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Kto aspoň raz nenazrel do nádherného a rozsiahleho sveta čaju? to aspoň raz nenazrel do nádherného a rozsiahleho sveta čaju? to aspoň raz nenazrel do nádherného a rozsiahleho sveta čaju? to aspoň raz nenazrel do nádherného a rozsiahleho sveta čaju? 

Cestovateľské chuťové zážitky ako neopakovateľné dobrodružstvo plné vôní a Cestovateľské chuťové zážitky ako neopakovateľné dobrodružstvo plné vôní a Cestovateľské chuťové zážitky ako neopakovateľné dobrodružstvo plné vôní a Cestovateľské chuťové zážitky ako neopakovateľné dobrodružstvo plné vôní a 
príležitostí k rozjímaniu. Nápoj každému dostupný v snáď nekonečných príležitostí k rozjímaniu. Nápoj každému dostupný v snáď nekonečných príležitostí k rozjímaniu. Nápoj každému dostupný v snáď nekonečných príležitostí k rozjímaniu. Nápoj každému dostupný v snáď nekonečných 
variáciách ponúkajúci pohľad do takvariáciách ponúkajúci pohľad do takvariáciách ponúkajúci pohľad do takvariáciách ponúkajúci pohľad do tak málo zmapovaného sveta našich túžob a  málo zmapovaného sveta našich túžob a  málo zmapovaného sveta našich túžob a  málo zmapovaného sveta našich túžob a 
snov. Precestuje s Vami kus sveta a umožní nazrieť i do oblastí za snov. Precestuje s Vami kus sveta a umožní nazrieť i do oblastí za snov. Precestuje s Vami kus sveta a umožní nazrieť i do oblastí za snov. Precestuje s Vami kus sveta a umožní nazrieť i do oblastí za 
nepreniknuteľným Veľkým múrom. „Cesty v priestore a čase tam i späť“ nepreniknuteľným Veľkým múrom. „Cesty v priestore a čase tam i späť“ nepreniknuteľným Veľkým múrom. „Cesty v priestore a čase tam i späť“ nepreniknuteľným Veľkým múrom. „Cesty v priestore a čase tam i späť“ –––– čo viac  čo viac  čo viac  čo viac 
si možno želať?si možno želať?si možno želať?si možno želať?    Tu je Tu je Tu je Tu je 100 otázok100 otázok100 otázok100 otázok, s, s, s, s    ktorými sa potýkali súktorými sa potýkali súktorými sa potýkali súktorými sa potýkali súťažiaci prvéhťažiaci prvéhťažiaci prvéhťažiaci prvého o o o 
ročníka. Správne odpovede sú podčiarknuté.ročníka. Správne odpovede sú podčiarknuté.ročníka. Správne odpovede sú podčiarknuté.ročníka. Správne odpovede sú podčiarknuté......... 

Prvé kolo 

& & & & Čaj je známy už takmer 5000 rokov a po vode je najrozšírenejším nápojom Čaj je známy už takmer 5000 rokov a po vode je najrozšírenejším nápojom Čaj je známy už takmer 5000 rokov a po vode je najrozšírenejším nápojom Čaj je známy už takmer 5000 rokov a po vode je najrozšírenejším nápojom 
na celom svete. Na začiatku sa používal iba ako liek, ale neskôr sa rozšíril aj na celom svete. Na začiatku sa používal iba ako liek, ale neskôr sa rozšíril aj na celom svete. Na začiatku sa používal iba ako liek, ale neskôr sa rozšíril aj na celom svete. Na začiatku sa používal iba ako liek, ale neskôr sa rozšíril aj 
ako osviežujúci a povzbudzujúci nápoj s priazako osviežujúci a povzbudzujúci nápoj s priazako osviežujúci a povzbudzujúci nápoj s priazako osviežujúci a povzbudzujúci nápoj s priaznivým účinkom na ľudský nivým účinkom na ľudský nivým účinkom na ľudský nivým účinkom na ľudský 
organizmus.organizmus.organizmus.organizmus.    
    
Prvá z legiend rozpráva o čínskom cisárovi, učencovi, vynálezcovi a liečiteľovi v Prvá z legiend rozpráva o čínskom cisárovi, učencovi, vynálezcovi a liečiteľovi v Prvá z legiend rozpráva o čínskom cisárovi, učencovi, vynálezcovi a liečiteľovi v Prvá z legiend rozpráva o čínskom cisárovi, učencovi, vynálezcovi a liečiteľovi v 
jednej osobe Šenjednej osobe Šenjednej osobe Šenjednej osobe Šen----nungovi, tiež prezývanom a uctievanom ako "Božský oráč". nungovi, tiež prezývanom a uctievanom ako "Božský oráč". nungovi, tiež prezývanom a uctievanom ako "Božský oráč". nungovi, tiež prezývanom a uctievanom ako "Božský oráč". 
Jedného dňa roku 2737 pred Kristom si ŠenJedného dňa roku 2737 pred Kristom si ŠenJedného dňa roku 2737 pred Kristom si ŠenJedného dňa roku 2737 pred Kristom si Šen----nung v prírode prevárnung v prírode prevárnung v prírode prevárnung v prírode preváral v kotlíku al v kotlíku al v kotlíku al v kotlíku 
vodu na pitie. Z neďalekého stromu mu ľahký vánok zavial niekoľko suchých vodu na pitie. Z neďalekého stromu mu ľahký vánok zavial niekoľko suchých vodu na pitie. Z neďalekého stromu mu ľahký vánok zavial niekoľko suchých vodu na pitie. Z neďalekého stromu mu ľahký vánok zavial niekoľko suchých 
listov do kotlíka s horúcou vodou. Keď cisár po chvíli ochutnal vodu z kotlíka, listov do kotlíka s horúcou vodou. Keď cisár po chvíli ochutnal vodu z kotlíka, listov do kotlíka s horúcou vodou. Keď cisár po chvíli ochutnal vodu z kotlíka, listov do kotlíka s horúcou vodou. Keď cisár po chvíli ochutnal vodu z kotlíka, 
zistil, že mu vznikol nevšedný nápoj so skvelou, jemnou chuťou a zistil, že mu vznikol nevšedný nápoj so skvelou, jemnou chuťou a zistil, že mu vznikol nevšedný nápoj so skvelou, jemnou chuťou a zistil, že mu vznikol nevšedný nápoj so skvelou, jemnou chuťou a 
povzbudzujúcim účinkom npovzbudzujúcim účinkom npovzbudzujúcim účinkom npovzbudzujúcim účinkom na organizmus. A tak bol objavený čaj ako nápoj.a organizmus. A tak bol objavený čaj ako nápoj.a organizmus. A tak bol objavený čaj ako nápoj.a organizmus. A tak bol objavený čaj ako nápoj.    
    
Druhá legenda je zo 6. storočia n. l. Budhistický mních Bódhidharma sa Druhá legenda je zo 6. storočia n. l. Budhistický mních Bódhidharma sa Druhá legenda je zo 6. storočia n. l. Budhistický mních Bódhidharma sa Druhá legenda je zo 6. storočia n. l. Budhistický mních Bódhidharma sa 
utiahol do jaskynného chrámu k meditáciám a dal si zbožný sľub, že nebude už utiahol do jaskynného chrámu k meditáciám a dal si zbožný sľub, že nebude už utiahol do jaskynného chrámu k meditáciám a dal si zbožný sľub, že nebude už utiahol do jaskynného chrámu k meditáciám a dal si zbožný sľub, že nebude už 
nikdy spať, ale iba meditovať. Po dlhých meditáciách ho nanikdy spať, ale iba meditovať. Po dlhých meditáciách ho nanikdy spať, ale iba meditovať. Po dlhých meditáciách ho nanikdy spať, ale iba meditovať. Po dlhých meditáciách ho napokon premohla pokon premohla pokon premohla pokon premohla 
únava a zaspal. Keď sa Bódhidharma prebral, strašne sa nahneval nad svojím únava a zaspal. Keď sa Bódhidharma prebral, strašne sa nahneval nad svojím únava a zaspal. Keď sa Bódhidharma prebral, strašne sa nahneval nad svojím únava a zaspal. Keď sa Bódhidharma prebral, strašne sa nahneval nad svojím 
pokleskom a v rozčúlení na znak toho, aby už nikdy nezatvoril oči, si odrezal pokleskom a v rozčúlení na znak toho, aby už nikdy nezatvoril oči, si odrezal pokleskom a v rozčúlení na znak toho, aby už nikdy nezatvoril oči, si odrezal pokleskom a v rozčúlení na znak toho, aby už nikdy nezatvoril oči, si odrezal 
očné viečka a zahodil ich. Po čase na mieste, kde dopadli Bódhidharmove očné viečka a zahodil ich. Po čase na mieste, kde dopadli Bódhidharmove očné viečka a zahodil ich. Po čase na mieste, kde dopadli Bódhidharmove očné viečka a zahodil ich. Po čase na mieste, kde dopadli Bódhidharmove 
odrezané viečka,odrezané viečka,odrezané viečka,odrezané viečka, vyrástli dva kríčky. Z listov týchto rastlín sa dal pripraviť nápoj  vyrástli dva kríčky. Z listov týchto rastlín sa dal pripraviť nápoj  vyrástli dva kríčky. Z listov týchto rastlín sa dal pripraviť nápoj  vyrástli dva kríčky. Z listov týchto rastlín sa dal pripraviť nápoj 

zaháňajúci únavu a spánok.zaháňajúci únavu a spánok.zaháňajúci únavu a spánok.zaháňajúci únavu a spánok.    
 
1. 1. 1. 1. Organic Tea je:Organic Tea je:Organic Tea je:Organic Tea je:    
& všeliek - čaj vhodný na všetky druhy orgánov 
& ľadový nápoj vhodný pre kulturistov 
& čaj pestovaný bez použitia chemických látokčaj pestovaný bez použitia chemických látokčaj pestovaný bez použitia chemických látokčaj pestovaný bez použitia chemických látok 
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2. Jiaog2. Jiaog2. Jiaog2. Jiaogulan je:ulan je:ulan je:ulan je: 
& staročínsky hrdina – premožiteľ bájneho draka 
& morský prúd omývajúci Japonsko 
& „bylina nesmrteľnosti“„bylina nesmrteľnosti“„bylina nesmrteľnosti“„bylina nesmrteľnosti“ 
 
3. Daisy je:3. Daisy je:3. Daisy je:3. Daisy je: 
 
& pomenovanie rôznofarebnej rodiny chryzantém od fialovej až po červenúpomenovanie rôznofarebnej rodiny chryzantém od fialovej až po červenúpomenovanie rôznofarebnej rodiny chryzantém od fialovej až po červenúpomenovanie rôznofarebnej rodiny chryzantém od fialovej až po červenú 
& familiárne označenie pre obsluhu v čajovniach čínskych veľkomiest 
& označenie pre expresný rozvoz čaju 
 
4. Kráľovná noci je:4. Kráľovná noci je:4. Kráľovná noci je:4. Kráľovná noci je: 
 
& raz do roka volená najkrajšia čajomilka v krajinách Blízkeho Východu 
& pomenovanie pre jazmín v Indii pre jeho opojnú vôňu, ktorá sa uvoľňuje pomenovanie pre jazmín v Indii pre jeho opojnú vôňu, ktorá sa uvoľňuje pomenovanie pre jazmín v Indii pre jeho opojnú vôňu, ktorá sa uvoľňuje pomenovanie pre jazmín v Indii pre jeho opojnú vôňu, ktorá sa uvoľňuje 
práve v nocipráve v nocipráve v nocipráve v noci 
& titul pre najúspešnejšiu zberačku čaju 
 
5. Najstarší čaj na svete je:5. Najstarší čaj na svete je:5. Najstarší čaj na svete je:5. Najstarší čaj na svete je:    
 
& pupupupu----erherherherh 
& dilmah 
& darjeeling 
 
6. Najrozšírenejší nápoj na svete je:6. Najrozšírenejší nápoj na svete je:6. Najrozšírenejší nápoj na svete je:6. Najrozšírenejší nápoj na svete je: 
 
& vodavodavodavoda 
& čaj 
& pivo 
 
7. Šen7. Šen7. Šen7. Šen----nung je:nung je:nung je:nung je:    
 
& čínsky cisár, „objaviteľ“ čajučínsky cisár, „objaviteľ“ čajučínsky cisár, „objaviteľ“ čajučínsky cisár, „objaviteľ“ čaju 
& zlatá miska určená na špeciálne čajové obrady 
& vzletný výraz pre jarnú dažďovú vodu – ideál na prípravu čaju 
 
8. Čaj poznáme:8. Čaj poznáme:8. Čaj poznáme:8. Čaj poznáme: 
 
& približne od čias Krista 
& 5000 rokov5000 rokov5000 rokov5000 rokov 
&od konca 16. storočia 
 
9. Tai Mu Long Zhu 9. Tai Mu Long Zhu 9. Tai Mu Long Zhu 9. Tai Mu Long Zhu –––– dračie oči dračie oči dračie oči dračie oči je: je: je: je: 
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& ručne rolované vyberané lístky Dragon Pearls Jasmine z provincie Yunnanručne rolované vyberané lístky Dragon Pearls Jasmine z provincie Yunnanručne rolované vyberané lístky Dragon Pearls Jasmine z provincie Yunnanručne rolované vyberané lístky Dragon Pearls Jasmine z provincie Yunnan 
& čínsky výraz pre pohľad „sčajovaného“ čajomila 
& povera, podľa ktorej tento druh čaju prináša nadprirodzené psychické sily 
 
10. Oraculum z Jingde je:10. Oraculum z Jingde je:10. Oraculum z Jingde je:10. Oraculum z Jingde je:    
 
& veštba z čajových lístkov na dne šálky 
& proroctvo veštiace záchranu ľudstva 
& exkluzívny porcelán biely ako jadeit, exkluzívny porcelán biely ako jadeit, exkluzívny porcelán biely ako jadeit, exkluzívny porcelán biely ako jadeit, nebesky modrý, jasný ako zrkadlo, tenký nebesky modrý, jasný ako zrkadlo, tenký nebesky modrý, jasný ako zrkadlo, tenký nebesky modrý, jasný ako zrkadlo, tenký 
ako papier, so zvukom čistým ako tón zvonuako papier, so zvukom čistým ako tón zvonuako papier, so zvukom čistým ako tón zvonuako papier, so zvukom čistým ako tón zvonu    
 

Druhé kolo 

& & & & Počas jedného dlhého obdobia dažďov sa v jednej malej čínskej dedinke Počas jedného dlhého obdobia dažďov sa v jednej malej čínskej dedinke Počas jedného dlhého obdobia dažďov sa v jednej malej čínskej dedinke Počas jedného dlhého obdobia dažďov sa v jednej malej čínskej dedinke 
minul čerstvý aj sušený čaj. Ľudia spotrebovali všetky svoje zásoby. Zrazu minul čerstvý aj sušený čaj. Ľudia spotrebovali všetky svoje zásoby. Zrazu minul čerstvý aj sušený čaj. Ľudia spotrebovali všetky svoje zásoby. Zrazu minul čerstvý aj sušený čaj. Ľudia spotrebovali všetky svoje zásoby. Zrazu 
napadlo jednu napadlo jednu napadlo jednu napadlo jednu staršiu ženu, že má vo vlhkom prístrešku ešte staré, neusušené staršiu ženu, že má vo vlhkom prístrešku ešte staré, neusušené staršiu ženu, že má vo vlhkom prístrešku ešte staré, neusušené staršiu ženu, že má vo vlhkom prístrešku ešte staré, neusušené 
čajové lístky. Nevyzerali síce príliš lákavo, no aj tak si ich vyskúšali uvariť. čajové lístky. Nevyzerali síce príliš lákavo, no aj tak si ich vyskúšali uvariť. čajové lístky. Nevyzerali síce príliš lákavo, no aj tak si ich vyskúšali uvariť. čajové lístky. Nevyzerali síce príliš lákavo, no aj tak si ich vyskúšali uvariť. 
Nápoj z týchto lístkov bol úplne iný. Mal tmavú farbu a silnú povzbudzujúcu Nápoj z týchto lístkov bol úplne iný. Mal tmavú farbu a silnú povzbudzujúcu Nápoj z týchto lístkov bol úplne iný. Mal tmavú farbu a silnú povzbudzujúcu Nápoj z týchto lístkov bol úplne iný. Mal tmavú farbu a silnú povzbudzujúcu 
chuť.chuť.chuť.chuť.    
    
