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V roce 2018 prodělala Česko-japonská společnost (dále jen ČJS) několik organizačních 

změn. Aktivity ČJS v průběhu uplynulého roku byly podporovány Japonskou ambasádou, 

Japonskou společností a stejně tak několika význačnými sponzory, zejména ve spojitosti 

s filmovým festivalem Eigasai. Během roku 2018 se rozrostla členská základna o 114 nových 

členů, výrazně se zvýšil počet sledujících na sociálních sítích. ČJS se v minulém roce 

prezentovala celkem na 12 událostech, z čehož polovinu přímo organizovala. 

 
Cíle a poskytované služby 

 
● napomáhat rozvoji vzájemného poznání, porozumění, respektu a inspirace mezi 

obyvateli ČR a Japonska, 

● napomáhat uvedení japonské kultury do obecného povědomí české veřejnosti, 

stimulovat zájem české veřejnosti o studium japonštiny a tradičních i soudobých 

japonských disciplín ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Japonsku a ČR 

podporovat zájem Japonců o českou kulturu a napomáhat integraci japonské 

komunity v ČR do místního prostředí, 

● šíření znalostí o Japonsku mezi českou veřejností všemi formami, t.j. pořádáním 

přednášek, kurzů, dílen, seminářů a sympozií, filmových a divadelních představení, 

koncertů a videoprojekcí, výstav, přehlídek, festivalů atd., prováděním konzultační 

a poradenské činnosti, 

● vydávání a distribuci publikací a informačních materiálů, spolupráci se sdělovacími 

prostředky obou zemí, 

● spolupráci se státními orgány a institucemi v zájmu prohloubení oboustranně 

prospěšných vztahů a kontaktů mezi Českou republikou a Japonskem, včetně 

iniciativ napomáhajících rozvoji vzájemně prospěšné obchodní činnosti, 

● pomoc při navazování sesterských styků mezi organizacemi všech typů i jednotkami 

územní správy v obou zemích, při uskutečňování výměny mládeže, jednotlivců 

a různých zájmových skupin i při rozvoji cestovního ruchu, 

● podporu tvorby, bádání, studia a činností, jejichž obsah nebo cíle jsou inspirovány 

vzájemným působením kultur obou zemí, včetně aspektů filosofických, morálních, 

obecně ekologických atd., 

● spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi 

 
 
 

Společnost v rámci svých služeb nabízí členům i široké veřejnosti zejména jazykové 

a výtvarné kurzy. Dále v průběhu roku umožňuje zájemcům účast na workshopech, 

přednáškách či seminářích tematicky se dotýkajících Japonska. Na ČJS je také možno 

se obrátit s žádostí o zajištění doprovodného programu tzv. na klíč - některé z těchto 

událostí jsou také veřejnosti přístupné. Společnost také vyhledává zajímavé události, 

na které upozorňuje na webu či na sociálních sítích a slouží tak také jako informační kanál. 



Ekonomický vývoj v roce 2018 

 
Výsledek hospodaření za rok 2018 činí pro ČJS +92.837,- Kč. 

Podle níže přiloženého grafu je zřejmé, že největší příjem společnost utržila z výuky 

jazykových kurzů - konkrétně se jedná o skupinové kurzy japonštiny, češtiny i o individuální 

lekce obou jazyků. Celkem společnost utržila 1.132.250,- Kč. Po odečtení nákladů, 

které společnost vynaložila pro zlepšení kvality kurzů i pro zajištění jejich chodu (celkem 

242.046,- Kč), činí zisk z výuky jazyků 890.204,- Kč. 

Výtvarné kurzy kaligrafie a tušové malby přinesly společnosti 309.870,- Kč, náklady 

pro zajištění kurzů (zejména tuš, papír) činí 17.746,- Kč. Z provozu výtvarných kurzů měla 

společnost v uplynulém roce dohromady zisk 292.124,- Kč, který byl využit na uhrazení 

nájmu prostoru výuky a odměnu pro lektory. 

Propagací získala společnost 311.958,- Kč, jedná se zejména o účast na externích akcích, 

kde společnost propagovala svoji činnost formou workshopů, prodejem zboží a celkově 

představením své činnosti. Dalším způsobem propagace bylo zajištění doprovodných 

programů na žádost zadavatele. 

