usednout a na konci 
každého měsíce mi poslat vypracovaný úkol. Nezáleží na 
tom, zda máte s kaligrafií zkušenost či studujete japonštinu. 
Témata úkolů jsou rozdělena podle pokročilosti studentů. 
Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky.



Přihlásit se na příští školní rok (září 2017 - červen 2018) 
můžete kdykoliv, avšak nejpozději do 15. srpna. Na moji 
nabídku reagujte prosím krátkým emailem. Uveďte i Vaši
adresu, kam mohu úkoly posílat. Po přihlášení Vám 
obratem odpovím a přihlášení potvrdím. První obálka do 
Vaší schránky dorazí na začátku září. 

Na základě prvního úkolu se rozhodnete, zda budete chtít 
v kurzu pokračovat či nikoliv. Zjistíte-li, že kaligrafie pro 
Vás není to pravé, poplatek za první úkol hradit nemusíte. 
Odhlášeni budete automaticky. Rozhodnete-li se však 
pokračovat, požádám Vás o uhrazení kurzovného na celý 
školní rok do 15. září. Po zaplacení kurzu obdržíte poštou 
pravidelně každý měsíc nová témata a opravy minulých 
prací. Vypracované úkoly studenti posílají na konci měsíce. 
Cena za odeslání dopisu s kaligrafiemi do Japonska vychází 
přibližně dle váhy na 40 Kč (letecky a obyčejně).



Ke kaligrafii potřebujete štětec, tuš, filcovou podložku 
a papír (pro cvičení postačí staré noviny nebo xeroxový papír). 
V dobrých výtvarných potřebách jsou tyto pomůcky 
k mání. V Praze například ve Zlaté lodi www.zlatalod.cz 
a Altamiře www.vytvarnepotreby.cz.

Výše poplatku (deset úkolů)
5 000 Kč
4 000 Kč pro studenty a důchodce



Jiří
Kdo chce zapalovat, musí hořet, což se tady beze zbytku 
potvrzuje. Kaligrafie není příliš sociální záležitost. Je 
nakonec jedno, jestli píšu sám nebo vedle někoho. Stejně 
je to mezi mnou a papírem. Korespondenční kurz mi 
proto zcela vyhovuje. Nic mě neruší, můžu se na všechno 
podívat, porovnávat, vracet se, dohledávat a  zkoumat. 
Pro samotáře vynikající, pro ostatní „pouze“ skvělé. 

Lada
Skvělý způsob odreagování se a zklidnění se. Zároveň se 
dozvídám mnohé o sobě samé. Zatím nelituji a s potěšením 
zjišťuji, že i korespondenční cesta výuky je možná :)



René Ochiai
Můj zájem o kaligrafii předchází zájem o bojové umění 
Aikidō, kterému se věnuji od 13 let dodnes. Ke kaligrafii, 
japonštině a mnoha dalším odvětvím japonské kultury 
jsem se dostal o pár let později. Konkrétně s kaligrafií 
jsem začal v roce 1997 v Japonské základní škole v Praze, 
kde jsem se poprvé dostal do bližšího kontaktu s Japonci 
a čemukoliv, co bylo japonské, propadl. Od té doby jsem 
studoval pod vedením Pascala Kriegera a posléze u Saitō 
Isojiho. V březnu 2015 jsem se natrvalo odstěhoval 
s manželkou do Tokia, kde pokračuji ve svém studiu 
kaligrafie a živím se výukou japonštiny. 
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