1. Pu1. Pu1. Pu1. Pu----erh je:erh je:erh je:erh je:    
 
& fermentovanfermentovanfermentovanfermentovaný za pomoci ušľachtilej plesne Aspergillus nigerý za pomoci ušľachtilej plesne Aspergillus nigerý za pomoci ušľachtilej plesne Aspergillus nigerý za pomoci ušľachtilej plesne Aspergillus niger 
& po zbere vystavený dažďu a následne 30 dní sušený horúcim vzduchom 
& miešaný s prírodnými živicami a následne formovaný do tehličiek, či misiek 
 
2. Jazmínový čaj:2. Jazmínový čaj:2. Jazmínový čaj:2. Jazmínový čaj: 
 
& ukľudňuje a uvoľňujeukľudňuje a uvoľňujeukľudňuje a uvoľňujeukľudňuje a uvoľňuje 
& "ohrieva krv", má rozťahujúce účinky 
& vie povzbudiť a vybudiť organizmus 
 
3. Do Európy bola "Ju Hua" privezená v sedemnástom storočí a bola 3. Do Európy bola "Ju Hua" privezená v sedemnástom storočí a bola 3. Do Európy bola "Ju Hua" privezená v sedemnástom storočí a bola 3. Do Európy bola "Ju Hua" privezená v sedemnástom storočí a bola 

pomenovaná ako:pomenovaná ako:pomenovaná ako:pomenovaná ako: 
 
& "chryzantéma" od slov chrys čo znamená zlatý (farba pôvodných "chryzantéma" od slov chrys čo znamená zlatý (farba pôvodných "chryzantéma" od slov chrys čo znamená zlatý (farba pôvodných "chryzantéma" od slov chrys čo znamená zlatý (farba pôvodných 
kvetín bola totiž žltá) a anthemon čo znamená kvetkvetín bola totiž žltá) a anthemon čo znamená kvetkvetín bola totiž žltá) a anthemon čo znamená kvetkvetín bola totiž žltá) a anthemon čo znamená kvetinainainaina 
& "dobrá správa" podľa jej účinkov 
& "motýľ" podľa charakteristicky košatého plachtovia čajových 
clipperov 
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4. Jiaogulan 4. Jiaogulan 4. Jiaogulan 4. Jiaogulan ---- "Bylina nesmrteľnosti", vzbudila v novodobej histórii pozornosť,  "Bylina nesmrteľnosti", vzbudila v novodobej histórii pozornosť,  "Bylina nesmrteľnosti", vzbudila v novodobej histórii pozornosť,  "Bylina nesmrteľnosti", vzbudila v novodobej histórii pozornosť, 
lebo:lebo:lebo:lebo:    
 
& rapídne klesali svetové zásoby ženšeňu a usilovne sa hľadalo náhradné riešenie 
& v japonsku začali hľadať náhradu cukruv japonsku začali hľadať náhradu cukruv japonsku začali hľadať náhradu cukruv japonsku začali hľadať náhradu cukru 
& prieskumom historických záznamov vyšlo najavo, že ľudia, pijúci pravidelne čaj z 
tejto byliny, sa dožívali vyše 200 rokov! 
 
5. Suchý list Yunnanu:5. Suchý list Yunnanu:5. Suchý list Yunnanu:5. Suchý list Yunnanu: 
 
& treba okamžite zaliať horúcou vodou, inak veľmi rýchlo stráca na kvalite 
& vonia ako čerstvo postrúhaný kokos so štipkou škorice 
& vydáva sladkasto ovocnú vôňuvydáva sladkasto ovocnú vôňuvydáva sladkasto ovocnú vôňuvydáva sladkasto ovocnú vôňu 
 
6. Ajurveda je:6. Ajurveda je:6. Ajurveda je:6. Ajurveda je: 
 
& liečebná metóda, ktorá sa v Indii praktizuje viac ako 5000 rokovliečebná metóda, ktorá sa v Indii praktizuje viac ako 5000 rokovliečebná metóda, ktorá sa v Indii praktizuje viac ako 5000 rokovliečebná metóda, ktorá sa v Indii praktizuje viac ako 5000 rokov 
& chrám v provincii Yunnan zasvätený čajovému božstvu 
& bájny premožiteľ démona žltej horúčky 
 
7. Yixing (čítaj Jišing) je:7. Yixing (čítaj Jišing) je:7. Yixing (čítaj Jišing) je:7. Yixing (čítaj Jišing) je:    
    
& mesto v provincii Jiangsu v južnej Číne vzdialené asi 300km severozápadne mesto v provincii Jiangsu v južnej Číne vzdialené asi 300km severozápadne mesto v provincii Jiangsu v južnej Číne vzdialené asi 300km severozápadne mesto v provincii Jiangsu v južnej Číne vzdialené asi 300km severozápadne 
od Shanghaiaod Shanghaiaod Shanghaiaod Shanghaia 
& meno objaviteľa unikátnej hliny, z ktorej sa táto svetoznáma keramika vyrába 
& názov oblasti, kde sa podľa legendy narodil prvý čínsky hrnčiar 
 
8. Zisha je:8. Zisha je:8. Zisha je:8. Zisha je: 
 
& hlina, prirodzene sa vyskytujúca v troch odtieňoch hlina, prirodzene sa vyskytujúca v troch odtieňoch hlina, prirodzene sa vyskytujúca v troch odtieňoch hlina, prirodzene sa vyskytujúca v troch odtieňoch ---- svetlý žlto svetlý žlto svetlý žlto svetlý žlto----hnedý odtieň, hnedý odtieň, hnedý odtieň, hnedý odtieň, 
rumelková červená a purpurovorumelková červená a purpurovorumelková červená a purpurovorumelková červená a purpurovo----hnedáhnedáhnedáhnedá 
& "obľúbená kanvička" 
& chýrna čínska konkubína, veľká obdivovateľka čajovej keramiky 
 
9. Na prípravu čaju je najlepšia:9. Na prípravu čaju je najlepšia:9. Na prípravu čaju je najlepšia:9. Na prípravu čaju je najlepšia: 
 
& voda z prameňavoda z prameňavoda z prameňavoda z prameňa 
& minerálna voda 
& bežná voda z vodovodu 
 
10. 10. 10. 10. VVVV horúcich letných dňoch: horúcich letných dňoch: horúcich letných dňoch: horúcich letných dňoch: 
 
& dokáže horúci čaj znížiť teplotu celého ľudského tela o 1 až 2 dokáže horúci čaj znížiť teplotu celého ľudského tela o 1 až 2 dokáže horúci čaj znížiť teplotu celého ľudského tela o 1 až 2 dokáže horúci čaj znížiť teplotu celého ľudského tela o 1 až 2 
stupnestupnestupnestupne 
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& najlepšie znížia teplotu tela studené nápoje 
& sa treba vyhýbať pitiu horúcich nápojov 

Tretie kolo 

& & & & Za dynastie Sung mali čínsky básnici a literáti priam vášnivý zvyk piť čaj, Za dynastie Sung mali čínsky básnici a literáti priam vášnivý zvyk piť čaj, Za dynastie Sung mali čínsky básnici a literáti priam vášnivý zvyk piť čaj, Za dynastie Sung mali čínsky básnici a literáti priam vášnivý zvyk piť čaj, 
pre jeho povzbudzujúci a zároveň uvoľňujúci, dušu zjasňujúci účinok. Jeden pre jeho povzbudzujúci a zároveň uvoľňujúci, dušu zjasňujúci účinok. Jeden pre jeho povzbudzujúci a zároveň uvoľňujúci, dušu zjasňujúci účinok. Jeden pre jeho povzbudzujúci a zároveň uvoľňujúci, dušu zjasňujúci účinok. Jeden 
mladý básnik sa zišiel v záhrade so svojimi mladý básnik sa zišiel v záhrade so svojimi mladý básnik sa zišiel v záhrade so svojimi mladý básnik sa zišiel v záhrade so svojimi priateľmi. Každý z nich si priniesol priateľmi. Každý z nich si priniesol priateľmi. Každý z nich si priniesol priateľmi. Každý z nich si priniesol 
svoj vlastný čaj, aby ho sparil vodou z prameňa, ktorý v záhrade vyvieral a svoj vlastný čaj, aby ho sparil vodou z prameňa, ktorý v záhrade vyvieral a svoj vlastný čaj, aby ho sparil vodou z prameňa, ktorý v záhrade vyvieral a svoj vlastný čaj, aby ho sparil vodou z prameňa, ktorý v záhrade vyvieral a 
ponúkol ho svojim priateľom. Mali tým preukázať svoju schopnosť a šikovnosť v ponúkol ho svojim priateľom. Mali tým preukázať svoju schopnosť a šikovnosť v ponúkol ho svojim priateľom. Mali tým preukázať svoju schopnosť a šikovnosť v ponúkol ho svojim priateľom. Mali tým preukázať svoju schopnosť a šikovnosť v 
tomto čajovom umení. Ako tento mladý básnik čakal v rade na vodu,tomto čajovom umení. Ako tento mladý básnik čakal v rade na vodu,tomto čajovom umení. Ako tento mladý básnik čakal v rade na vodu,tomto čajovom umení. Ako tento mladý básnik čakal v rade na vodu, zavesil si  zavesil si  zavesil si  zavesil si 
vrecko s čajom na neďaleký rozkvitnutý jazmínový ker a čakal až na neho príde vrecko s čajom na neďaleký rozkvitnutý jazmínový ker a čakal až na neho príde vrecko s čajom na neďaleký rozkvitnutý jazmínový ker a čakal až na neho príde vrecko s čajom na neďaleký rozkvitnutý jazmínový ker a čakal až na neho príde 
rad. Keď potom sparil čajové lístky a nálev podal svojim priateľom, tí už iba rad. Keď potom sparil čajové lístky a nálev podal svojim priateľom, tí už iba rad. Keď potom sparil čajové lístky a nálev podal svojim priateľom, tí už iba rad. Keď potom sparil čajové lístky a nálev podal svojim priateľom, tí už iba 
žasli nad prenikavou jazmínovou vôňou a nevšednou chuťou. Čaj do seba žasli nad prenikavou jazmínovou vôňou a nevšednou chuťou. Čaj do seba žasli nad prenikavou jazmínovou vôňou a nevšednou chuťou. Čaj do seba žasli nad prenikavou jazmínovou vôňou a nevšednou chuťou. Čaj do seba 
vstrebal vôňu jazmvstrebal vôňu jazmvstrebal vôňu jazmvstrebal vôňu jazmínových kvetov a tak vznikol zvyk aromatizovať čaj ínových kvetov a tak vznikol zvyk aromatizovať čaj ínových kvetov a tak vznikol zvyk aromatizovať čaj ínových kvetov a tak vznikol zvyk aromatizovať čaj 
jazmínom.jazmínom.jazmínom.jazmínom.    
    
1. Jazmín je tiež symbolom:1. Jazmín je tiež symbolom:1. Jazmín je tiež symbolom:1. Jazmín je tiež symbolom:    
 
& hlbokých citov, radosti a eleganciehlbokých citov, radosti a eleganciehlbokých citov, radosti a eleganciehlbokých citov, radosti a elegancie 
& smútku, trápenia a beznádeje 
& vynaliezavosti, šikovnosti a remeselnej zručnosti 
 
2. Hotový Pu2. Hotový Pu2. Hotový Pu2. Hotový Pu----erh môže pri konštantnej vlhkoerh môže pri konštantnej vlhkoerh môže pri konštantnej vlhkoerh môže pri konštantnej vlhkosti 90% "dozrievať":sti 90% "dozrievať":sti 90% "dozrievať":sti 90% "dozrievať": 
 
& nie viac ako niekoľko mesiacov, potom kvalita prudko klesá 
& aj niekoľko rokov, pričom účinnosť čaju ostáva stále rovnaká aj 60 rokovaj niekoľko rokov, pričom účinnosť čaju ostáva stále rovnaká aj 60 rokovaj niekoľko rokov, pričom účinnosť čaju ostáva stále rovnaká aj 60 rokovaj niekoľko rokov, pričom účinnosť čaju ostáva stále rovnaká aj 60 rokov 
& bez obmedzenia, a na vlhkosti už časom nezáleží 
 
3. Za kolísku viazania čajových kvetín sa považ3. Za kolísku viazania čajových kvetín sa považ3. Za kolísku viazania čajových kvetín sa považ3. Za kolísku viazania čajových kvetín sa považuje:uje:uje:uje: 
 
& Formosa v Taiwane 
& Huang Shan v provincii Anhui 
& provincia Yunnan a oblasť Fudingu v provincii Fujianprovincia Yunnan a oblasť Fudingu v provincii Fujianprovincia Yunnan a oblasť Fudingu v provincii Fujianprovincia Yunnan a oblasť Fudingu v provincii Fujian 
 

4. Prvé písomnosti o výrobe a používaní ružovej vody sa datujú:4. Prvé písomnosti o výrobe a používaní ružovej vody sa datujú:4. Prvé písomnosti o výrobe a používaní ružovej vody sa datujú:4. Prvé písomnosti o výrobe a používaní ružovej vody sa datujú:    
 
& od konca 15. storočia v Holandsku 
& od prelomu nášho letopočtu v Japonsku 
& od 8. storočia nášho letopočtu v Arabskej ríši a v Perziiod 8. storočia nášho letopočtu v Arabskej ríši a v Perziiod 8. storočia nášho letopočtu v Arabskej ríši a v Perziiod 8. storočia nášho letopočtu v Arabskej ríši a v Perzii 
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5. "Hlavným mestom porcelánu" je nazývaný:5. "Hlavným mestom porcelánu" je nazývaný:5. "Hlavným mestom porcelánu" je nazývaný:5. "Hlavným mestom porcelánu" je nazývaný:    
 
& Jingdezhen ležiaci v provincii JiangxiJingdezhen ležiaci v provincii JiangxiJingdezhen ležiaci v provincii JiangxiJingdezhen ležiaci v provincii Jiangxi 
& Peking - pre svoje obrie veľkosklady 
& Šanghaj - ako obchodná križovatka obchodníkov s porcelánom 
 
6. Všetky p6. Všetky p6. Všetky p6. Všetky pravé čaje v podstate pochádzajú z rovnakej rastliny:ravé čaje v podstate pochádzajú z rovnakej rastliny:ravé čaje v podstate pochádzajú z rovnakej rastliny:ravé čaje v podstate pochádzajú z rovnakej rastliny: 
 
& Camellia sinensisCamellia sinensisCamellia sinensisCamellia sinensis 
& Čajovník obyčajný 
& Circaea lutetiana 
 
7. Kaolín vďačí za svoj názov:7. Kaolín vďačí za svoj názov:7. Kaolín vďačí za svoj názov:7. Kaolín vďačí za svoj názov:    
 
& Kao-linovi, staročínskemu majstrovi umenia výroby porcelánu 
& objavu veľkého náleziska jemnej biele hliny pobjavu veľkého náleziska jemnej biele hliny pobjavu veľkého náleziska jemnej biele hliny pobjavu veľkého náleziska jemnej biele hliny pri dedinke Kaori dedinke Kaori dedinke Kaori dedinke Kao----linglinglingling 
& svojmu rovnomennému objaviteľovi 
 
8. Gaiwan je:8. Gaiwan je:8. Gaiwan je:8. Gaiwan je:    
 
& prítok Žltej rieky chýrny kvalitou vody 
& špeciálna ručne vyrábaná šálka s vrchnáčikom a podšálkoušpeciálna ručne vyrábaná šálka s vrchnáčikom a podšálkoušpeciálna ručne vyrábaná šálka s vrchnáčikom a podšálkoušpeciálna ručne vyrábaná šálka s vrchnáčikom a podšálkou 
& obľúbená spoločenská hra v tradičných čajovniach 
 
9. Orange pekoe je:9. Orange pekoe je:9. Orange pekoe je:9. Orange pekoe je:    
 
& kvalitný sáčkový čaj s príchuťou pomaranča 
& prvý listprvý listprvý listprvý list 
& slangový výraz pre slnečnú stranu svahu vhodnú na pestovanie čaju 
 