Největší finanční výdaje pro společnost představuje pravidelná platba nájemného 

společnosti Solid, dále energie a samozřejmě mzdy pro zaměstnance, tyto položky 

se skrývají pod pojmem hlavní činnost. Hlavní činností společnosti je také poskytnutí členské 

základny pro zájemce o japonskou kulturu, pro rok 2018 byla výše ročního poplatku 

stanovena na 500,- Kč (snížená 300,- Kč). Celkově společnost přijala 114.600,- Kč 

od 185 aktivních členů. 

Celkem v uplynulém roce měla ČJS obrat přes 2 miliony korun českých. 
 
 
 



Rozbor hospodaření - náklady 

 

Spotřeba materiálu 46.354,- 

Spotřeba neskladovatelných dodávek 47.645,- 

Drobný hmotný majetek   45.360,- 

Odpisy dlouhodobého majetku 20.909,- 

Nájemné - Na Můstku   357.838,- 

Nájemné - Lucerna   64.800,- 

Energie 38.725,- 

Opravy a údržba 3.342,- 

Služby Na Můstku 5.558,- 

Telefon, internet 13.499,- 

Webové domény 2.625,- 

Externí služby - výuka japonštiny 240.240,- 

Mzdy 562.720,- 

Sociální pojištění 81.768,- 

Zdravotní pojištění 31.609,- 

Odvody daně z příjmů 20.121,- 

Zákonné pojištění zaměstnanců 1.347,- 

Účetnictví a zpracování mezd 36.600,- 

Zboží k prodeji 100.818,- 

Náklady na prezentaci 47.972,- 

Cestovné 60.000,- 

Ostatní služby 536.315,- 

Svoz odpadu 1.142,- 

poštovné 14.140,- 

Daně a poplatky 2.065,- 

Vedení bankovního účtu 9.565,- 

Pojištění prostor a majetku 6.421,- 

CELKEM 2.399.498,- 



Rozbor hospodaření - výnosy 

 

Kurz japonštiny 798.520,- 

Individuální lekce japonštiny 236.170,- 

Kurz kandži 9.100,- 

Kurz češtiny 150.120,- 

Kurz kaligrafie 87.805,- 

Kurz sumi-e 150.250,- 

Knihovna 200,- 

Semináře, přednášky 198.559,- 

Vstupné na kulturní akce 81.778,- 

Členské příspěvky 117.400,- 

Prodej, reklama 113.743,- 

Zápůjčky 10.400,- 

Dary 382.000,- 

Provozní dotace 150.000,- 

Urasenke 6.290,- 

CELKEM 2.492.335,- 

 
 
Výsledek hospodaření 2018               92.837,-Kč 

 
 
Stav bankovního účtu 

 
 
 

Stav k 1.1.2018 215.549,85 Kč 

Stav k 31.12.2018 297.113,06 Kč 



Organizační změny v roce 2018 

 
Dne 12. 4. uplynulého roku bylo na schůzi představenstva zvoleno nové vedení společnosti. 

Jako předseda byl jednohlasně ustanoven Ondřej Hýbl, místopředsednické funkce se ujaly 

Klára Poskočilová a Daniela Hátleová. Ve výkonném výboru dále působí Teruo Aso a Tomáš 

Suk. 

Podle aktualizovaných stanov z Valné hromady (24.4. 2018) byla též ustanovena kontrolní 

komise se 3 členy a představenstvo (pro rok 2018 v celkovém počtu 11 členů, včetně 

výkonného výboru). 

Od dubna 2018 byla též přijata nová manažerka kulturního a informačního střediska. 

Vzájemnou intenzivní spoluprací započala hlubší aktualizace stavu společnosti. Intenzivní 

snahou získala společnost větší popularitu a stouplo též povědomí o její činnosti. 

V závěru roku bylo též uzavřeno jednání s bývalým účetním Janem Melničukem a účetnictví 

kompletně převzala nová účetní Ilona Hlubková. 

Představenstvo společnosti se v minulém roce setkalo celkem 4x (21.2., 12. 4., 13. 9. 

a 27.11.) - na těchto schůzkách se projednával postup a směřování společnosti, výkonný 

výbor zde prezentoval svou činnost a navrhoval další možný postup. Díky těmto setkáním 

má širší vedení společnosti přehled o činnosti společnosti. Pro lepší orientaci v roční činnosti 

ČJS bylo zavedeno také tvoření tzv. měsíčních zpráv, které má představenstvo, kontrolní 

komise a výkonný výbor k nahlédnutí od manažerky společnosti. Soubor těchto zpráv bude 

také dostupný na valné hromadě pro členy společnosti. 

