
Trička a šálky 25 let Aikido Karlín 

Trička a hrníčky k 25. výročí jsou navrženy ve dvou stylech. Je možnost si vybrat tričko tradiční a freestyle. Stejně obdobně 

můžete přistupovat k cvičení aikido. 

Pro první motiv jsme dostali přímo z Japonska dva kaligrafické znaky, které se 

dohromady čtou jako [ka lin], což je téměř jako Karlín. (Pozn. nezaměňovat prosím 

se slovem kalim). Znak 花 znamená – květina a 梨 je hruška. Kaligrafie včetně 

překladu dodala Tachibana Makiko, která je hlavní překladatelkou na seminářích 

Endo senseie v Japonsku (město Saku, prefektura Nagano). Mimo tohoto města ji 

můžete potkat také v Tokyo nebo na FB. Celý kaligrafický nápis na zádech zní [aikido 

kalin]. 

Bílá barva trička je barva neurčitá, spojená s představou čistoty, osvobození, 
absolutní svobody, nových začátků. Symbolizuje perfekcionalismus a touhu po 
dokonalosti. Dále působí chladivě, rozjasňujícím dojmem, zvětšuje prostor a 
napomáhá přemýšlení. Představuje světlo a světlo vytváří barvy. V západní kultuře 
ji vnímáme jako barvu nevinnosti a přirozenosti, v orientu symbolizuje smutek, pro 
Tibeťany je barvou hory Meru - středu světa a představuje poznání, pochopení a 
vědění. Znázorňuje konec a začátek něčeho nového, má zahánět zlé duchy. 
Z technického hlediska se jeví jako nejvhodnější podklad pro více barev najednou. 
Červený kruh propojený na zádech s nápisem má přesný odstín jako barva slunce na 
japonské vlajce, a tím vyjadřuje i náš vztah k Japonsku.  

Na přední straně trička je vytištěna nesmrtelná hláška, kterou ani není třeba 
představovat: 

„Kde cvičíš chlapče?“ „STS Chvojkovice Brod.“ „Mnoo, zřejmě slušnej oddíl.“  

Celkový návrh trička vytvořil Martin Štěch. Tímto bych mu ještě jednou rád 

poděkoval za jeho výkon. 

Druhý motiv trička máme ve stylu Pixel art. Pixel art je druh počítačové grafiky, 

která se tvoří po jednotlivých obrazových bodech (pixelech). Bývá zde velice 

omezená paleta barev. Skládání obrázku bod po bodu je časově velmi náročné. 

Hlubší info najdete na wikipedii. Japonská brána Torana symbolizuje vstup a 

propojení prostorů, či průchod do nové dimenze. Torana je i součástí vstupu do 

našeho dojo. 

Můžete si zvolit tričko červené nebo tmavě modré. Modrá barva obecně 

představuje oblohu, oceán, nekonečno, harmonii, nadpřirozeno, absolutno. Je to 

barva moudrosti, zdraví, štěstí. Tmavě modrá na našem tričku je barva klidná, vážná 

až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku, ale také míru, spokojenosti a 

klidu. Probouzí intuici moudrosti, umělecké vlohy a předvídavost. Prohlubuje 

rozvážnost a opatrnost v mezilidských vztazích. Vyzařuje klid. Je vhodná při 

meditacích, pomáhá rozšiřovat hranice vědomí. Červená je barva vzrušující, 

energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, 

nebezpečí, lásky, hluku. Zároveň je vznešená, je symbolem energické akce, změny, 

přetváření a pronikání vpřed, dobývání, vitální energie a sebevědomí, výstrahy.  

Tento návrh vytvořil Michal Štěpán, za což mu touto cestou velmi děkuji.  

Trička si můžete objednat v pánské i dámské velikosti a střihu. Pomůže vám 

přiložená tabulka. Potisk hrnečků je z kvalitního materiálu, který zvládne i mytí 

v myčce. Můžete si vybrat z osmi barev (viz přiložený obrázek). 

Děkuji všem, kteří zanechali svoji stopu na „cestě“ výročních triček. Nechť se Vám nové dílo líbí a nosíte je s radostí. Z hrnečků ať 

Vám chutná každý doušek. 

Brzy v dojo naspadanou 

Ondra Malina 

PS: 30. výročí se už blíží  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_grafika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pixel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleta_barev