10. Sencha, Gyokuro, Maccha, Matcha, Bancha, Houjicha, Mecha, Kukicha 10. Sencha, Gyokuro, Maccha, Matcha, Bancha, Houjicha, Mecha, Kukicha 10. Sencha, Gyokuro, Maccha, Matcha, Bancha, Houjicha, Mecha, Kukicha 10. Sencha, Gyokuro, Maccha, Matcha, Bancha, Houjicha, Mecha, Kukicha 
---- japonské čaje medzi ktoré ešte patrí: japonské čaje medzi ktoré ešte patrí: japonské čaje medzi ktoré ešte patrí: japonské čaje medzi ktoré ešte patrí:    
 
& GenmaichaGenmaichaGenmaichaGenmaicha 
& Assam 
& Darjeeling 

Štvrté kolo 
& & & & Čaj sa v začiatkoch využíval hlavne v oblasti medicíny a Čaj sa v začiatkoch využíval hlavne v oblasti medicíny a Čaj sa v začiatkoch využíval hlavne v oblasti medicíny a Čaj sa v začiatkoch využíval hlavne v oblasti medicíny a 
trvalo veľmi dlho, než dostal podobu, v akej ho poznáme dnes. trvalo veľmi dlho, než dostal podobu, v akej ho poznáme dnes. trvalo veľmi dlho, než dostal podobu, v akej ho poznáme dnes. trvalo veľmi dlho, než dostal podobu, v akej ho poznáme dnes. 
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Prvú knihu o čaji "Ch´a ching" napísal Lu Yu Prvú knihu o čaji "Ch´a ching" napísal Lu Yu Prvú knihu o čaji "Ch´a ching" napísal Lu Yu Prvú knihu o čaji "Ch´a ching" napísal Lu Yu ---- budhistický mních. Neskôr čaj  budhistický mních. Neskôr čaj  budhistický mních. Neskôr čaj  budhistický mních. Neskôr čaj 
v popísanej podobe šírili zenv popísanej podobe šírili zenv popísanej podobe šírili zenv popísanej podobe šírili zen----budhistickí budhistickí budhistickí budhistickí misionári do Japonska. Do Japonska sa misionári do Japonska. Do Japonska sa misionári do Japonska. Do Japonska sa misionári do Japonska. Do Japonska sa 
čaj dovážal dlhú dobu, ale pestovať sa začal až okolo roku 1200. Dodnes sa čaj dovážal dlhú dobu, ale pestovať sa začal až okolo roku 1200. Dodnes sa čaj dovážal dlhú dobu, ale pestovať sa začal až okolo roku 1200. Dodnes sa čaj dovážal dlhú dobu, ale pestovať sa začal až okolo roku 1200. Dodnes sa 
tam používa čajový obrad z dôb dynastie Sung.tam používa čajový obrad z dôb dynastie Sung.tam používa čajový obrad z dôb dynastie Sung.tam používa čajový obrad z dôb dynastie Sung.    
    
1. Čaj sa zo začiatku využíval:1. Čaj sa zo začiatku využíval:1. Čaj sa zo začiatku využíval:1. Čaj sa zo začiatku využíval:    
 
& ako kadidlo v chrámoch a obradných priestoroch 
& hlavne v obhlavne v obhlavne v obhlavne v oblasti medicínylasti medicínylasti medicínylasti medicíny 
& na okrasné účely v záhradách bohatých 
 
2. Do Japonska sa čaj dostal:2. Do Japonska sa čaj dostal:2. Do Japonska sa čaj dostal:2. Do Japonska sa čaj dostal:    
 
& prostredníctvom zenprostredníctvom zenprostredníctvom zenprostredníctvom zen----budhistických misionárovbudhistických misionárovbudhistických misionárovbudhistických misionárov 
& na palubách džuniek pašerákov ópia 
& klasickým exportom - ako dôsledok prebytkov v Číne 
 
3. Short Jade Sword je:3. Short Jade Sword je:3. Short Jade Sword je:3. Short Jade Sword je:    
 
& čajočajočajočajový meč vý meč vý meč vý meč ---- Yu Zhu  Yu Zhu  Yu Zhu  Yu Zhu ---- patrí k vysokej čajovej kultúre provincie Yunnan patrí k vysokej čajovej kultúre provincie Yunnan patrí k vysokej čajovej kultúre provincie Yunnan patrí k vysokej čajovej kultúre provincie Yunnan 
& výraz pre krátky japonský meč 
& "cestovné meče" rytierov v Star Wars 
 
4. Ignit je:4. Ignit je:4. Ignit je:4. Ignit je: 
 
& porcelánová nádoba na čajporcelánová nádoba na čajporcelánová nádoba na čajporcelánová nádoba na čaj 
& jednotková miera zrelosti čajového kríka 
& hruda hliny pred spracovaním 
 
5. Pestovanie čaju v Japonsku sa traduje:5. Pestovanie čaju v Japonsku sa traduje:5. Pestovanie čaju v Japonsku sa traduje:5. Pestovanie čaju v Japonsku sa traduje: 
 
& od 3. storočia n.l. 
& približne od roku 1200približne od roku 1200približne od roku 1200približne od roku 1200 
& od konca veľkých samurajských vojen 
 
6. Eilong je:6. Eilong je:6. Eilong je:6. Eilong je: 
 

& čínsky inžinier, objaviteľ skla znášajúceho vysoké teploty 
& svetoznáma firma zaoberajúca sa výrobou teplovzdosvetoznáma firma zaoberajúca sa výrobou teplovzdosvetoznáma firma zaoberajúca sa výrobou teplovzdosvetoznáma firma zaoberajúca sa výrobou teplovzdorného sklarného sklarného sklarného skla 
& čínska provincia s najväčším exportom čaju v Ázii 
 
7. Princess Cathrin je:7. Princess Cathrin je:7. Princess Cathrin je:7. Princess Cathrin je:    
 
&anglická následníčka trónu, vďaka ktorej prvé zásielky čaju 
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nepodliehali daniam 
&tichomorský hurikán 
&gulička vytvorená z lístkov čaju Silver Tip, ozdobená pestrovkougulička vytvorená z lístkov čaju Silver Tip, ozdobená pestrovkougulička vytvorená z lístkov čaju Silver Tip, ozdobená pestrovkougulička vytvorená z lístkov čaju Silver Tip, ozdobená pestrovkou žiarivej  žiarivej  žiarivej  žiarivej 
červenej farbyčervenej farbyčervenej farbyčervenej farby 
 
8. V Japonsku sa dodnes používa čajový obrad:8. V Japonsku sa dodnes používa čajový obrad:8. V Japonsku sa dodnes používa čajový obrad:8. V Japonsku sa dodnes používa čajový obrad:    
 
& bohyne železnej milosrdnosti 
& kedy otec zaúča prvorodeného syna do tajov tohto umenia 
& z dôb dynastie Sungz dôb dynastie Sungz dôb dynastie Sungz dôb dynastie Sung 
 
9. SFTGFOP je:9. SFTGFOP je:9. SFTGFOP je:9. SFTGFOP je: 
 
& najkvalitnejší sáčkový čaj 
& skratka najväčšej lodnej spoločnosti prepravujúcej čaj 
& (Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) (Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) (Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) (Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) ---- prvotriedny, lahodný  prvotriedny, lahodný  prvotriedny, lahodný  prvotriedny, lahodný 
čajčajčajčaj 
 
10. Dimbulla, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, Ratnapura, Galle a UVA sú:10. Dimbulla, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, Ratnapura, Galle a UVA sú:10. Dimbulla, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, Ratnapura, Galle a UVA sú:10. Dimbulla, Kandy, Matale, Nuwara Eliya, Ratnapura, Galle a UVA sú:    
 
& cejlónske oblasti pestovania čajucejlónske oblasti pestovania čajucejlónske oblasti pestovania čajucejlónske oblasti pestovania čaju 
& západoafrické plantáže 
& indonézske výrazy pre jednotlivé čajové lístky 
 

Piate kolo 

 
&&&&    V dobe, keV dobe, keV dobe, keV dobe, keďďďď bola objavená Amerika sa postupne  bola objavená Amerika sa postupne  bola objavená Amerika sa postupne  bola objavená Amerika sa postupne ččččaj zmenil až do podoby, v aj zmenil až do podoby, v aj zmenil až do podoby, v aj zmenil až do podoby, v 
ktorej ho poznáme dnes. Prvý Európan, ktorý o ktorej ho poznáme dnes. Prvý Európan, ktorý o ktorej ho poznáme dnes. Prvý Európan, ktorý o ktorej ho poznáme dnes. Prvý Európan, ktorý o ččččaji napísal, bol Portugalec, aji napísal, bol Portugalec, aji napísal, bol Portugalec, aji napísal, bol Portugalec, 
jezuita, otec Jasper de Cru, ktorý ako prvý získal jezuita, otec Jasper de Cru, ktorý ako prvý získal jezuita, otec Jasper de Cru, ktorý ako prvý získal jezuita, otec Jasper de Cru, ktorý ako prvý získal právaprávaprávapráva na obchodovanie s  na obchodovanie s  na obchodovanie s  na obchodovanie s ČČČČínou. ínou. ínou. ínou. 
Boli to práve PortugalBoli to práve PortugalBoli to práve PortugalBoli to práve Portugalččččania a Holanania a Holanania a Holanania a Holanďďďďania, ktorí ako prví doviezli so svojimi ania, ktorí ako prví doviezli so svojimi ania, ktorí ako prví doviezli so svojimi ania, ktorí ako prví doviezli so svojimi 
obchodnými loobchodnými loobchodnými loobchodnými loďďďďami ami ami ami ččččaj do Európy. Bolo to okolo roku 1600. aj do Európy. Bolo to okolo roku 1600. aj do Európy. Bolo to okolo roku 1600. aj do Európy. Bolo to okolo roku 1600. ČČČČaj bol v tej dobe aj bol v tej dobe aj bol v tej dobe aj bol v tej dobe 
veveveveľľľľmi drahou komoditou (cca 200$/kg), mi drahou komoditou (cca 200$/kg), mi drahou komoditou (cca 200$/kg), mi drahou komoditou (cca 200$/kg), ččččím sa automaticky stalím sa automaticky stalím sa automaticky stalím sa automaticky stal    
znakom boznakom boznakom boznakom bohatsthatsthatsthatstva.va.va.va.    
    
Neskôr, keNeskôr, keNeskôr, keNeskôr, keďďďď sa  sa  sa  sa ččččaj zaaj zaaj zaaj začčččal importovaal importovaal importovaal importovaťťťť vo ve vo ve vo ve vo veľľľľkom hlavne do kom hlavne do kom hlavne do kom hlavne do 
Holandska, ceny postupne klesali. Až okolo roku 1680 sa dal Holandska, ceny postupne klesali. Až okolo roku 1680 sa dal Holandska, ceny postupne klesali. Až okolo roku 1680 sa dal Holandska, ceny postupne klesali. Až okolo roku 1680 sa dal ččččaj aj aj aj 
kúpikúpikúpikúpiťťťť v každom obchode s potravinami. Do Ameriky prvý krát  v každom obchode s potravinami. Do Ameriky prvý krát  v každom obchode s potravinami. Do Ameriky prvý krát  v každom obchode s potravinami. Do Ameriky prvý krát 
doviezol doviezol doviezol doviezol ččččaj Peter Stuyvesant v roku 1650, holandským aj Peter Stuyvesant v roku 1650, holandským aj Peter Stuyvesant v roku 1650, holandským aj Peter Stuyvesant v roku 1650, holandským 
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kolonistom nakolonistom nakolonistom nakolonistom na územ územ územ území New Amsterdamu (súí New Amsterdamu (súí New Amsterdamu (súí New Amsterdamu (súččččasný New York), ktorí si asný New York), ktorí si asný New York), ktorí si asný New York), ktorí si ččččaj veaj veaj veaj veľľľľmi mi mi mi 
obobobobľľľľúbili. V tej dobe ho však kolonisti vypili viac, ako celé Anglické kráúbili. V tej dobe ho však kolonisti vypili viac, ako celé Anglické kráúbili. V tej dobe ho však kolonisti vypili viac, ako celé Anglické kráúbili. V tej dobe ho však kolonisti vypili viac, ako celé Anglické kráľľľľovstvo ovstvo ovstvo ovstvo 
dokopy. Prvé vzorky dokopy. Prvé vzorky dokopy. Prvé vzorky dokopy. Prvé vzorky ččččaju boli do Anglicka dovezené okolo rokov 1652aju boli do Anglicka dovezené okolo rokov 1652aju boli do Anglicka dovezené okolo rokov 1652aju boli do Anglicka dovezené okolo rokov 1652----54. 54. 54. 54. ČČČČaj sa aj sa aj sa aj sa 
stal natostal natostal natostal natoľľľľko obko obko obko obľľľľúbený, že ho úbený, že ho úbený, že ho úbený, že ho ččččoskoroskoroskoroskoro vyho vyho vyho vyhlásili za anglický národný nápoj.lásili za anglický národný nápoj.lásili za anglický národný nápoj.lásili za anglický národný nápoj.    
    
Postupne sa Postupne sa Postupne sa Postupne sa ččččaj rozšíril do celej Európy. Napriek tomu, že zásluhu na rozšírení aj rozšíril do celej Európy. Napriek tomu, že zásluhu na rozšírení aj rozšíril do celej Európy. Napriek tomu, že zásluhu na rozšírení aj rozšíril do celej Európy. Napriek tomu, že zásluhu na rozšírení 
ččččaju v Európe majú Holanaju v Európe majú Holanaju v Európe majú Holanaju v Európe majú Holanďďďďania, stal sa od roku 1790 centrom svetového ania, stal sa od roku 1790 centrom svetového ania, stal sa od roku 1790 centrom svetového ania, stal sa od roku 1790 centrom svetového 
obchodu s obchodu s obchodu s obchodu s ččččajom Londýn. ajom Londýn. ajom Londýn. ajom Londýn. ČČČČaj rýchlo zdomácnel aj v Amerike a v Ruskaj rýchlo zdomácnel aj v Amerike a v Ruskaj rýchlo zdomácnel aj v Amerike a v Ruskaj rýchlo zdomácnel aj v Amerike a v Rusku. V u. V u. V u. V 
Amerike je známe „Bostonské pitie Amerike je známe „Bostonské pitie Amerike je známe „Bostonské pitie Amerike je známe „Bostonské pitie ččččaju“, ktoré bolo protestom proti britskej dani aju“, ktoré bolo protestom proti britskej dani aju“, ktoré bolo protestom proti britskej dani aju“, ktoré bolo protestom proti britskej dani 
z z z z ččččaju. Ameriaju. Ameriaju. Ameriaju. Američčččania prispeli k ania prispeli k ania prispeli k ania prispeli k ččččajovému priemyslu až v 20 storoajovému priemyslu až v 20 storoajovému priemyslu až v 20 storoajovému priemyslu až v 20 storoččččí. Roku 1904 í. Roku 1904 í. Roku 1904 í. Roku 1904 
bol na svetovej výstave v St. Louis objavený bol na svetovej výstave v St. Louis objavený bol na svetovej výstave v St. Louis objavený bol na svetovej výstave v St. Louis objavený ľľľľadový adový adový adový ččččaj a v roku 1908 vyvinul aj a v roku 1908 vyvinul aj a v roku 1908 vyvinul aj a v roku 1908 vyvinul 
Thomas SullivanThomas SullivanThomas SullivanThomas Sullivan z Ne z Ne z Ne z New Yorku koncept w Yorku koncept w Yorku koncept w Yorku koncept ččččaju vo vrecúšku. V súaju vo vrecúšku. V súaju vo vrecúšku. V súaju vo vrecúšku. V súččččasnej dobe, asnej dobe, asnej dobe, asnej dobe, 
kedy sa do módy dostáva zdravý životný štýl, je kedy sa do módy dostáva zdravý životný štýl, je kedy sa do módy dostáva zdravý životný štýl, je kedy sa do módy dostáva zdravý životný štýl, je ččččaj populárnejší, ako kedykoaj populárnejší, ako kedykoaj populárnejší, ako kedykoaj populárnejší, ako kedykoľľľľvek vek vek vek 
predtým.predtým.predtým.predtým.    
    