Jedním z témat na schůzce konané 13. 9. byl odchod Lenky Prokopové z řad 

představenstva. Na její místo byl později kooptován Aleš Trnka, odborník na japonské 

zahrady. 



Akce uskutečněné v roce 2018 

 
· Kakizome 

Novoroční psaní kaligrafie tradičně pořádané v prvním 

lednovém týdnu, konkrétně 6. 1. 2018. Celkem se akce 

zúčastnilo 27 zájemců. Společnost na své náklady zajistila 

tuš i papír, který si účastníci na konci lekce odnesli 

s vlastnoruční kaligrafií. Tyto materiály společnost 

nakupuje průběžně, také pro potřeby výtvarných kurzů. 

Nevznikly tak vyloženě náklady spojené s kakizome. 

Naopak z účastnických poplatků utržila společnost celkem 

4.845,- Kč. 

 

· Novoroční koncert 

Jako poděkování za podporu činnosti ČJS, 

pořádá společnost Novoroční koncert, který 

v roce 2018 proběhl dne 27. 1. v prostorách 

Mramorového sálu Lucerna. Při sestavování 

programu společnost dlouhodobě 

spolupracuje s paní Shihoko Finda, která 

se každoročně postará nejen o zajímavé 

složení skladeb, ale také o zajištění 

nadaných hudebníků. Každoročně též nacvičí 

žáci Japonské školy a českého sboru několik 

písní, které vyjadřují vzájemnou spolupráci Česka a Japonska. V minulém roce se v 

rámci vystoupení představila též jeho excelence, velvyslanec Kaoru Shimazaki při hře 

na příčnou flétnu. Novoroční koncert není primárně určen jako výdělečná činnost 

společnosti, naopak společnost zajišťuje na své náklady pronájem prostoru i odměnu 

pro profesionální muzikanty. Za laskavé podpory ze strany Japonského velvyslanectví 

se tak v loňském roce podařilo snížit náklady za uspořádání koncertu na 9.933,- Kč. 

 
· Eigasai 2018 

Tradičně největší akcí jak svým rozsahem, 

tak dosahem, je festival japonského filmu 

a kultury Eigasai, který proběhl v termínu 22. 

- 28. 2. 2018. Téma 11. ročníku 

se dotýkalo osobnosti režiséra Akira 

Kurosawy a jeho tvorby. Organizace tohoto 

ročníku probíhala za spolupráce s bývalým 

předsedou a kulturním ředitelem společnosti 

Robinem Heřmanem, The Japan Foundation 

a Japonským velvyslanectvím. Zakoupení 

promítacích práv a doprava filmů z Japonska je velmi nákladnou položkou 

v celém festivalu, proto každý rok společnost žádá o podporu japonské společnosti 

působící v České republice a Japonské společnosti. Jedním ze štědrých sponzorů 

je společnost Mitsubishi, která je snad již tradičně generálním sponzorem celého 



festivalu. Druhým největším příjmem pro festival byla podpora ze strany HLMP 

na základě podaného grantu. Celkem společnost získala z různých zdrojů 452.000,- Kč. 

Přestože společnost má zmíněnou podporu pro pořádání festivalu, celkové náklady 

na filmová práva, propagaci a realizaci projektu reálně překročily vybranou částku 

o 97.000,- Kč, které společnost uhradila ze svých prostředků získaných jinou celoroční 

činností. 

 
· Valná hromada 2018 

Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti, se sešla dne 10. 3. 2018. Valné 

hromady se mohou účastnit všichni členové společnosti, v minulém roce se dostavilo 

celkem 24 členů. Během jednání byli jmenováni čestní členové společnosti (Zdeněk 

Thoma, Vlastislav Matoušek a prof. Karel Fiala) - čestným členem mohou být jmenováni 

ti, kteří se významným dílem zasadili o šíření japonské kultury. Po projednání 

hospodaření v předchozím roce a plánu na rok 2018, přišla na řadu aktualizace stanov 

společnosti a jmenování kontrolní komise, jako dalšího stupně nezávislého dohledu 

nad správným a transparentním chodem společnosti. Následně bylo odhlasováno 

složení představenstva a závěrem proběhla diskuze také v souvislosti vydání dalšího 

dílu časopisu Kokoro, který se postupně změnil v publikaci Okno do staletí česko 

japonských vztahů. 

