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Studijní cesta proběhla od 6. září do 21. září 2016. Do Japonska jsem přicestoval letadlem
společnosti Lufthansa s přestupem ve Frankfurtu, kde jsem se na letišti setkal už s několika dalšími
účastníky programu z Evropy a Jižní Ameriky. Samotný program započal následující den (8.9.) po
příletu, když se shromáždilo všech šedesát účastníků z padesáti osmi zemí světa v Jazykovém institutu
Kansai Japan Foundation v Ósace. Po krátké promluvě výkonného ředitele institutu Osamu Akagi,
představení pracovníků a lektorů institutu následovalo podrobné seznámení s programem, předání
materiálů a prostředků potřebných pro studijní pobyt včetně detailního osobního rozvrhu. Po krátké
přestávce následovala prohlídka institutu s užitečnými informacemi pro pobyt. Čas, který byl v
předběžném harmonogramu vyznačen jako “třída” nebyl výukou v pravém slova smyslu, jak by
někdo mohl očekávat, ale tvořil přípravu na následující společné či skupinové aktivity, například jak
se chovat na návštěvě v rodinách, apod.
Institut nám také věnoval zdarma učebnice japonštiny dle našeho výběru do předem stanovené
hodnoty z připravené nabídky, které jsme obdržely v závěru našeho pobytu.
První společnou poznávací aktivitou mimo institut byla prohlídka města Ósaka. Společně jsme
odcestovali do centra města autobusy, které zajistil institut. Ve městě jsme navštívili hrad a pasáž
Šinsaibaši. Sobotu jsme v malých skupinách 2-4 účastníků strávili s japonskými rodinami, které se
dobrovolně přihlásili na tento program.
Následující neděle byla volným dnem pro vlastní aktivity. Ten den jsem odcestoval vlakem z institutu
do centra Ósaky, abych nejprve se zúčastnil katolické bohoslužby v kostele Tamacukuri. Odtud jsem
se přesunul zpátky do Šinsaibaši, abych si ji mohl více prohlédnout a poobědvat v restauraci.
Odpoledne jsem pak navštívil akvárium Kaijukan v Ósace, které bych doporučoval každému, kdo se
vydá do Ósaky.
V pondělí pokračoval program v institutu, kdy jsme sdíleli své dojmy a poznatky s ostatními.
Tento den také probíhaly kulturní aktivity na základě výběru z nabídky poskytnuté institutem.
Zúčastnil jsem se tréninku a ukázky aikidó pod vedením zkušených profesionálů. Byla to zajímavá
zkušenost. Kromě toho proběhla informační příprava na třídenní společný výlet mimo institut.
Následující den všichni vyrazili na cestu rychlovlakem Šinkansen N700 do Hirošimi. V Hirošimě
jsme navštívili chrám na ostrově Icukušima. Noc jsme strávili v hotelu v tradičním japonském stylu
(rjokan). Druhý den v Hirošimě jsme navštívili památník míru a muzeum. Rychlovlakem jsme se
všichni opět přesunuli tentokrát do Kjóta, abychom se ubytovali v krásném hotelu Šinmijako. V Kjótu
jsme měli jeden volný den, pro vlastní aktivity. Tento den jsem využil pro návštěvu hradu Nidžó,

železničního muzea a muzea mangy. Poslední den v Kjótu jsme společně navštívili Kijomizu-dera,
Nišiki-ičiba market, Kitano Tenmangu chrám a Kinkakudži. Večer jsme se vrátili nazpět do institutu
v Ósace.
Víkend byl vyhrazen pro vlastní aktivity. Sobotu jsem věnoval odpočinku a krátkému výletu
na vypůjčeném kole po okolí. V neděli jsem se vydal opět do centra města, kde jsem se jako divák
zúčastnil festivalu Koi.
Poslední dny byly převážně rekapitulací programu. Také se diskutovalo o užitečných
programech a internetových stránkách pro studium japonštiny. Jako druhé a poslední kulturní aktivity
jsem se zúčastnil třídy kaligrafie.
Před ukončením programu jsme dostali informace k odjezdu na letiště. Program byl oficiálně
završen rozlučkovým večírkem, kde jsme obdrželi diplomy od výkonného ředitele institutu. V den
návratu účastníci postupně odjížděli na letiště, aby se stejnou cestou navraceli do svých domovů.
Studijní cesta byla velmi zajímavá a přínosná zejména v náhledu na život v Japonsku. Také to byla
skvělá příležitost ověřit své znalosti japonštiny a kam směřovat další studium. Chtěl bych také
poděkovat zaměstnancům Jazykovém institutu Kansai za jejich dobrou práci a vstřícnost s jakou nás
přijali. Budoucím účastníkům bych doporučoval, aby se nebáli v Japonsku komunikovat japonsky jak
mezi sebou tak i s místními obyvateli. Přeji všem budoucím účastníkům programu, aby jejich cesta
proběhla bez problémů a byla jim k užitku.