1. Kvalitu a veľkosť listov vyjadruje označenie:1. Kvalitu a veľkosť listov vyjadruje označenie:1. Kvalitu a veľkosť listov vyjadruje označenie:1. Kvalitu a veľkosť listov vyjadruje označenie:    
 
& číslom 1-100 za názvom čaju (100 je najvyššia kvalita) 
& TTT 1-10 (Tip Top Tea) 
& GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe)GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe)GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe)GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe) 
 
2. Od roku 1790 je centrom svetového obchodu s čajom:2. Od roku 1790 je centrom svetového obchodu s čajom:2. Od roku 1790 je centrom svetového obchodu s čajom:2. Od roku 1790 je centrom svetového obchodu s čajom:    
 
& LondýnLondýnLondýnLondýn 
& New Amsterdam 
&Boston 
 
3. „Bostonské pitie čaju“ znamená:3. „Bostonské pitie čaju“ znamená:3. „Bostonské pitie čaju“ znamená:3. „Bostonské pitie čaju“ znamená:    
 
& novoamerický „čajový obrad“ podobný anglickému „čaju o piatej“ 
& kolovanie jedného vrecúška čaju medzi viacerými hosťami 
& protest proti britskej dani zprotest proti britskej dani zprotest proti britskej dani zprotest proti britskej dani z    čajučajučajučaju    
 
4. Prvý Európan, ktorý o čaji napísal bol:4. Prvý Európan, ktorý o čaji napísal bol:4. Prvý Európan, ktorý o čaji napísal bol:4. Prvý Európan, ktorý o čaji napísal bol: 
 
& Holanďan Jansen, osídlenec oblasti dnešného New Yorku 
& Portugalec, jezuita, otec Jasper de CruPortugalec, jezuita, otec Jasper de CruPortugalec, jezuita, otec Jasper de CruPortugalec, jezuita, otec Jasper de Cru    

& Angličan Seymour, cestovateľ a dobrodruh 
 
5. Do Ameriky prvý krát doviezol čaj:5. Do Ameriky prvý krát doviezol čaj:5. Do Ameriky prvý krát doviezol čaj:5. Do Ameriky prvý krát doviezol čaj: 
 
& Francis Drake v roku 1544 
& Peter Stuyvesant v roku 1650Peter Stuyvesant v roku 1650Peter Stuyvesant v roku 1650Peter Stuyvesant v roku 1650    
& Lu-chi v roku 1611 
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6. „Dust“ je:6. „Dust“ je:6. „Dust“ je:6. „Dust“ je:    
 
& jemný čajový prach získaný po presitovaníjemný čajový prach získaný po presitovaníjemný čajový prach získaný po presitovaníjemný čajový prach získaný po presitovaní 
& čaj vyrábaný technológiou CTC (drvenie, trhanie, rolovanie) 
& jemný prepad sitom po vyfúkaní prachu a nečistôt, používa sa hlavne pri 
porcovaných čajoch 
 
7. Čaj vo vrecúšku objavil:7. Čaj vo vrecúšku objavil:7. Čaj vo vrecúšku objavil:7. Čaj vo vrecúšku objavil:    
 
& bostonský klub priateľov čaju 
& Thomas Sullivan z New YorkuThomas Sullivan z New YorkuThomas Sullivan z New YorkuThomas Sullivan z New Yorku    
& dcéra prvého holandského kupca s čajom 
 
8. "Gun Powder" je:8. "Gun Powder" je:8. "Gun Powder" je:8. "Gun Powder" je: 
 
& čaj “čaj “čaj “čaj “strelný prach“, charakteristický lístkami zvinutými do malých guličiek strelný prach“, charakteristický lístkami zvinutými do malých guličiek strelný prach“, charakteristický lístkami zvinutými do malých guličiek strelný prach“, charakteristický lístkami zvinutými do malých guličiek 
vyzerajúcich ako brokyvyzerajúcich ako brokyvyzerajúcich ako brokyvyzerajúcich ako broky 
& slangový výraz pre čaj podávaný vo vojenských táboroch 
& často označovaný, ako tzv. raňajší čaj (breakfast tea), alebo aj poobednajší čaj na 
povzbudenie (afternoon pick me up) 
 
9. „OOLONG“ je:9. „OOLONG“ je:9. „OOLONG“ je:9. „OOLONG“ je:    
 
& polozelený čajpolozelený čajpolozelený čajpolozelený čaj 
& čaj zložený z najdlhších lístkov zberu 
& anglický prepis citosloviec úžasu v mandarínčine 
 
10. „Green Pyramid“:10. „Green Pyramid“:10. „Green Pyramid“:10. „Green Pyramid“: 
 
& je populárna staročínska reťazová hra z čias keď čaj bol plnohodnotným platidlom 
& sú rusú rusú rusú ručne viazané lístky prvotriedneho zeleného čaju zo Simao v Yunnane do čne viazané lístky prvotriedneho zeleného čaju zo Simao v Yunnane do čne viazané lístky prvotriedneho zeleného čaju zo Simao v Yunnane do čne viazané lístky prvotriedneho zeleného čaju zo Simao v Yunnane do 
tvaru malej pyramídytvaru malej pyramídytvaru malej pyramídytvaru malej pyramídy    
& hierarchia najväčších čajových veľkoskladov 

 

Šieste kolo 

& & & & Čaj obsahuje takmer stotridsať chemických látok, z ktorých Čaj obsahuje takmer stotridsať chemických látok, z ktorých Čaj obsahuje takmer stotridsať chemických látok, z ktorých Čaj obsahuje takmer stotridsať chemických látok, z ktorých 
najvýznamnejšie sú triesloviny: katechíny, ponajvýznamnejšie sú triesloviny: katechíny, ponajvýznamnejšie sú triesloviny: katechíny, ponajvýznamnejšie sú triesloviny: katechíny, polyfény a ich lyfény a ich lyfény a ich lyfény a ich 
zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú vysokou biologickou aktivitou. zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú vysokou biologickou aktivitou. zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú vysokou biologickou aktivitou. zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú vysokou biologickou aktivitou. 
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Účinkom trieslovín sa zvýšená priepustnosť kapilár dostáva na normálnu úroveň, Účinkom trieslovín sa zvýšená priepustnosť kapilár dostáva na normálnu úroveň, Účinkom trieslovín sa zvýšená priepustnosť kapilár dostáva na normálnu úroveň, Účinkom trieslovín sa zvýšená priepustnosť kapilár dostáva na normálnu úroveň, 
vracia sa pružnosť a priepustnosť ich stenám, triesloviny pomáhajú pri vracia sa pružnosť a priepustnosť ich stenám, triesloviny pomáhajú pri vracia sa pružnosť a priepustnosť ich stenám, triesloviny pomáhajú pri vracia sa pružnosť a priepustnosť ich stenám, triesloviny pomáhajú pri 
kapilárnom krvácaní, reumatickomkapilárnom krvácaní, reumatickomkapilárnom krvácaní, reumatickomkapilárnom krvácaní, reumatickom zápale, pri vysokom krvnom tlaku a skorbute.  zápale, pri vysokom krvnom tlaku a skorbute.  zápale, pri vysokom krvnom tlaku a skorbute.  zápale, pri vysokom krvnom tlaku a skorbute. 
Čaj prevyšuje svojim účinkom všetky známe lieky pre posilnenie činnosti kapilár. Čaj prevyšuje svojim účinkom všetky známe lieky pre posilnenie činnosti kapilár. Čaj prevyšuje svojim účinkom všetky známe lieky pre posilnenie činnosti kapilár. Čaj prevyšuje svojim účinkom všetky známe lieky pre posilnenie činnosti kapilár. 
Čajové triesloviny blahodárne ovplyvňujú aj tráviaci trakt, pretože sú schopné Čajové triesloviny blahodárne ovplyvňujú aj tráviaci trakt, pretože sú schopné Čajové triesloviny blahodárne ovplyvňujú aj tráviaci trakt, pretože sú schopné Čajové triesloviny blahodárne ovplyvňujú aj tráviaci trakt, pretože sú schopné 
viazať a odvádzať z organizmu škodlivé látky. Dodáviazať a odvádzať z organizmu škodlivé látky. Dodáviazať a odvádzať z organizmu škodlivé látky. Dodáviazať a odvádzať z organizmu škodlivé látky. Dodávajú čaju trpkú príchuť.vajú čaju trpkú príchuť.vajú čaju trpkú príchuť.vajú čaju trpkú príchuť.    
    
V rôznych druhoch čaju je obsah trieslovín rozdielny. Najviac ich obsahuje V rôznych druhoch čaju je obsah trieslovín rozdielny. Najviac ich obsahuje V rôznych druhoch čaju je obsah trieslovín rozdielny. Najviac ich obsahuje V rôznych druhoch čaju je obsah trieslovín rozdielny. Najviac ich obsahuje 
zelený čaj, v ktorom je ich zhruba 10zelený čaj, v ktorom je ich zhruba 10zelený čaj, v ktorom je ich zhruba 10zelený čaj, v ktorom je ich zhruba 10----27%, menej je ich v čiernom čaji, u ktorého 27%, menej je ich v čiernom čaji, u ktorého 27%, menej je ich v čiernom čaji, u ktorého 27%, menej je ich v čiernom čaji, u ktorého 
sa uvádza 5sa uvádza 5sa uvádza 5sa uvádza 5----12%. Listy z čajovníkov rastúcich vo vysokohorských polohách 12%. Listy z čajovníkov rastúcich vo vysokohorských polohách 12%. Listy z čajovníkov rastúcich vo vysokohorských polohách 12%. Listy z čajovníkov rastúcich vo vysokohorských polohách majú majú majú majú 
obyčajne viac trieslovín. Množstvo trieslovín v čajovom nápoji môžeme obyčajne viac trieslovín. Množstvo trieslovín v čajovom nápoji môžeme obyčajne viac trieslovín. Množstvo trieslovín v čajovom nápoji môžeme obyčajne viac trieslovín. Množstvo trieslovín v čajovom nápoji môžeme 
ovplyvňovať aj jeho prípravou. Keď zalejeme čaj vriacou vodou a necháme ho ovplyvňovať aj jeho prípravou. Keď zalejeme čaj vriacou vodou a necháme ho ovplyvňovať aj jeho prípravou. Keď zalejeme čaj vriacou vodou a necháme ho ovplyvňovať aj jeho prípravou. Keď zalejeme čaj vriacou vodou a necháme ho 
lúhovať asi 2lúhovať asi 2lúhovať asi 2lúhovať asi 2----3 minúty, z čaju sa uvoľnia predovšetkým aromatické látky. Pri 3 minúty, z čaju sa uvoľnia predovšetkým aromatické látky. Pri 3 minúty, z čaju sa uvoľnia predovšetkým aromatické látky. Pri 3 minúty, z čaju sa uvoľnia predovšetkým aromatické látky. Pri 
predĺžení času lúhovania na 5predĺžení času lúhovania na 5predĺžení času lúhovania na 5predĺžení času lúhovania na 5----6 minút vylúhujeme aj triesloviny. To 6 minút vylúhujeme aj triesloviny. To 6 minút vylúhujeme aj triesloviny. To 6 minút vylúhujeme aj triesloviny. To 
samozrejme okrem priaznivého účinku trieslovín v náleve ovplyvňuje aj chuť samozrejme okrem priaznivého účinku trieslovín v náleve ovplyvňuje aj chuť samozrejme okrem priaznivého účinku trieslovín v náleve ovplyvňuje aj chuť samozrejme okrem priaznivého účinku trieslovín v náleve ovplyvňuje aj chuť 
čaju, ktorý má potom ostrú, trpkastú až zvieravú chuť.čaju, ktorý má potom ostrú, trpkastú až zvieravú chuť.čaju, ktorý má potom ostrú, trpkastú až zvieravú chuť.čaju, ktorý má potom ostrú, trpkastú až zvieravú chuť.    
    

1. Najviac trieslovín obsahuje:1. Najviac trieslovín obsahuje:1. Najviac trieslovín obsahuje:1. Najviac trieslovín obsahuje:    
 
& zelený čajzelený čajzelený čajzelený čaj    
& polozelený čaj 
& čierny čaj 
 
2. Čaj pr2. Čaj pr2. Čaj pr2. Čaj prevyšuje svojim účinkom všetky známe lieky:evyšuje svojim účinkom všetky známe lieky:evyšuje svojim účinkom všetky známe lieky:evyšuje svojim účinkom všetky známe lieky:    
 
& s afrodiziakálnym účinkom 
& pre posilnenie činnosti kapilárpre posilnenie činnosti kapilárpre posilnenie činnosti kapilárpre posilnenie činnosti kapilár    
& proti zápche 
 
3. Vysoké percento prítomného selénu v čaji vytvára v tele:3. Vysoké percento prítomného selénu v čaji vytvára v tele:3. Vysoké percento prítomného selénu v čaji vytvára v tele:3. Vysoké percento prítomného selénu v čaji vytvára v tele:    
 
& dočasne zníženú imunitu 
& osteoporózu 
& prirodzenú obranu proti rakovinprirodzenú obranu proti rakovinprirodzenú obranu proti rakovinprirodzenú obranu proti rakovineeee    
 
4. Oblasť pestovania čaju v povodí rieky Brahmaputry, na hranicach s 4. Oblasť pestovania čaju v povodí rieky Brahmaputry, na hranicach s 4. Oblasť pestovania čaju v povodí rieky Brahmaputry, na hranicach s 4. Oblasť pestovania čaju v povodí rieky Brahmaputry, na hranicach s                                                                                             
Bhutánom sa nazýva:Bhutánom sa nazýva:Bhutánom sa nazýva:Bhutánom sa nazýva:    

 
& AssamAssamAssamAssam    
& Darjeeling 
& Nilgiri 
    
5. "Maccha" je:5. "Maccha" je:5. "Maccha" je:5. "Maccha" je:    
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& čaj používaný v Kórei pri čajových obradoch 
& typický zelený prášok, ktorý sa rozšľahá vtypický zelený prášok, ktorý sa rozšľahá vtypický zelený prášok, ktorý sa rozšľahá vtypický zelený prášok, ktorý sa rozšľahá v horúcej vode bambusovou metličkou horúcej vode bambusovou metličkou horúcej vode bambusovou metličkou horúcej vode bambusovou metličkou    
& najväčší producent čaju v Tanzánii 
 
6. Nuwara Eliya OP (Orange Pekoe), Wewesse FOP (UVA), Lover's Leap 6. Nuwara Eliya OP (Orange Pekoe), Wewesse FOP (UVA), Lover's Leap 6. Nuwara Eliya OP (Orange Pekoe), Wewesse FOP (UVA), Lover's Leap 6. Nuwara Eliya OP (Orange Pekoe), Wewesse FOP (UVA), Lover's Leap 
BOP (Dimbulla), Kenilworth OP, Dimbulla OP, Koslanda OP, UVA FOP BOP (Dimbulla), Kenilworth OP, Dimbulla OP, Koslanda OP, UVA FOP BOP (Dimbulla), Kenilworth OP, Dimbulla OP, Koslanda OP, UVA FOP BOP (Dimbulla), Kenilworth OP, Dimbulla OP, Koslanda OP, UVA FOP 
High sú:High sú:High sú:High sú:    
 
& typické keňské čaje 
& typické cejlónsketypické cejlónsketypické cejlónsketypické cejlónske čaje čaje čaje čaje    
& typické indické čaje 
 
7. "Congou" je:7. "Congou" je:7. "Congou" je:7. "Congou" je:    
 
& tretí list 
& štvrtý list 
& piaty listpiaty listpiaty listpiaty list    
    
8. Čajovník produkuje čaj približne:8. Čajovník produkuje čaj približne:8. Čajovník produkuje čaj približne:8. Čajovník produkuje čaj približne:    
 
& 5 až 10 rokov, pričom s vekom čajovníka sa postupne zvyšuje kvalita čaju 
& 30 až 100 rokov, pričom s vekom čajovníka sa postupne30 až 100 rokov, pričom s vekom čajovníka sa postupne30 až 100 rokov, pričom s vekom čajovníka sa postupne30 až 100 rokov, pričom s vekom čajovníka sa postupne znižuje kvalita čaju znižuje kvalita čaju znižuje kvalita čaju znižuje kvalita čaju    
& 100 až 200 rokov, pričom s vekom čajovníka sa postupne zvyšuje kvalita čaju 
 