 
· Benron Taikai 2018 

Dne 14. 4. 2018 proběhl již 42. ročník 

soutěže v japonském přednesu, kterou 

pořádá asociace učitelů japonštiny 

pod vedením hlavní lektorky Harumi 

Yamada za spolupráce ČJS, Japonského 

velvyslanectví, Japonské společnosti 

a Japonského centra Brno. Nejnákladnější 

položkou je hlavní cena pro vítěze, tedy 

zpětná letenka do Japonska. V minulém 

roce se zúčastnilo celkem 18 

přednášejících. Po sečtení všech nákladů zůstalo společnosti do dalších let 2.406,- Kč. 

 
· Japonský den v Průhonicích 

Osmý ročník Japonského dne v rámci 

Trvalkového víkendu v Průhonickém parku 

proběhl během prvního červnového 

víkendu (1. - 3. 6. 2018). Oproti minulým 

ročníkům, kdy se program odehrával 

v prostorách zámku, byly aktivity 

uspořádány pod širým nebem v botanické 

zahradě AVČR v prostředí nádherné louky 

s pivoňkami, kosatci a růžemi. Díky 

vydařenému počasí měla akce velkou 

návštěvnost a také kladné hodnocení prostředí. S přesunem akce se však vázala 

i nepříjemnost u skalních fanoušků, kteří měli mnohdy problém místo konání dohledat. 



Pro příští ročníky je tak plánováno zajištění směrových cedulí, zajištění více stanů 

pro případnou nepřízeň počasí a také více toalet pro pohodlí návštěvníků. 

Finančně bylo zajištění programu podpořeno ze strany Botanického ústavu a cestovní 

kanceláře JTB. Po odečtení nákladů za zajištění programu zůstalo společnosti 

3.789,- Kč. 

 
· Výstava Ukryto v hlíně 

V říjnu a listopadu proběhla výstava 

japonské, především čajové keramiky 

s názvem „Ukryto v hlíně“. Výstava se 

konala v prostorách JICC Japonského 

velvyslanectví a představila cca 60 

předmětů z různých stylů a dílen. Právě 

prezentování nepřeberného množství stylů 

japonských keramiky byl hlavním cílem 

této výstavy. Většina vystavených 

předmětů spadala stářím do druhé 

poloviny 20. století, nicméně díky Jakubovi Zemanovi a dalším poskytovatelům byly 

prezentovány i předměty z raného období Edo a Muromachi. Samotná výstava byla 

obohacena vernisáží s doprovodným programem a dvěma bloky přednášek na téma 

historie keramiky v Japonsku, kontinentálních vlivů a japonského čaje. 

Organizace, uspořádání a seskupení vystavených předmětů se ujali jmenovitě Karolína 

Motejzíková, Jiří Troup a Tomáš Suk. 



Spolupráce 

 
Během uplynulého roku byla společnost požádána o spolupráci a zajištění doprovodného 

tematického programu na níže vyjmenovaných akcích. Na propagaci během zmíněných 

událostí se významně podíleli Klára Poskočilová a Ondřej Hýbl, kteří v rámci svých 

zájmových činností rozšiřovali povědomí o činnosti a nabídce ČJS. 

 

 

· Japan Folk Festival 3. - 4. 3. 

· Vystoupení skupiny Takarazuka v Náchodě 17. 3. 

· Bonsaje v botanické zahradě Troja 12. - 20. 5. 

· Refufest 8. - 9. 6. 

· Kemp samuraj 9., 12. 7. 

· Advík 4. 8. 

· Ethnopiknik 18. 8. 

· Turnaj shogi 15. - 16. 9. 

· Nikon - představení nového modelu fotoaparátu v prodejně Megapixel 27. 9. 

· Koncert kocuzumi 4. - 5. 10. 

· Výstava prací studentů výtvarných kurzů v Týnské kavárně 6. - 30. 10. 

· Akimatsuri 14. 10. 

· Nikon FotoExpo 20. 10. 

· Akicon 26. - 28. 10. 

· Charitativní aukce prací lektorek výtvarných kurzů pro dílnu Lemniskáta 10. 11. 

· Sázení sakur na výstavišti Holešovice 16. 11. 



Přednášky, workshopy 

 
Cílem společnosti je zejména šířit kulturu Japonska nejen mezi členy společnosti, 

ale i pro široké publikum. Během roku 2018 bylo v prostorách KIS uspořádáno několik 

doprovodných přednášek na témata dotýkající se Země vycházejícího slunce. 

