Vaše excelence, vážení hosté, dámy a pánové!
Je mi velkou ctí, že dnes mohu přivítat v Jihočeském kraji velvyslance Japonska
v Praze, pana Hideaki Kumazawu i s jeho chodí, pana Senseie Sekiguchi, velvyslance míru,
hlavního mistra školy Muso Jikiden Eishin Ryu, představitele 21. generace a další hosty, které
je provázejí.
Velmi si vážím toho, že právě náš kraj se stal místem jejich návštěvy v rámci
mezinárodního semináře nejstaršího japonského umění s mečem, který se v těchto dnech koná
pod patronátem japonské ambasády poprvé v České republice v rámci programu „2005 Rok
mezilidských vztahů mezi EU a Japonskem“.
Jihočeský kraj je sice hodně vzdálen od řetězu japonských ostrovů, omývaných
Japonským mořem a Tichým oceánem, avšak to platí jen měřeno na kilometry. V nynějším
mediálním světe, který mnohými technickými výdobytky vybavili právě japonští vědci a
konstruktéři, máme možnost se dovídat mnohé o japonské zemi, jejíž současnost v nás
vyvolává přinejmenším hlubokou úctu k tvořivosti, houževnatostí a píli tamějších lidí.
S potěšením mohu konstatovat, že dnes již tisíce japonských turistů přijíždějí i k nám do
jižních Čech za poznáním bohaté studnice zdejších pamětihodností i ojedinělé krajiny, kterou
se můžeme pyšnit. Chci věřit tomu, že kromě hlubokých prožitků i nezbytné foto a video
dokumentace si od nás odvážejí touhu k návratu, spojenou se zkušeností, že jižní Čechy jsou
krajem pohostinným.
Cesta k hlubšímu sblížení národů, natolik si vzdálených historicky i geograficky, by
měla vést především přes vzájemné poznání a pochopení kultur v tom nejširším smyslu slova.
Mám tím na mysli nejen znalost dějin, umění a tradic té či oné země, ale zejména pochopení
odlišností v duchovním vnímání světa.
Ukázka nejstaršího japonského bojového umění s mečem, nám k tomu dala příležitost.
I když české označení pro tohoto umění používá slovo „bojové“, troufám si tvrdit, že nejde o
výraz zcela přesný. Vždyť právě spojení aktivity těla s aktivitou mysli, to je to, co toto umění
vzdaluje od našeho vnímání „boje“ a co jistě stojí za pokus pochopit.
Doufám, že nebude znít příliš nadneseně, když při této příležitosti připomenu, že také
Jihočeských kraj svým způsobem podporuje spojení aktivity těla s aktivitou mysli. Míním tím
zvýšenou pozornost, kterou věnujeme sportovnímu vyžití mládeže. Našim cílem totiž není
podílet se na výchově vrcholových sportovců, nýbrž vytvářet vhodné podmínky pro zapojení
co největšího počtu dětí a mladých lidí do sportovních aktivit. Spatřujeme v tom důležitou
podmínku pro zdárný vývoj jejich osobností a zároveň jednu z nejúčinnějších cest
k předcházení negativním jevům, jakými jsou kriminalita mládeže i počínají drogová
závislost. Jednoduše řečeno, děti, které mají možnost trávit svůj volný čas v kolektivu svých
vrstevníků na sportovištích a pod vedením trenérů, kteří je dokáží svou autoritou motivovat, si
většinou přirozeně osvojují i takové vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost, vytrvalost,
ohleduplnost i zdravá ctižádostivost.
Je přímo symbolické, že dnešní pro nás tolik výjimečná událost se odehrává na
půdě Prvního centra zdravotně postižených Jihočeského kraje, jehož základním posláním je
vytvářet vstřícného prostředí pro zapojení zdravotně postižených spoluobčanů do aktivit
sportovních, kulturních i vzdělávacích a nabízet podmínky pro potřebnou rehabilitaci i
sociální pomoci. Jihočeský kraj si váží široké škály aktivit občanského sdružení pro zdravotně
postižené spoluobčany, včetně jeho budovatelského úsilí a proto je v průběhu uplynulých let
podpořil formou dotací a příspěvků v celkové výši téměř 700 tisíc korun.
Vaše excelence,
Děkuji Vám za to, že jedna z Vašich prvních cest, ne-li zcela první, po uvedení do
funkce velvyslanec Japonska v Praze vedla právě do Jihočeského kraje. Jste a budete kdykoliv
u nás vítaným hostem.

Závěrem mi dovolte využít této příležitosti k vyjádření upřímné účasti s utrpením
pozůstalých rodin obětí pondělní vlakové havárie nedaleko Ósaky. Vedení Jihočeského kraje
si plně uvědomuje, že tato událost je neštěstím pro celou Vaši zemi. Přejeme všem
postiženým, aby se s touto nesmírnou tragedií dokázali zdárně vyrovnat.