9. Prvý art tea 9. Prvý art tea 9. Prvý art tea 9. Prvý art tea ---- Čajová Pivonka (Mu Dan)  Čajová Pivonka (Mu Dan)  Čajová Pivonka (Mu Dan)  Čajová Pivonka (Mu Dan) ---- vznikol pravdepodobne: vznikol pravdepodobne: vznikol pravdepodobne: vznikol pravdepodobne:    
 
& v čínskej provincii Anhuiv čínskej provincii Anhuiv čínskej provincii Anhuiv čínskej provincii Anhui    
& na území japonského ostrova Honšu 
& v južnej Indii, presné miesto nie je známe 
 
10. Jazmín je ker, či popínavá rastlina a rozoznávame:10. Jazmín je ker, či popínavá rastlina a rozoznávame:10. Jazmín je ker, či popínavá rastlina a rozoznávame:10. Jazmín je ker, či popínavá rastlina a rozoznávame:    
 
& viac ako 200 druhovviac ako 200 druhovviac ako 200 druhovviac ako 200 druhov    
& 10 druhov 
& jediný druh 

Siedme kolo 
& & & & Čajovník (Camellia sinensis) je v súčasnosti pestovaný v Čajovník (Camellia sinensis) je v súčasnosti pestovaný v Čajovník (Camellia sinensis) je v súčasnosti pestovaný v Čajovník (Camellia sinensis) je v súčasnosti pestovaný v 
tropických až subtropických pásmach do nadmorskej výšky atropických až subtropických pásmach do nadmorskej výšky atropických až subtropických pásmach do nadmorskej výšky atropických až subtropických pásmach do nadmorskej výšky až ž ž ž 
2100 m.n.m. Čím je nadmorská výška väčšia, tým je ker čajovníka 2100 m.n.m. Čím je nadmorská výška väčšia, tým je ker čajovníka 2100 m.n.m. Čím je nadmorská výška väčšia, tým je ker čajovníka 2100 m.n.m. Čím je nadmorská výška väčšia, tým je ker čajovníka 



ČČČČajomilajomilajomilajomil roka 2008   roka 2008   roka 2008   roka 2008  ----  1. ročník                                                           © www.cez  1. ročník                                                           © www.cez  1. ročník                                                           © www.cez  1. ročník                                                           © www.cez----okno.netokno.netokno.netokno.net    - 14 - 

menší, ale kvalitnejší. Necháva sa dorásť do veľkosti cca. 1m pre ľahší zber. menší, ale kvalitnejší. Necháva sa dorásť do veľkosti cca. 1m pre ľahší zber. menší, ale kvalitnejší. Necháva sa dorásť do veľkosti cca. 1m pre ľahší zber. menší, ale kvalitnejší. Necháva sa dorásť do veľkosti cca. 1m pre ľahší zber. 
Pestuje sa na plantážach, pričom jednotlivé kríky sú spravidla usporiadané do Pestuje sa na plantážach, pričom jednotlivé kríky sú spravidla usporiadané do Pestuje sa na plantážach, pričom jednotlivé kríky sú spravidla usporiadané do Pestuje sa na plantážach, pričom jednotlivé kríky sú spravidla usporiadané do 
dlhých rovnobežných pásov. Veľkosťdlhých rovnobežných pásov. Veľkosťdlhých rovnobežných pásov. Veľkosťdlhých rovnobežných pásov. Veľkosť listov sa pohybuje od 3 do 25 cm a široké  listov sa pohybuje od 3 do 25 cm a široké  listov sa pohybuje od 3 do 25 cm a široké  listov sa pohybuje od 3 do 25 cm a široké 
sú okolo 1 až 10cm, kvitne bielymi kvetmi. Čajovník sa pestuje zo semien alebo sú okolo 1 až 10cm, kvitne bielymi kvetmi. Čajovník sa pestuje zo semien alebo sú okolo 1 až 10cm, kvitne bielymi kvetmi. Čajovník sa pestuje zo semien alebo sú okolo 1 až 10cm, kvitne bielymi kvetmi. Čajovník sa pestuje zo semien alebo 
odrezkov. Asi vo veku dvoch rokov sa robí prvý tvarovací rez a po 3 rokoch je čaj odrezkov. Asi vo veku dvoch rokov sa robí prvý tvarovací rez a po 3 rokoch je čaj odrezkov. Asi vo veku dvoch rokov sa robí prvý tvarovací rez a po 3 rokoch je čaj odrezkov. Asi vo veku dvoch rokov sa robí prvý tvarovací rez a po 3 rokoch je čaj 
pripravený na prvý zber. Čajovník produkuje čaj pribpripravený na prvý zber. Čajovník produkuje čaj pribpripravený na prvý zber. Čajovník produkuje čaj pribpripravený na prvý zber. Čajovník produkuje čaj približne 30 až 100 rokov, ližne 30 až 100 rokov, ližne 30 až 100 rokov, ližne 30 až 100 rokov, 
pričom s vekom čajovníka sa postupne znižuje kvalita čaju. Na kvalite čaju sa pričom s vekom čajovníka sa postupne znižuje kvalita čaju. Na kvalite čaju sa pričom s vekom čajovníka sa postupne znižuje kvalita čaju. Na kvalite čaju sa pričom s vekom čajovníka sa postupne znižuje kvalita čaju. Na kvalite čaju sa 
podieľajú genetické vlastnosti čajovníka, ktoré sa líšia medzi jednotlivými podieľajú genetické vlastnosti čajovníka, ktoré sa líšia medzi jednotlivými podieľajú genetické vlastnosti čajovníka, ktoré sa líšia medzi jednotlivými podieľajú genetické vlastnosti čajovníka, ktoré sa líšia medzi jednotlivými 
krajinami, plantážami a dokonca sú rozdiely aj medzi jednotlivými kríkmi. krajinami, plantážami a dokonca sú rozdiely aj medzi jednotlivými kríkmi. krajinami, plantážami a dokonca sú rozdiely aj medzi jednotlivými kríkmi. krajinami, plantážami a dokonca sú rozdiely aj medzi jednotlivými kríkmi. 
VýznaVýznaVýznaVýznamnú úlohu hrajú prírodné a klimatické podmienky.mnú úlohu hrajú prírodné a klimatické podmienky.mnú úlohu hrajú prírodné a klimatické podmienky.mnú úlohu hrajú prírodné a klimatické podmienky.    
    
1. Čajovník kvitne:1. Čajovník kvitne:1. Čajovník kvitne:1. Čajovník kvitne:    
 
& bielymi kvetmibielymi kvetmibielymi kvetmibielymi kvetmi    
& kvetmi červenej farby 
& modrými kvetmi 
 
2. Camellia sinensis je pestovaný do nadmorskej výšky:2. Camellia sinensis je pestovaný do nadmorskej výšky:2. Camellia sinensis je pestovaný do nadmorskej výšky:2. Camellia sinensis je pestovaný do nadmorskej výšky:    
 
& 800 m.n.m 
& až 2100 m.n.maž 2100 m.n.maž 2100 m.n.maž 2100 m.n.m    
& 0 m.n.m. 
 
3. Veľkosť listov čajovníka sa3. Veľkosť listov čajovníka sa3. Veľkosť listov čajovníka sa3. Veľkosť listov čajovníka sa pohybuje: pohybuje: pohybuje: pohybuje:    
 
& od 5 do 6cm 
& od 1 do 2cm 
& od 3 do 25cmod 3 do 25cmod 3 do 25cmod 3 do 25cm    
 
4. Najcennejšie lístky čajovníka sú:4. Najcennejšie lístky čajovníka sú:4. Najcennejšie lístky čajovníka sú:4. Najcennejšie lístky čajovníka sú:    
 
& pri koreni 
& na vrchole výhonkuna vrchole výhonkuna vrchole výhonkuna vrchole výhonku    
& ďalšie 2-3 najmladšie lístky 
 
5. Mechanizovaný zber čaju:5. Mechanizovaný zber čaju:5. Mechanizovaný zber čaju:5. Mechanizovaný zber čaju:    
 
                    & je podstatne rýchlejší a lacnejší, ale nekvalje podstatne rýchlejší a lacnejší, ale nekvalje podstatne rýchlejší a lacnejší, ale nekvalje podstatne rýchlejší a lacnejší, ale nekvalitnejšíitnejšíitnejšíitnejší    

& je precíznejší a teda kvalitnejší 
& je obľúbený, ale drahý 
 
6. "Pekoe souchong":6. "Pekoe souchong":6. "Pekoe souchong":6. "Pekoe souchong":    
 
& je čaj horšej kvality, obsahuje veľké listy a množstvo stopiekje čaj horšej kvality, obsahuje veľké listy a množstvo stopiekje čaj horšej kvality, obsahuje veľké listy a množstvo stopiekje čaj horšej kvality, obsahuje veľké listy a množstvo stopiek    
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& sú listové lupienky porastené strieborne bielymi chĺpkami 
& poskytuje dobrý čaj strednej akosti 
 
7. "BOP 1" je:7. "BOP 1" je:7. "BOP 1" je:7. "BOP 1" je:    
 
& hrubší Pekoe s ojedinelými tipmi pochádzajúci z Assamu, Cejlónu, Indonézie, 
Číny i Bangladéša 
& v nízko položených oblastiach Cejlónu čaj typu (Leafy Broken) v nízko položených oblastiach Cejlónu čaj typu (Leafy Broken) v nízko položených oblastiach Cejlónu čaj typu (Leafy Broken) v nízko položených oblastiach Cejlónu čaj typu (Leafy Broken) ---- "listový  "listový  "listový  "listový 
broken", vbroken", vbroken", vbroken", v    horáchhoráchhoráchhorách    najlepší broken, na Sumatre čierny broken so zriednajlepší broken, na Sumatre čierny broken so zriednajlepší broken, na Sumatre čierny broken so zriednajlepší broken, na Sumatre čierny broken so zriedkavými kavými kavými kavými 
tipmitipmitipmitipmi 
& piaty list 
 
8. "Bancha" je čaj:8. "Bancha" je čaj:8. "Bancha" je čaj:8. "Bancha" je čaj:    
 
& nižšej kvality, ako Sencha, avšak určite nie nekvalitnýnižšej kvality, ako Sencha, avšak určite nie nekvalitnýnižšej kvality, ako Sencha, avšak určite nie nekvalitnýnižšej kvality, ako Sencha, avšak určite nie nekvalitný    
& vyššej kvality, ako Sencha 
& známy ako typický zelený prášok, ktorý sa rozšľahá v horúcej vode bambusovou 
metličkou 
 
9. Prirodzenú farbu, arómu a je9. Prirodzenú farbu, arómu a je9. Prirodzenú farbu, arómu a je9. Prirodzenú farbu, arómu a jedinečnú chuť najlepšie vychutnáme:dinečnú chuť najlepšie vychutnáme:dinečnú chuť najlepšie vychutnáme:dinečnú chuť najlepšie vychutnáme:    
 
& keď čaj pijeme bez akýchkoľvek prísadkeď čaj pijeme bez akýchkoľvek prísadkeď čaj pijeme bez akýchkoľvek prísadkeď čaj pijeme bez akýchkoľvek prísad    
& v kombinácii množstva cukru a citrónu 
& pridaním malého množstva liehoviny 
 
10. Oxidácia čaju sa končí:10. Oxidácia čaju sa končí:10. Oxidácia čaju sa končí:10. Oxidácia čaju sa končí:    
 
& zvinovaním 
& sušením na ohni alebo v peciachsušením na ohni alebo v peciachsušením na ohni alebo v peciachsušením na ohni alebo v peciach    
& zavädaním 

Ôsme kolo 
&&&&    DDDDruhy čaju môžeme rozlišovať podľa rôznych kritérií, v praxi sa rozlišuje čaj ruhy čaju môžeme rozlišovať podľa rôznych kritérií, v praxi sa rozlišuje čaj ruhy čaju môžeme rozlišovať podľa rôznych kritérií, v praxi sa rozlišuje čaj ruhy čaju môžeme rozlišovať podľa rôznych kritérií, v praxi sa rozlišuje čaj 
hlavne podľa spôsobu spracovania a podľa oblasti, z ktorej čaj hlavne podľa spôsobu spracovania a podľa oblasti, z ktorej čaj hlavne podľa spôsobu spracovania a podľa oblasti, z ktorej čaj hlavne podľa spôsobu spracovania a podľa oblasti, z ktorej čaj     
pochádza. Podľa spôsobu spracovania rozlišujeme 4 základné pochádza. Podľa spôsobu spracovania rozlišujeme 4 základné pochádza. Podľa spôsobu spracovania rozlišujeme 4 základné pochádza. Podľa spôsobu spracovania rozlišujeme 4 základné 
druhy čaju. Biely, zelený, polozelený (oolong) a čierny druhy čaju. Biely, zelený, polozelený (oolong) a čierny druhy čaju. Biely, zelený, polozelený (oolong) a čierny druhy čaju. Biely, zelený, polozelený (oolong) a čierny (čínsky (čínsky (čínsky (čínsky 
červený). (Aj keď napr. v Číne sa rozoznáva až sedem druhov.) červený). (Aj keď napr. v Číne sa rozoznáva až sedem druhov.) červený). (Aj keď napr. v Číne sa rozoznáva až sedem druhov.) červený). (Aj keď napr. v Číne sa rozoznáva až sedem druhov.) 
Biely čaj je tvorený prevažne vrcholovými výhonkami, ktoré sú Biely čaj je tvorený prevažne vrcholovými výhonkami, ktoré sú Biely čaj je tvorený prevažne vrcholovými výhonkami, ktoré sú Biely čaj je tvorený prevažne vrcholovými výhonkami, ktoré sú 
pokryté hustými bielymi chĺpkami. Zelený čaj tvoria len sparené, pokryté hustými bielymi chĺpkami. Zelený čaj tvoria len sparené, pokryté hustými bielymi chĺpkami. Zelený čaj tvoria len sparené, pokryté hustými bielymi chĺpkami. Zelený čaj tvoria len sparené, 
zvinuté a usušené lístky. Čaj polozelený zvinuté a usušené lístky. Čaj polozelený zvinuté a usušené lístky. Čaj polozelený zvinuté a usušené lístky. Čaj polozelený ---- OOLONG, je vyráb OOLONG, je vyráb OOLONG, je vyráb OOLONG, je vyrábaný aný aný aný 
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podobne, avšak pred sušením resp. pražením sa čiastočne fermentujú (oxidujú), podobne, avšak pred sušením resp. pražením sa čiastočne fermentujú (oxidujú), podobne, avšak pred sušením resp. pražením sa čiastočne fermentujú (oxidujú), podobne, avšak pred sušením resp. pražením sa čiastočne fermentujú (oxidujú), 
ale proces fermentácie je prerušený tak, aby vnútorná časť listov zostala zelená. ale proces fermentácie je prerušený tak, aby vnútorná časť listov zostala zelená. ale proces fermentácie je prerušený tak, aby vnútorná časť listov zostala zelená. ale proces fermentácie je prerušený tak, aby vnútorná časť listov zostala zelená. 
Čierny čaj je charakteristický výraznou farbou a arómou. Vyrábajú sa podobne, Čierny čaj je charakteristický výraznou farbou a arómou. Vyrábajú sa podobne, Čierny čaj je charakteristický výraznou farbou a arómou. Vyrábajú sa podobne, Čierny čaj je charakteristický výraznou farbou a arómou. Vyrábajú sa podobne, 
ako oolongy alako oolongy alako oolongy alako oolongy ale proces fermentácie (oxidácie) u nich prebehne až do konca.e proces fermentácie (oxidácie) u nich prebehne až do konca.e proces fermentácie (oxidácie) u nich prebehne až do konca.e proces fermentácie (oxidácie) u nich prebehne až do konca.    
                                                                                                                                                                                                                        
1. Čaj sa rozlišuje hlavne podľa:1. Čaj sa rozlišuje hlavne podľa:1. Čaj sa rozlišuje hlavne podľa:1. Čaj sa rozlišuje hlavne podľa:    
 
& chuti a vône 
& veľkosti balenia a krajiny odkiaľ je exportovaný 
& spôsobu spracovania a podľa oblasti, zspôsobu spracovania a podľa oblasti, zspôsobu spracovania a podľa oblasti, zspôsobu spracovania a podľa oblasti, z ktorej čaj pochádza ktorej čaj pochádza ktorej čaj pochádza ktorej čaj pochádza    
 