 

 
· Poutnice po Japonsku (A. Bímová) 

· Japonské náboženství (R. Heřman) 

· Hovory o meči 7x (Nihontó kenkjúkai) 

· Proč japonský meč tak dobře seká a je krásný (M. Kunimasa) 

· Jikyoujutsu 2x (M. Ooki) 

· Přednáška o identitě pro gym. Troja (H. Yamada, S. Mikulíková) 

· Urauči (H. Yamada) 

· Kaligrafie pro účastníky tréninků paměti v Knihovně na Vinohradech (M. Kučera) 

· Vánoční tvoření pro Japonky (E. Jágrová) 



Kurzy 

 
Kurzy, pořádané společností, představují největší pravidelný příjem, díky kterému 

je společnost schopna financovat náklady za pronájem prostor, energie, odměny vyučujícím, 

ale také případně podpořit jednotlivé projekty (např. Eigasai či vydávání publikací). 

V uplynulém roce zajistila společnost výuku na následujících kurzech: 

 

 
· Japonština (celkem 107 studentů) 

· Intenzivní letní kurz japonštiny pro začátečníky (celkem 7 studentů) 

· Znaky kandži - nové (celkem 31 studentů) 

· Příprava na zkoušky JLPT (celkem 5 studentů) 

· Letní konverzační cvičení (celkem 7 studentů) 

· Konverzační setkání s rodilými mluvčími (celkem 13 účastníků) 

· Čeština pro Japonce (celkem 33 účastníků) 

· Individuální výuka (celkem 16 studentů) 

· Origami - nové (celkem 21 účastníků) 

· Kaligrafie (celkem 23 účastníků) 

· Sumie (celkem 44 účastníků) 



Sekce pro studium japonského meče - Nihontó kenkjúkai 

Předseda: Ing. Tomáš Suk 

Senior prezident: Ing. Bohumil Planka, CSc. 

 

 
 

Aktivity Nihonto Kenkyukai (dále jen NK) byly v roce 2018 zaměřeny na přímé studium 

originálů v rámci jednotlivých setkání. Pro tento účel byla připravena řada akcí, které jsou 

popsány níže. Během celého roku byly aktivity NK silně podporovány ze strany bývalého 

předsedy Bohumila Planky, známého japanologa Jakuba Zemana a neoficiálního zástupce 

předsedy pana Miroslava Králíka. 

Z pohledu aktivit se podařilo uspořádat 7x přednášku v rámci pravidelných Hovorů o meči. 

Stánek NK participoval a propagoval japonský meč na několika akcích ČJS. Velkým 

úspěchem byla přednáška mečíře úrovně mukansa pana Matsuby Kunimasy v galerii 

v Lucerně. Kromě řádných akcí se letos podařilo pro členy a příznivce zorganizovat letní 

seminář Iaidó pod vedením zkušených instruktorů. Rok byl zakončen valnou hromadou NK 

s doprovodným programem v Muzeu Policie ČR. 

 
24. 4. 2018 Přednáška Matsuby Kunimasy: Proč japonský meč tak dobře seká a je krásný 



Klub bojových umění 

Předsedkyně: Mgr. Karolína Motejzíková 

 

 
 
 

Klub bojových umění (dříve Sekce bojových umění) při Česko-japonské společnosti byl 

založen v roce 2015 jako nástupce dřívější sekce Vladimíra Hotovce „Bojová umění“ někdy 

uváděné jako „Sportovní sekce“. 

Jeho smyslem je sdružovat praktikující a zájemce o japonská tradiční bojová umění a jejich 

prezentace a propagace široké veřejnosti. 

KBU pořádá přednášky s mistry pro zájemce nejen o bojová umění, pořádá workshopy 

jednotlivých stylů a vytváří články a další texty. 

 
 

Samostatné přednášky KBU v roce 2018: 

9. 7. 2018 druhé povídán mistra Kinjiho Nakagawy o battojutsu 

13. 10. 2018 přednáška/komentované ukázky aikido a kenjutsu (M. Kodym) 



Kaligrafie pro Motol 

Projekt Česko-japonské společnosti na podporu a pomoc dětem s onkologickým nebo 
hematologickým onemocněním. 

 

V roce 2015 jsme uspořádali s pomocí dětské psycholožky, doktorky Věry Reichlové, ve 
spolupráci s Marianem Pavlíčkem DiS, a za podpory předsedy spolku Haima Janem Blodkem, 
pilotní sérii terapeutických seminářů kaligrafie pro nemocné děti na odděleních hematologie a 
onkologie Fakultní nemocnice Motol. Lektory kaligrafie byly Japonky a pokročilí studenti 
večerního kurzu kaligrafie v Česko-japonské společnosti. Do té doby jsme měli zkušenosti jen 
s klasickými semináři, pro zdravé studenty kaligrafie. Nedokázali jsme předvídat, zda bude 
možno seminář s malými pacienty technicky provést a jakým způsobem. Potřebovali jsme se 
mnohému naučit a pochopit specifické podmínky, za kterých náročná léčba dětí probíhá. 
Ukázalo se, že děti jsou velmi šikovné, o kaligrafii mají velký zájem a technické problémy jsou 
řešitelné. Seminářů se v roce 2015 zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku 7 až 17 let v doprovodu 
svých rodičů. 