2. Biely čaj je tvorený prevažne:2. Biely čaj je tvorený prevažne:2. Biely čaj je tvorený prevažne:2. Biely čaj je tvorený prevažne:    
 
& vrcholovými výhonkami, ktoré sú pokryté hustými bielymi chĺpkamivrcholovými výhonkami, ktoré sú pokryté hustými bielymi chĺpkamivrcholovými výhonkami, ktoré sú pokryté hustými bielymi chĺpkamivrcholovými výhonkami, ktoré sú pokryté hustými bielymi chĺpkami    
& spodnými najsvetlejšími listami 
& esenciou bielych kvetov čajovníka 
 
3. Je celkom zrejmé, že čaj:3. Je celkom zrejmé, že čaj:3. Je celkom zrejmé, že čaj:3. Je celkom zrejmé, že čaj:    
 
& pri nadmernom užívaní (5-6 šálok denne) môže viesť k predávkovaniu 
& podporuje svojimi liečivými a preventívnymi schopnosťami dlhovekosťpodporuje svojimi liečivými a preventívnymi schopnosťami dlhovekosťpodporuje svojimi liečivými a preventívnymi schopnosťami dlhovekosťpodporuje svojimi liečivými a preventívnymi schopnosťami dlhovekosť    
& je pri dlhodobom užívaní škodlivý 
 
4. V niekoľkých šálkach silného čaju je obsiahnutá:4. V niekoľkých šálkach silného čaju je obsiahnutá:4. V niekoľkých šálkach silného čaju je obsiahnutá:4. V niekoľkých šálkach silného čaju je obsiahnutá:    
 
& ročná dávka stopových prvkov 
& denná dávka troch miligradenná dávka troch miligradenná dávka troch miligradenná dávka troch miligramov fluoridu, ktoré potrebuje ľudský organizmusmov fluoridu, ktoré potrebuje ľudský organizmusmov fluoridu, ktoré potrebuje ľudský organizmusmov fluoridu, ktoré potrebuje ľudský organizmus    
& mesačná dávka vitamínu C 
 
5. Nebezpečenstvo predávkovania organizmu kofeínom z čaju:5. Nebezpečenstvo predávkovania organizmu kofeínom z čaju:5. Nebezpečenstvo predávkovania organizmu kofeínom z čaju:5. Nebezpečenstvo predávkovania organizmu kofeínom z čaju:    
 
& je akútne pri dennom čajovaní 
& nehrozí, čaju môžete vypiť prakticky neobmedzené množstvo 
& takmer nehrozí, pretože bytakmer nehrozí, pretože bytakmer nehrozí, pretože bytakmer nehrozí, pretože by nastalo po vypití okolo tridsiatich šálok čaju  nastalo po vypití okolo tridsiatich šálok čaju  nastalo po vypití okolo tridsiatich šálok čaju  nastalo po vypití okolo tridsiatich šálok čaju 
dennedennedennedenne    
 
6. Psychické účinky čaju dosahujú vrchol:6. Psychické účinky čaju dosahujú vrchol:6. Psychické účinky čaju dosahujú vrchol:6. Psychické účinky čaju dosahujú vrchol:    
 

& po niekoľkých minútach a pomaly doznievajú 
& po štyridsiatich minútach a po daľších tridsiatich minútach bez po štyridsiatich minútach a po daľších tridsiatich minútach bez po štyridsiatich minútach a po daľších tridsiatich minútach bez po štyridsiatich minútach a po daľších tridsiatich minútach bez 
následkov miznúnásledkov miznúnásledkov miznúnásledkov miznú    
& takmer okamžite a trvajú niekoľko sekúnd 
 
7. Výsledkom moderných poznatkov o liečivých vlastnostiach čaju 7. Výsledkom moderných poznatkov o liečivých vlastnostiach čaju 7. Výsledkom moderných poznatkov o liečivých vlastnostiach čaju 7. Výsledkom moderných poznatkov o liečivých vlastnostiach čaju 
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jejejeje návrh technológie čajového extraktu, ktorý sa už v niektorých krajinách návrh technológie čajového extraktu, ktorý sa už v niektorých krajinách návrh technológie čajového extraktu, ktorý sa už v niektorých krajinách návrh technológie čajového extraktu, ktorý sa už v niektorých krajinách 
používa ako:používa ako:používa ako:používa ako:    
 
& preventívny prostriedok proti nachladnutiu horných ciest dýchacíchpreventívny prostriedok proti nachladnutiu horných ciest dýchacíchpreventívny prostriedok proti nachladnutiu horných ciest dýchacíchpreventívny prostriedok proti nachladnutiu horných ciest dýchacích    
& prírodné anestetikum 
& silné afrodiziakum 
 
8. Zelené čaje pri odporučenej príprave majú:8. Zelené čaje pri odporučenej príprave majú:8. Zelené čaje pri odporučenej príprave majú:8. Zelené čaje pri odporučenej príprave majú:    
 
& slabšie účinky ako čaje čierne 
& silnejšie účinky ako čaje čiernesilnejšie účinky ako čaje čiernesilnejšie účinky ako čaje čiernesilnejšie účinky ako čaje čierne    
& rovnaké účinky ako čaje čierne 
 
9. Podľa oblasti z ktorej čaj pochádza, rozlišujeme 4 základné druhy:9. Podľa oblasti z ktorej čaj pochádza, rozlišujeme 4 základné druhy:9. Podľa oblasti z ktorej čaj pochádza, rozlišujeme 4 základné druhy:9. Podľa oblasti z ktorej čaj pochádza, rozlišujeme 4 základné druhy:    
 
& do 0 m.n.m, 0-500 m.n.m, 500-1000 m.n.m, 1000-2500 m.n.m 
& z južných, severných, západných alebo východných svahov 
& cejlónsky, čínsky, indický a japonský čajcejlónsky, čínsky, indický a japonský čajcejlónsky, čínsky, indický a japonský čajcejlónsky, čínsky, indický a japonský čaj    
 
10. Čajovník sa pestuje:10. Čajovník sa pestuje:10. Čajovník sa pestuje:10. Čajovník sa pestuje:    
 
& len zo sadeníc 
& zo semien alebo odrezkovzo semien alebo odrezkovzo semien alebo odrezkovzo semien alebo odrezkov    
& len zo semien 
 

Deviate kolo 
&&&&    V V V V ČČČČíne, poíne, poíne, poíne, poččččas panovania dynastie Šang (1766as panovania dynastie Šang (1766as panovania dynastie Šang (1766as panovania dynastie Šang (1766----1222 pr. n. l.), sa za1222 pr. n. l.), sa za1222 pr. n. l.), sa za1222 pr. n. l.), sa začčččal al al al ččččaj aj aj aj 
využívavyužívavyužívavyužívaťťťť ako liek. K oby ako liek. K oby ako liek. K oby ako liek. K obyččččajným poddaným sa samozrejme nedostal. Dostupný ajným poddaným sa samozrejme nedostal. Dostupný ajným poddaným sa samozrejme nedostal. Dostupný ajným poddaným sa samozrejme nedostal. Dostupný 
bol len „vyšším triedam“ obyvatebol len „vyšším triedam“ obyvatebol len „vyšším triedam“ obyvatebol len „vyšším triedam“ obyvateľľľľststststva. Ako osviežujúci nápoj sa zava. Ako osviežujúci nápoj sa zava. Ako osviežujúci nápoj sa zava. Ako osviežujúci nápoj sa začčččal používaal používaal používaal používaťťťť    
až poaž poaž poaž poččččas éry dynastie Chan, ktoras éry dynastie Chan, ktoras éry dynastie Chan, ktoras éry dynastie Chan, ktorá je považovaná za jednu z najmocnejších v á je považovaná za jednu z najmocnejších v á je považovaná za jednu z najmocnejších v á je považovaná za jednu z najmocnejších v 
histórii celej histórii celej histórii celej histórii celej ČČČČíny. Za jej vlády nastal rozkvet obchodu, kultúry a došlo k íny. Za jej vlády nastal rozkvet obchodu, kultúry a došlo k íny. Za jej vlády nastal rozkvet obchodu, kultúry a došlo k íny. Za jej vlády nastal rozkvet obchodu, kultúry a došlo k 
vynálezu papiera. Vevynálezu papiera. Vevynálezu papiera. Vevynálezu papiera. Veľľľľmi obmi obmi obmi obľľľľúbeným nápojom sa úbeným nápojom sa úbeným nápojom sa úbeným nápojom sa ččččaj stal až poaj stal až poaj stal až poaj stal až poččččaaaas panovania s panovania s panovania s panovania 
dynastie Sung (960dynastie Sung (960dynastie Sung (960dynastie Sung (960----1279 n.l.). Pri dvore sa usporadúvali sú1279 n.l.). Pri dvore sa usporadúvali sú1279 n.l.). Pri dvore sa usporadúvali sú1279 n.l.). Pri dvore sa usporadúvali súťťťťaže,aže,aže,aže, kde sú kde sú kde sú kde súťťťťažiaci ažiaci ažiaci ažiaci 
mali predviesmali predviesmali predviesmali predviesťťťť svoje znalosti pri varení  svoje znalosti pri varení  svoje znalosti pri varení  svoje znalosti pri varení ččččaju. aju. aju. aju. ČČČČaj sa nepripravoval aj sa nepripravoval aj sa nepripravoval aj sa nepripravoval 
z voz voz voz voľľľľne trhaných lístkov, ale tvaroval sa do guline trhaných lístkov, ale tvaroval sa do guline trhaných lístkov, ale tvaroval sa do guline trhaných lístkov, ale tvaroval sa do guliččččiek. Tieto iek. Tieto iek. Tieto iek. Tieto 
ooooččččistené guliistené guliistené guliistené guliččččky potom rozdrvili na ky potom rozdrvili na ky potom rozdrvili na ky potom rozdrvili na jemný prášok a vložili do jemný prášok a vložili do jemný prášok a vložili do jemný prášok a vložili do 
ččččiernych glazúrovaných misiek. Potom sa iernych glazúrovaných misiek. Potom sa iernych glazúrovaných misiek. Potom sa iernych glazúrovaných misiek. Potom sa ččččaj preliaaj preliaaj preliaaj prelial horúcou l horúcou l horúcou l horúcou 
vodou a švodou a švodou a švodou a šľľľľahal sa do bohatej peny (kvôli tomu ahal sa do bohatej peny (kvôli tomu ahal sa do bohatej peny (kvôli tomu ahal sa do bohatej peny (kvôli tomu ččččierne misky, aby ierne misky, aby ierne misky, aby ierne misky, aby 
pena vynikla). Vípena vynikla). Vípena vynikla). Vípena vynikla). Víťťťťaz bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a az bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a az bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a az bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a 
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najvyššiu. Voda musela bynajvyššiu. Voda musela bynajvyššiu. Voda musela bynajvyššiu. Voda musela byťťťť    ččččíra. Ak bola voda šíra. Ak bola voda šíra. Ak bola voda šíra. Ak bola voda šedá, znamenalo to, že sa veedá, znamenalo to, že sa veedá, znamenalo to, že sa veedá, znamenalo to, že sa veľľľľa a a a 
ššššľľľľahalo, ak bola zelená, bola voda málo vriacaahalo, ak bola zelená, bola voda málo vriacaahalo, ak bola zelená, bola voda málo vriacaahalo, ak bola zelená, bola voda málo vriaca a ak bola žltá, nebol  a ak bola žltá, nebol  a ak bola žltá, nebol  a ak bola žltá, nebol ččččaj aj aj aj ččččerstvý.erstvý.erstvý.erstvý.    
    
Prípravu šPrípravu šPrípravu šPrípravu šľľľľahaného ahaného ahaného ahaného ččččaju prevzali Japonci a používajú ju dodnes vo svojom aju prevzali Japonci a používajú ju dodnes vo svojom aju prevzali Japonci a používajú ju dodnes vo svojom aju prevzali Japonci a používajú ju dodnes vo svojom 
ččččajovom obrade. Pre tento obrad používajú obradný ajovom obrade. Pre tento obrad používajú obradný ajovom obrade. Pre tento obrad používajú obradný ajovom obrade. Pre tento obrad používajú obradný ččččaj matcha, ktorý saaj matcha, ktorý saaj matcha, ktorý saaj matcha, ktorý sa    
pomocou rôznych typov pomocou rôznych typov pomocou rôznych typov pomocou rôznych typov ččččajového riadu môže pripravovaajového riadu môže pripravovaajového riadu môže pripravovaajového riadu môže pripravovaťťťť až štyri hodiny. až štyri hodiny. až štyri hodiny. až štyri hodiny.    
    
Do Do Do Do polovice devätnásteho storopolovice devätnásteho storopolovice devätnásteho storopolovice devätnásteho storoččččia držala ia držala ia držala ia držala ČČČČína prvenstvo vo vývoze ína prvenstvo vo vývoze ína prvenstvo vo vývoze ína prvenstvo vo vývoze ččččaju na aju na aju na aju na 
svete. Neskôr bola predstihnutá Indiou. V Indii patrí k najkvalitnejším svete. Neskôr bola predstihnutá Indiou. V Indii patrí k najkvalitnejším svete. Neskôr bola predstihnutá Indiou. V Indii patrí k najkvalitnejším svete. Neskôr bola predstihnutá Indiou. V Indii patrí k najkvalitnejším ččččajom ajom ajom ajom 
Darjeeling, ktorý sa tiež nazývDarjeeling, ktorý sa tiež nazývDarjeeling, ktorý sa tiež nazývDarjeeling, ktorý sa tiež nazýva „šampanským medzi a „šampanským medzi a „šampanským medzi a „šampanským medzi ččččajmi.“ajmi.“ajmi.“ajmi.“    
    
ĎĎĎĎalej sa alej sa alej sa alej sa ččččaj dostal do Tibetu, kde ho koaj dostal do Tibetu, kde ho koaj dostal do Tibetu, kde ho koaj dostal do Tibetu, kde ho koččččovníciovníciovníciovníci konzumovali s rozpusteným  konzumovali s rozpusteným  konzumovali s rozpusteným  konzumovali s rozpusteným 
jajajajaččččím maslom a zo soím maslom a zo soím maslom a zo soím maslom a zo soľľľľou. Pre nás je to asi veou. Pre nás je to asi veou. Pre nás je to asi veou. Pre nás je to asi veľľľľmi nezvyklá kombinácia, ale mi nezvyklá kombinácia, ale mi nezvyklá kombinácia, ale mi nezvyklá kombinácia, ale 
uvedomme si, aké nehostinné podmienky poskytujú tibetské hory, a tak uvedomme si, aké nehostinné podmienky poskytujú tibetské hory, a tak uvedomme si, aké nehostinné podmienky poskytujú tibetské hory, a tak uvedomme si, aké nehostinné podmienky poskytujú tibetské hory, a tak 
kombináciakombináciakombináciakombinácia tukov a  tukov a  tukov a  tukov a ččččaju prináša uraju prináša uraju prináša uraju prináša urččččitú energetickú hodnotu.itú energetickú hodnotu.itú energetickú hodnotu.itú energetickú hodnotu.    
    