 

V letech 2016-2018 projekt pokračuje, neboť dětem tato terapie pomáhá, a projekt má 
podporu přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, pana profesora Jana 
Starého. V říjnu 2016 jsme uspořádali první výstavku prací dětí, ve vstupní hale děkanátu 
2.LF UK, FN Motol. Dlouhodobá udržitelnost projektu je odvislá od podpory donátorů a 
veřejných příspěvků. Výsledky práce dětí bychom rádi prezentovali široké veřejnosti na 
dalších výstavách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změny a maličkosti z průběhu roku 

 
Již výše byly zmíněny některé změny ve společnosti, zde ve stručnosti vyjmenujeme vše, 

co se během roku událo a vedlo ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. 

 

 
 

· Nové vybavení prostor učeben a chodby KIS 

· Čištění židlí 

· Úklid prostorů KIS 

· Zřízení vitríny pro prodej japonských drobností 

· Zřízení mobilního čísla společnosti (+420722099268) 

· výměna tiskárny 

· rekonstrukce prostor v rámci správy a údržby prostor nájemní firmou Solid 

· požární revize 

· nové webové stránky 

· Nově prodej učebnice japonštiny Marugoto pro začátečníky 

· Zavedení potřebných úprav souvisejících s ochranou osobních údajů, úprava členských 

přihlášek v souladu s nařízením GDPR 

· školení a zvýšení kvalifikace nové manažerky 

· oficiální setkání se zástupci Japonského velvyslanectví, Japonské školy, Jetro, Japonské 

společnosti a japonské obchodní komory a představení činnosti společnosti a její 

budoucí směřování 

· Vyrovnání a dořešení účetnictví a problémů z let minulých 

· Audit festivalu Eigasai 2017 

· obnovení zápisu na protálu justice.cz dle nového uspořádání společnosti 

· Sjednání nového pojištění prostor Na Můstku 8 



Členství ve společnosti 

 
Jedním z cílů společnosti je sdružovat zájemce o japonskou kulturu a vytvářet členskou 

základnu, díky které je schopna dále šířit povědomí o japonských zvycích a kultuře. Členové 

společnosti mohou využívat členských výhod, zejména potom slev z kurzovného 

či publikací. ČJS dále pro své členy zajišťuje pravidelné informace o svých činnostech, 

nabízí různé přednášky či workshopy a spoluprací s podobnými institucemi nabízí také 

volnočasové vyžití pro všechny zájemce. Společnost se v rámci spolupráce a nově 

navázanných či obnovených vztahů snaží získat další partnery, kteří jsou ochotni nabídnout 

členům společnosti výhody, např. sleva na nákup zboží v obchodě susi.cz či u My Amazing 

Japan. 

Členem se zájemce stává po vyplnění a registrování přihlášky a uhrazení ročního poplatku, 

který byl stanoven na výši 500,- Kč a zvýhodněnou výši pro studenty a důchodce 300,- Kč. 

V roce 2018 přijala společnost 114 nových členů. Členská základna ke dni 31. 12. 2018 činí 

232 aktivních členů, z toho 5 členů využívá celoživotního členství a 2 členové byli jmenováni 

čestnými členy, 61 členů využívá možnosti sníženého členství (studenti či důchodci). 

 

 
Plán na rok 2019 

 
Vydání knihy Okno do staletí česko japonských vztahů 

Vydání Kokoro - katana V. Planky 

Přípravy na Eigasai 2020 a oslavy 100 let spolupráce Československa a Japonska 

Příprava Slavností Budó v roce 2020 

Rekonstrukce prostor kanceláří 

Pokračování v ustálené nabídce, možnost rozšíření a změn 

Vyhledání, oslovení a získání dalších výhod pro členy společnosti 

Revitalizace zařízení a zázemí pro lektory a studenty v KIS 

Zprovoznění e-shopu na webu společnosti 

Restrukturalizace knihovny a elektronický seznam publikací přístupný pro veřejnost 

Invenura a inventarizace majetku 