Do Ruska sa Do Ruska sa Do Ruska sa Do Ruska sa ččččaj dostal praj dostal praj dostal praj dostal pri ich nájazdoch na východ, kde sa stretli s i ich nájazdoch na východ, kde sa stretli s i ich nájazdoch na východ, kde sa stretli s i ich nájazdoch na východ, kde sa stretli s ČČČČínou. ínou. ínou. ínou. 
Tieto dve veTieto dve veTieto dve veTieto dve veľľľľmoci spolu zamoci spolu zamoci spolu zamoci spolu začčččali obchodovaali obchodovaali obchodovaali obchodovaťťťť. Rusi predávali kožu a drahé kovy. . Rusi predávali kožu a drahé kovy. . Rusi predávali kožu a drahé kovy. . Rusi predávali kožu a drahé kovy. 
ČČČČína im na oplátku predávala ína im na oplátku predávala ína im na oplátku predávala ína im na oplátku predávala ččččaj. Mnoho obyvateaj. Mnoho obyvateaj. Mnoho obyvateaj. Mnoho obyvateľľľľov Rov Rov Rov Ruska si uska si uska si uska si ččččaj zamilovalo aj zamilovalo aj zamilovalo aj zamilovalo 
a zaa zaa zaa začčččalo šírialo šírialo šírialo šíriťťťť príslovie: „Tam, kde majú dobrý  príslovie: „Tam, kde majú dobrý  príslovie: „Tam, kde majú dobrý  príslovie: „Tam, kde majú dobrý ččččaj, paj, paj, paj, pije sa menej vodky.“ije sa menej vodky.“ije sa menej vodky.“ije sa menej vodky.“    
    
Aj tak sa Aj tak sa Aj tak sa Aj tak sa ččččaj dostal do Európy až v 16. storoaj dostal do Európy až v 16. storoaj dostal do Európy až v 16. storoaj dostal do Európy až v 16. storoččččí. A ako to už býva, í. A ako to už býva, í. A ako to už býva, í. A ako to už býva, ččččo je nové, o je nové, o je nové, o je nové, 
nájde si i svojich odporcov. Títo odporcovia nájde si i svojich odporcov. Títo odporcovia nájde si i svojich odporcov. Títo odporcovia nájde si i svojich odporcov. Títo odporcovia ččččaju napríklad tvrdili, že muži aju napríklad tvrdili, že muži aju napríklad tvrdili, že muži aju napríklad tvrdili, že muži 
pipipipitím tím tím tím ččččaju strácajú príaju strácajú príaju strácajú príaju strácajú príťťťťažlivosažlivosažlivosažlivosťťťť pre ženy. pre ženy. pre ženy. pre ženy.    Európskou veEurópskou veEurópskou veEurópskou veľľľľmocou v pití mocou v pití mocou v pití mocou v pití ččččaju je aju je aju je aju je 
nnnnesporne Anglicko. Podesporne Anglicko. Podesporne Anglicko. Podesporne Anglicko. Podľľľľa legendy roku 1660 sa kráa legendy roku 1660 sa kráa legendy roku 1660 sa kráa legendy roku 1660 sa kráľľľľ Karol II. oženil s  Karol II. oženil s  Karol II. oženil s  Karol II. oženil s 
Portugalkou Katarínou. A práve Katarína rozšírila lásku k Portugalkou Katarínou. A práve Katarína rozšírila lásku k Portugalkou Katarínou. A práve Katarína rozšírila lásku k Portugalkou Katarínou. A práve Katarína rozšírila lásku k ččččaju po celom aju po celom aju po celom aju po celom 
Anglicku.Anglicku.Anglicku.Anglicku.    
                                                                                                                                                                                                                            
1. Počas panovania dynastie Sung sa čaj:1. Počas panovania dynastie Sung sa čaj:1. Počas panovania dynastie Sung sa čaj:1. Počas panovania dynastie Sung sa čaj:    
 
& pripravoval z voľne trhaných lístkov 
& tvaroval do guličiektvaroval do guličiektvaroval do guličiektvaroval do guličiek    
& šúľal do zvitkov 
 
2. Víťaz tradičnej súťaže bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a najvyššiu a voda 2. Víťaz tradičnej súťaže bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a najvyššiu a voda 2. Víťaz tradičnej súťaže bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a najvyššiu a voda 2. Víťaz tradičnej súťaže bol ten, ktorý mal penu najbohatšiu a najvyššiu a voda 
v šálke musela byť:v šálke musela byť:v šálke musela byť:v šálke musela byť:    
 

& číračíračíračíra    
& šedá 
& žltá 
 
3. Prípravu šľahaného čaju prevzali od číňanov:3. Prípravu šľahaného čaju prevzali od číňanov:3. Prípravu šľahaného čaju prevzali od číňanov:3. Prípravu šľahaného čaju prevzali od číňanov:    
 
& európania koncom 15. storočia 



ČČČČajomilajomilajomilajomil roka 2008   roka 2008   roka 2008   roka 2008  ----  1. ročník                                                           © www.cez  1. ročník                                                           © www.cez  1. ročník                                                           © www.cez  1. ročník                                                           © www.cez----okno.netokno.netokno.netokno.net    - 19 - 

& japoncijaponcijaponcijaponci    
& mongoli 
 
4. Do polovice devätnásteho storočia si držala prvenstvo vo vývoze čaju na svete:4. Do polovice devätnásteho storočia si držala prvenstvo vo vývoze čaju na svete:4. Do polovice devätnásteho storočia si držala prvenstvo vo vývoze čaju na svete:4. Do polovice devätnásteho storočia si držala prvenstvo vo vývoze čaju na svete:    
 
& Kórea 
& India 
& ČínaČínaČínaČína    
 
5. Čaj tibetskí kočovníci konzumovali:5. Čaj tibetskí kočovníci konzumovali:5. Čaj tibetskí kočovníci konzumovali:5. Čaj tibetskí kočovníci konzumovali:    
 
& s rozpusteným jačím maslom a so soľous rozpusteným jačím maslom a so soľous rozpusteným jačím maslom a so soľous rozpusteným jačím maslom a so soľou    
& s cukrom, prípadne s medom 
& s korením a škoricou 
 
6. Mnoho obyvateľov Ruska si čaj zamilovalo a začalo šíriť príslovie:6. Mnoho obyvateľov Ruska si čaj zamilovalo a začalo šíriť príslovie:6. Mnoho obyvateľov Ruska si čaj zamilovalo a začalo šíriť príslovie:6. Mnoho obyvateľov Ruska si čaj zamilovalo a začalo šíriť príslovie:    
 
& „Tam, kde majú dobrý čaj, pije sa menej vodky.“„Tam, kde majú dobrý čaj, pije sa menej vodky.“„Tam, kde majú dobrý čaj, pije sa menej vodky.“„Tam, kde majú dobrý čaj, pije sa menej vodky.“    
& „Tam, kde majú dobrý čaj, vodka chutí ešte lepšie.“ 
& „Tam, kde majú dobrý čaj, nepotrebujú lekára.“ 
 
7.7.7.7. Odporcovia čaju napríklad tvrdili, že: Odporcovia čaju napríklad tvrdili, že: Odporcovia čaju napríklad tvrdili, že: Odporcovia čaju napríklad tvrdili, že:    
 
& deti sa pitím čaju stávajú ešte neposlušnejšími 
& ženy pravidelným pitím čaju ostanú neplodné 
& muži pitím čaju strácajú príťažlivosť pre ženymuži pitím čaju strácajú príťažlivosť pre ženymuži pitím čaju strácajú príťažlivosť pre ženymuži pitím čaju strácajú príťažlivosť pre ženy    
 
8. Európskou veľmocou v pití čaju je nesporne:8. Európskou veľmocou v pití čaju je nesporne:8. Európskou veľmocou v pití čaju je nesporne:8. Európskou veľmocou v pití čaju je nesporne:    
 
& SR 
& ČR 
& AnglickoAnglickoAnglickoAnglicko    
 
9. Lásku k čaju po celom Anglicku rozšírila:9. Lásku k čaju po celom Anglicku rozšírila:9. Lásku k čaju po celom Anglicku rozšírila:9. Lásku k čaju po celom Anglicku rozšírila:    
 
& v 17. storočí Portugalka Katarínav 17. storočí Portugalka Katarínav 17. storočí Portugalka Katarínav 17. storočí Portugalka Katarína    
& v 16. storočí Škótka Mária Stuartovna 
& v 15. storočí írska Kráľovná neba z Knocku 
 
10. Tradičný japonský čajový obrad sa nazýva:10. Tradičný japonský čajový obrad sa nazýva:10. Tradičný japonský čajový obrad sa nazýva:10. Tradičný japonský čajový obrad sa nazýva:    
 
& Modó 
& SodóSodóSodóSodó    
& Jodó 
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 Desiate kolo 

 
&&&&    Tanaka Joširó, verejnosti asi viac známy ako Sen noTanaka Joširó, verejnosti asi viac známy ako Sen noTanaka Joširó, verejnosti asi viac známy ako Sen noTanaka Joširó, verejnosti asi viac známy ako Sen no----Rikjú, vstúpil do Rikjú, vstúpil do Rikjú, vstúpil do Rikjú, vstúpil do 
histórie Japonska ako buddhistický mních, reformátor čajových obradov, politik a histórie Japonska ako buddhistický mních, reformátor čajových obradov, politik a histórie Japonska ako buddhistický mních, reformátor čajových obradov, politik a histórie Japonska ako buddhistický mních, reformátor čajových obradov, politik a 
čajový majster. Tento človek sa narodil v roku 1522 v meste Sakai. Jeho otec bol čajový majster. Tento človek sa narodil v roku 1522 v meste Sakai. Jeho otec bol čajový majster. Tento človek sa narodil v roku 1522 v meste Sakai. Jeho otec bol čajový majster. Tento človek sa narodil v roku 1522 v meste Sakai. Jeho otec bol 
úspešný obchodník, a takúspešný obchodník, a takúspešný obchodník, a takúspešný obchodník, a tak podľa zvyklostí doby sa ním stal i Rikjú. Vďakabohu  podľa zvyklostí doby sa ním stal i Rikjú. Vďakabohu  podľa zvyklostí doby sa ním stal i Rikjú. Vďakabohu  podľa zvyklostí doby sa ním stal i Rikjú. Vďakabohu 
čaj, čajový obrad a celková príprava čaju ho uchvátili natoľko, že sa stal čaj, čajový obrad a celková príprava čaju ho uchvátili natoľko, že sa stal čaj, čajový obrad a celková príprava čaju ho uchvátili natoľko, že sa stal čaj, čajový obrad a celková príprava čaju ho uchvátili natoľko, že sa stal 
čajovým majstrom. Rikjú hlásal štyri ideály cesty čaju: harmóniu, úctu, čistotu a čajovým majstrom. Rikjú hlásal štyri ideály cesty čaju: harmóniu, úctu, čistotu a čajovým majstrom. Rikjú hlásal štyri ideály cesty čaju: harmóniu, úctu, čistotu a čajovým majstrom. Rikjú hlásal štyri ideály cesty čaju: harmóniu, úctu, čistotu a 
kľud. Navrhol nízke a malé vchody do domčekov,kľud. Navrhol nízke a malé vchody do domčekov,kľud. Navrhol nízke a malé vchody do domčekov,kľud. Navrhol nízke a malé vchody do domčekov, kde sa čaj pripravoval. Vďaka  kde sa čaj pripravoval. Vďaka  kde sa čaj pripravoval. Vďaka  kde sa čaj pripravoval. Vďaka 
tomu musel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemi tomu musel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemi tomu musel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemi tomu musel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemi 
–––– tým vyjadril pokoru a úctu k domu a hostiteľovi. Ako čajový majster a  tým vyjadril pokoru a úctu k domu a hostiteľovi. Ako čajový majster a  tým vyjadril pokoru a úctu k domu a hostiteľovi. Ako čajový majster a  tým vyjadril pokoru a úctu k domu a hostiteľovi. Ako čajový majster a 
buddhistický mních bol pozvaný do paláca, kde sa stal čajovým majstrom dvocbuddhistický mních bol pozvaný do paláca, kde sa stal čajovým majstrom dvocbuddhistický mních bol pozvaný do paláca, kde sa stal čajovým majstrom dvocbuddhistický mních bol pozvaný do paláca, kde sa stal čajovým majstrom dvoch h h h 
najväčších vládcov stredovekého Japonska Ody Nobunagu a Tojotomi najväčších vládcov stredovekého Japonska Ody Nobunagu a Tojotomi najväčších vládcov stredovekého Japonska Ody Nobunagu a Tojotomi najväčších vládcov stredovekého Japonska Ody Nobunagu a Tojotomi 
Hidejošiho. Podľa legendy Rikjú venoval peniaze chrámu Daitokudži v Kjóte. Hidejošiho. Podľa legendy Rikjú venoval peniaze chrámu Daitokudži v Kjóte. Hidejošiho. Podľa legendy Rikjú venoval peniaze chrámu Daitokudži v Kjóte. Hidejošiho. Podľa legendy Rikjú venoval peniaze chrámu Daitokudži v Kjóte. 
Tamojší mnísi mu tu ako prejav úcty nechali pred vstupom do chrámu postaviť Tamojší mnísi mu tu ako prejav úcty nechali pred vstupom do chrámu postaviť Tamojší mnísi mu tu ako prejav úcty nechali pred vstupom do chrámu postaviť Tamojší mnísi mu tu ako prejav úcty nechali pred vstupom do chrámu postaviť 
sochu s jeho portrétom. Hidejoši to posochu s jeho portrétom. Hidejoši to posochu s jeho portrétom. Hidejoši to posochu s jeho portrétom. Hidejoši to považoval za výsmech svojej osoby a važoval za výsmech svojej osoby a važoval za výsmech svojej osoby a važoval za výsmech svojej osoby a 
Rikjúovi prikázal spáchať rituálnu samovraždu Seppuku. Posledné prianie Rikjúovi prikázal spáchať rituálnu samovraždu Seppuku. Posledné prianie Rikjúovi prikázal spáchať rituálnu samovraždu Seppuku. Posledné prianie Rikjúovi prikázal spáchať rituálnu samovraždu Seppuku. Posledné prianie 
Rikjúa bolo vykonať pred svojou smrťou čajový obrad. Jeho prianie bolo splnené.Rikjúa bolo vykonať pred svojou smrťou čajový obrad. Jeho prianie bolo splnené.Rikjúa bolo vykonať pred svojou smrťou čajový obrad. Jeho prianie bolo splnené.Rikjúa bolo vykonať pred svojou smrťou čajový obrad. Jeho prianie bolo splnené.    
    
Rikjú dokázal vytvoriť čajový obrad s pevným estetickým a duchovným iRikjú dokázal vytvoriť čajový obrad s pevným estetickým a duchovným iRikjú dokázal vytvoriť čajový obrad s pevným estetickým a duchovným iRikjú dokázal vytvoriť čajový obrad s pevným estetickým a duchovným ideálom. deálom. deálom. deálom. 
Riadil sa princípom zjednodušenia celej ceremónie. Obrad tiež dostal nový Riadil sa princípom zjednodušenia celej ceremónie. Obrad tiež dostal nový Riadil sa princípom zjednodušenia celej ceremónie. Obrad tiež dostal nový Riadil sa princípom zjednodušenia celej ceremónie. Obrad tiež dostal nový 
duchovný rozmer duchovný rozmer duchovný rozmer duchovný rozmer ---- starým formám dodával nové obsahy. Rikjú zaradil do svojej  starým formám dodával nové obsahy. Rikjú zaradil do svojej  starým formám dodával nové obsahy. Rikjú zaradil do svojej  starým formám dodával nové obsahy. Rikjú zaradil do svojej 
zbierky i niekoľko predmetov dennej potreby. Lakovanú tácku, na ktorom sa zbierky i niekoľko predmetov dennej potreby. Lakovanú tácku, na ktorom sa zbierky i niekoľko predmetov dennej potreby. Lakovanú tácku, na ktorom sa zbierky i niekoľko predmetov dennej potreby. Lakovanú tácku, na ktorom sa 
servírujú behom obradu servírujú behom obradu servírujú behom obradu servírujú behom obradu cukrovinky, vymenil za nádobu, ktorá bola používaná cukrovinky, vymenil za nádobu, ktorá bola používaná cukrovinky, vymenil za nádobu, ktorá bola používaná cukrovinky, vymenil za nádobu, ktorá bola používaná 
roľníkmi na preosievanie ryže. Mnohokrát však práve tieto zmeny vyvolávali roľníkmi na preosievanie ryže. Mnohokrát však práve tieto zmeny vyvolávali roľníkmi na preosievanie ryže. Mnohokrát však práve tieto zmeny vyvolávali roľníkmi na preosievanie ryže. Mnohokrát však práve tieto zmeny vyvolávali 
pohoršenie čajového sveta. Bolo to tak i v prípade, kedy nahradil mizusaši pohoršenie čajového sveta. Bolo to tak i v prípade, kedy nahradil mizusaši pohoršenie čajového sveta. Bolo to tak i v prípade, kedy nahradil mizusaši pohoršenie čajového sveta. Bolo to tak i v prípade, kedy nahradil mizusaši 
(nádoba na studenú vodu) dreveným okovom na naberanie (nádoba na studenú vodu) dreveným okovom na naberanie (nádoba na studenú vodu) dreveným okovom na naberanie (nádoba na studenú vodu) dreveným okovom na naberanie vody zo studne. vody zo studne. vody zo studne. vody zo studne.     
    
I tak Rikjú nebol prvý, kto tak urobil. Už samotný majster [Take no Džóó] I tak Rikjú nebol prvý, kto tak urobil. Už samotný majster [Take no Džóó] I tak Rikjú nebol prvý, kto tak urobil. Už samotný majster [Take no Džóó] I tak Rikjú nebol prvý, kto tak urobil. Už samotný majster [Take no Džóó] 
presadzoval názor, že krása vecí spočíva v ich existencii. Pri čajových obradoch presadzoval názor, že krása vecí spočíva v ich existencii. Pri čajových obradoch presadzoval názor, že krása vecí spočíva v ich existencii. Pri čajových obradoch presadzoval názor, že krása vecí spočíva v ich existencii. Pri čajových obradoch 
používal Džóó náčinie, ktoré bolo inými zavrhované. Rikjú bol jeho žiakom. používal Džóó náčinie, ktoré bolo inými zavrhované. Rikjú bol jeho žiakom. používal Džóó náčinie, ktoré bolo inými zavrhované. Rikjú bol jeho žiakom. používal Džóó náčinie, ktoré bolo inými zavrhované. Rikjú bol jeho žiakom.     
    

VšetkyVšetkyVšetkyVšetky tieto činy samozrejme predstavovali nový estetický ideál.  tieto činy samozrejme predstavovali nový estetický ideál.  tieto činy samozrejme predstavovali nový estetický ideál.  tieto činy samozrejme predstavovali nový estetický ideál. 
Japonský čajový obrad však stretli omnoho komplexnejšie zmeny. Japonský čajový obrad však stretli omnoho komplexnejšie zmeny. Japonský čajový obrad však stretli omnoho komplexnejšie zmeny. Japonský čajový obrad však stretli omnoho komplexnejšie zmeny. 
Nejednalo sa už o ukážku moci a bohatstva, ale skôr o určitý druh Nejednalo sa už o ukážku moci a bohatstva, ale skôr o určitý druh Nejednalo sa už o ukážku moci a bohatstva, ale skôr o určitý druh Nejednalo sa už o ukážku moci a bohatstva, ale skôr o určitý druh 
rituálu či meditácie. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý rituálu či meditácie. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý rituálu či meditácie. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý rituálu či meditácie. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý 
nazývamnazývamnazývamnazývame wabiča. Wabiča vychádza z estetickej kategórie wabi. e wabiča. Wabiča vychádza z estetickej kategórie wabi. e wabiča. Wabiča vychádza z estetickej kategórie wabi. e wabiča. Wabiča vychádza z estetickej kategórie wabi. 
Odhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb i tvarov. Odhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb i tvarov. Odhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb i tvarov. Odhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb i tvarov.     
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Pretože boPretože boPretože boPretože bollll Rikjú buddhistickým mníchom, našiel duchovné zázemie a zdroj  Rikjú buddhistickým mníchom, našiel duchovné zázemie a zdroj  Rikjú buddhistickým mníchom, našiel duchovné zázemie a zdroj  Rikjú buddhistickým mníchom, našiel duchovné zázemie a zdroj 
inšpirácie v buddhizme, presnejšie povedané v zenovom buddhizme. inšpirácie v buddhizme, presnejšie povedané v zenovom buddhizme. inšpirácie v buddhizme, presnejšie povedané v zenovom buddhizme. inšpirácie v buddhizme, presnejšie povedané v zenovom buddhizme. Na rozdiel Na rozdiel Na rozdiel Na rozdiel 
od ostatných buddhistických siekt sa práve v zenovom buddhizme myseľ obracia od ostatných buddhistických siekt sa práve v zenovom buddhizme myseľ obracia od ostatných buddhistických siekt sa práve v zenovom buddhizme myseľ obracia od ostatných buddhistických siekt sa práve v zenovom buddhizme myseľ obracia 
k prežitiu prítomnosti. Sen no Rikjú kládol v tomto duchu dôraz predovšetkým k prežitiu prítomnosti. Sen no Rikjú kládol v tomto duchu dôraz predovšetkým k prežitiu prítomnosti. Sen no Rikjú kládol v tomto duchu dôraz predovšetkým k prežitiu prítomnosti. Sen no Rikjú kládol v tomto duchu dôraz predovšetkým 
na neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave na neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave na neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave na neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave 
skľudnenej myslskľudnenej myslskľudnenej myslskľudnenej mysle, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásy.e, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásy.e, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásy.e, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásy.    
Traduje sa, že keď chcel Rikjú študovať umenie čaju u Takena Džóóa, Traduje sa, že keď chcel Rikjú študovať umenie čaju u Takena Džóóa, Traduje sa, že keď chcel Rikjú študovať umenie čaju u Takena Džóóa, Traduje sa, že keď chcel Rikjú študovať umenie čaju u Takena Džóóa, 
podrobil ho slávny čajový majster nasledujúcej skúške. Požiadal ho, aby podrobil ho slávny čajový majster nasledujúcej skúške. Požiadal ho, aby podrobil ho slávny čajový majster nasledujúcej skúške. Požiadal ho, aby podrobil ho slávny čajový majster nasledujúcej skúške. Požiadal ho, aby 
zamietol záhradu. Tá však už bola veľmi starostlivo uprataná. Rikjú sazamietol záhradu. Tá však už bola veľmi starostlivo uprataná. Rikjú sazamietol záhradu. Tá však už bola veľmi starostlivo uprataná. Rikjú sazamietol záhradu. Tá však už bola veľmi starostlivo uprataná. Rikjú sa    
rozhliadol a bez zaváhania zatriasol niekoľkými stromami, ktoré v záhrade rozhliadol a bez zaváhania zatriasol niekoľkými stromami, ktoré v záhrade rozhliadol a bez zaváhania zatriasol niekoľkými stromami, ktoré v záhrade rozhliadol a bez zaváhania zatriasol niekoľkými stromami, ktoré v záhrade 
rástli. Spŕška prekrásne sfarbených jesenných listov sa zniesla na zelené machy i rástli. Spŕška prekrásne sfarbených jesenných listov sa zniesla na zelené machy i rástli. Spŕška prekrásne sfarbených jesenných listov sa zniesla na zelené machy i rástli. Spŕška prekrásne sfarbených jesenných listov sa zniesla na zelené machy i 
kamene… Umelecké dielo bolo dovŕšené. Až teraz záhrada získala atmosféru kamene… Umelecké dielo bolo dovŕšené. Až teraz záhrada získala atmosféru kamene… Umelecké dielo bolo dovŕšené. Až teraz záhrada získala atmosféru kamene… Umelecké dielo bolo dovŕšené. Až teraz záhrada získala atmosféru 
prirodzenej, človekom takmprirodzenej, človekom takmprirodzenej, človekom takmprirodzenej, človekom takmer nedotknutej krajiny. Džóó pochopil, že pred ním er nedotknutej krajiny. Džóó pochopil, že pred ním er nedotknutej krajiny. Džóó pochopil, že pred ním er nedotknutej krajiny. Džóó pochopil, že pred ním 
stojí mimoriadna osobnosť plná ducha wabi. A dychtivého mladíka s potešením stojí mimoriadna osobnosť plná ducha wabi. A dychtivého mladíka s potešením stojí mimoriadna osobnosť plná ducha wabi. A dychtivého mladíka s potešením stojí mimoriadna osobnosť plná ducha wabi. A dychtivého mladíka s potešením 
prijal za svojho žiaka.prijal za svojho žiaka.prijal za svojho žiaka.prijal za svojho žiaka.    
    
1. Tanaka Joširó bol:1. Tanaka Joširó bol:1. Tanaka Joširó bol:1. Tanaka Joširó bol:    
 
& reformátor čajových obradov, politik a čajový majsterreformátor čajových obradov, politik a čajový majsterreformátor čajových obradov, politik a čajový majsterreformátor čajových obradov, politik a čajový majster 
& japonský panovník 
& samuraj 
 
2. Rikjú hlásal tieto ideály cesty čaju:2. Rikjú hlásal tieto ideály cesty čaju:2. Rikjú hlásal tieto ideály cesty čaju:2. Rikjú hlásal tieto ideály cesty čaju:    
 
& pokoru a chudobu 
& harmóniu, úctu, čistotu a kľudharmóniu, úctu, čistotu a kľudharmóniu, úctu, čistotu a kľudharmóniu, úctu, čistotu a kľud 
&kultúru a etiku 
 
3. Navrhol tiež nízke a malé vchody do domčekov, kde sa čaj pripravoval, vďaka 3. Navrhol tiež nízke a malé vchody do domčekov, kde sa čaj pripravoval, vďaka 3. Navrhol tiež nízke a malé vchody do domčekov, kde sa čaj pripravoval, vďaka 3. Navrhol tiež nízke a malé vchody do domčekov, kde sa čaj pripravoval, vďaka 
tomu:tomu:tomu:tomu:    
 
& bolo možné výrazne znížiť náklady na výstavbu čajovní 
& boli minimálne úniky tepla a vôňa čaju v miestnosti bola dlho svieža 
& musel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemimusel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemimusel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemimusel každý hosť (bohatý či chudobný) pri vstupe skloniť hlavu až k zemi 
 
4. Pri čajovej ceremónii sa riadil princípom:4. Pri čajovej ceremónii sa riadil princípom:4. Pri čajovej ceremónii sa riadil princípom:4. Pri čajovej ceremónii sa riadil princípom: 
 
& zjednodušeniazjednodušeniazjednodušeniazjednodušenia 
& ornamentácie 
& maximalizovania ritualizmu 
 
5. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý nazývame wabiča. Ten:5. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý nazývame wabiča. Ten:5. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý nazývame wabiča. Ten:5. Rikjú vytvoril úplne nový obrad, ktorý nazývame wabiča. Ten: 
 
& smie vykonávať iba majstrom zasvätená osoba 
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& vyžaduje luxusné čajové príslušenstvo 
&odhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb iodhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb iodhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb iodhaľuje krásu v jednoduchosti, striedmosti farieb i    tvarovtvarovtvarovtvarov    
 
6. Rikjú kládol v tomto duchu dôraz pre6. Rikjú kládol v tomto duchu dôraz pre6. Rikjú kládol v tomto duchu dôraz pre6. Rikjú kládol v tomto duchu dôraz predovšetkým na:dovšetkým na:dovšetkým na:dovšetkým na:    
 
& prísny tradicionalistický ritualizmus 
& neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave neopakovateľnosť stretnutia hosťa a hostiteľa, ktoré sa má konať v stave 
skľudnenej mysle, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásyskľudnenej mysle, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásyskľudnenej mysle, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásyskľudnenej mysle, v atmosfére striedmej a jednoduchej krásy 
& obradnosť a dodržanie presne stanoveného postupu 
 
7. "Wabiča" pr7. "Wabiča" pr7. "Wabiča" pr7. "Wabiča" predstavuje štyri princípy:edstavuje štyri princípy:edstavuje štyri princípy:edstavuje štyri princípy: 
 
& wa wa wa wa ---- kei  kei  kei  kei ---- sei  sei  sei  sei ---- džaku džaku džaku džaku 
& wa - bi - ča - džaku 
& wa - bi - ča - ku 
 
8. "Gyokuro" je:8. "Gyokuro" je:8. "Gyokuro" je:8. "Gyokuro" je:    
 
& štandardná sorta japonského zeleného čaju s plochým listom 
& čaj z vytriedených stoniek čaju "Bancha" 
& špičkový zelený listový japonský čajšpičkový zelený listový japonský čajšpičkový zelený listový japonský čajšpičkový zelený listový japonský čaj. To najlepšie, čo Japonsko z čajov . To najlepšie, čo Japonsko z čajov . To najlepšie, čo Japonsko z čajov . To najlepšie, čo Japonsko z čajov 
ponúka. Býva ručne trhaný na zatienených poliach a vo finále má tmavý list ponúka. Býva ručne trhaný na zatienených poliach a vo finále má tmavý list ponúka. Býva ručne trhaný na zatienených poliach a vo finále má tmavý list ponúka. Býva ručne trhaný na zatienených poliach a vo finále má tmavý list 
určený na viac nálevov bez toho, že by stratil svoju výbornú arómuurčený na viac nálevov bez toho, že by stratil svoju výbornú arómuurčený na viac nálevov bez toho, že by stratil svoju výbornú arómuurčený na viac nálevov bez toho, že by stratil svoju výbornú arómu 
 
9. "Mizusaši" je:9. "Mizusaši" je:9. "Mizusaši" je:9. "Mizusaši" je:    
 
& nádoba na studenú vodunádoba na studenú vodunádoba na studenú vodunádoba na studenú vodu 
& pinzeta na uchopenie gaiwanu 
& bavlnená čajová utierka 
 
10. Japonsko je druhou krajinou, kde bol čaj prenesený:10. Japonsko je druhou krajinou, kde bol čaj prenesený:10. Japonsko je druhou krajinou, kde bol čaj prenesený:10. Japonsko je druhou krajinou, kde bol čaj prenesený: 
 
& z Čínyz Čínyz Čínyz Číny 
& z Indie 
& z Cejlónu 
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´́́́Čajomil rokaČajomil rokaČajomil rokaČajomil roka´́́́je je je je podujatiepodujatiepodujatiepodujatie každoročne každoročne každoročne každoročne usporadúvan usporadúvan usporadúvan usporadúvanéééé na neutrálnej pôde internetového  na neutrálnej pôde internetového  na neutrálnej pôde internetového  na neutrálnej pôde internetového 
denníka CEZ OKNO, ktorý je jedenníka CEZ OKNO, ktorý je jedenníka CEZ OKNO, ktorý je jedenníka CEZ OKNO, ktorý je jehohohoho vyhlasovateľom i vyhlasovateľom i vyhlasovateľom i vyhlasovateľom i    hlavnhlavnhlavnhlavným usporiadateľom.ým usporiadateľom.ým usporiadateľom.ým usporiadateľom.    

    
Súťaží sa vSúťaží sa vSúťaží sa vSúťaží sa v    troch kategóriách: ´Čajový kvíz´, ´Môj príbeh otroch kategóriách: ´Čajový kvíz´, ´Môj príbeh otroch kategóriách: ´Čajový kvíz´, ´Môj príbeh otroch kategóriách: ´Čajový kvíz´, ´Môj príbeh o    čaji´ ačaji´ ačaji´ ačaji´ a    ´Najkrajší tip na ´Najkrajší tip na ´Najkrajší tip na ´Najkrajší tip na 
Čajomila roka´. HlavnýmČajomila roka´. HlavnýmČajomila roka´. HlavnýmČajomila roka´. Hlavným, prestížnym, prestížnym, prestížnym, prestížnym ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je  ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je  ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je  ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je 

každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete.každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete.každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete.každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete.    
    

´́́́ČČČČajomil rokaajomil rokaajomil rokaajomil roka´́́́ má pre má pre má pre má prednostné právo usporiadať najbližšie odovzdávanie cien na dnostné právo usporiadať najbližšie odovzdávanie cien na dnostné právo usporiadať najbližšie odovzdávanie cien na dnostné právo usporiadať najbližšie odovzdávanie cien na 
„vlastnej pôde“.„vlastnej pôde“.„vlastnej pôde“.„vlastnej pôde“.    Prvý ročník sa uskutočnil 21.12.2008 vo ZvolenePrvý ročník sa uskutočnil 21.12.2008 vo ZvolenePrvý ročník sa uskutočnil 21.12.2008 vo ZvolenePrvý ročník sa uskutočnil 21.12.2008 vo Zvolene....    

    
Yezid, šéfredaktor Yezid, šéfredaktor Yezid, šéfredaktor Yezid, šéfredaktor www.cezwww.cezwww.cezwww.cez----okno.netokno.netokno.netokno.net, autor súťaže a, autor súťaže a, autor súťaže a, autor súťaže a    šéf porotyšéf porotyšéf porotyšéf poroty    

V prípade, že sa chcete staV prípade, že sa chcete staV prípade, že sa chcete staV prípade, že sa chcete stať partnerom podujatia, kontať partnerom podujatia, kontať partnerom podujatia, kontať partnerom podujatia, kontaktujtektujtektujtektujte nás prosím na  nás prosím na  nás prosím na  nás prosím na redakciaredakciaredakciaredakcia@cez@cez@cez@cez----okno.netokno.netokno.netokno.net        
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