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Co je to vlastně  
BUDOKAN.CZ ?
Dovolte, abychom vám představili nový projekt, který se jmenuje BUDOKAN.CZ. 
Oslovili jsme člověka, který za vším stojí. Jeho jméno je Antonín Grůza. Dali jsme mu prostor,  
aby se sám pokusil novinku představit. Posuďte sami, jak se mu to povedlo.

Co se skrývá pod názvem  
Budokan.cz?
Vše má svůj původ v Japonsku. 
Význam slova BUDÓ je složení dvou 
výrazů. Ten první je BU což znamená 
válka či boj, druhý je DO co znamená 
cestu. Takže volně přeloženo „bojová 
cesta“ nebo také „cesta války“. Ná-
sleduje KAN, co odborníci překládají 
jako spolek nebo sdružení. CZ je loka-
lizace pro Českou republiku.

BUDÓ je forma japonské kultury, kte-
rá má svůj původ již ve starověké tra-
dici BUSHIDÓ (cesta válečníka). Lidé, 
kteří vyznávají tuto cestu, se snaží o 
rozvoj technické bojové dovednosti a 
zároveň se snaží sjednotit mysl, tech-
niku a tělo. Rozvíjí se jejich charakter 
a zlepšují se jejich dovednosti v ob-
lasti morálky, úctě a zdvořilosti. Je to 
vlastně cesta sebezdokonalování.

V Japonsku najdete několik míst, po 
tímto názvem. Ale asi ty dvě hlavní 
a nejvíce populární, jsou v Tokiu a 
v městě Naha. Nippon Budókan je 
moderní víceúčelová hala, která stojí 
v Tokiu. Kapacita sportovní haly je až 
15 tisíc míst. Mimo bojová umění se 
využívá také pro další sportovní udá-
losti, nebo třeba kulturní a zábavné 
akce (koncerty, veletrhy, aj.). Podobně 
je na tom Budókan na Okinawě. Ten 
se nachází v atletickém parku Onoya-
ma v hlavním městě Naha. 

U nás je také několik zájmových 
skupin, kteří používají význam tohoto 
slova. My jsme klub tradičního karate, 
pojmenovali právě na počest, všech 
cností cesty válečníka. Které se snaží-
me studentům a studentkám vštepo-
vat. Náš název Budokan Hustopeče 
vznikl v roce 2001.

Stali jsme se součástí velké rodiny 
tradičního Goju-Ryu Karate Dó.

Proč jste se rozhodl, vydávat tento 
elektronický časopis?
V první řadě je to pomůcka pro naše 
žáky a studenty bojových umění. V 
dnešní době sociálních médií máte 
někdy až moc informací. My se bude-
me snažit tyto informace trochu redu-
kovat a předávat je dál na jednom 
místě. Tento materiál bude k dispozici 
zdarma pro všechny. Samo sebou ur-
čitá malá omezení, zde budou muset 
být dodržována. V elektronické verzi 
bude ke stažení v souboru (*.pdf)

Jak často bude časopis ke stažení?
Naším záměrem je připravit podkla-
dy a vždy jednou z měsíc k prvnímu, 
bude připraven na našich webových 
stránkách.

Na co se mohou studenti/ky a 
vlastně čtenáři/čtenářky těšit?
Bude připraveno několik rubrik. Jako 
první to budou novinky. Zde se lidé 
seznámí s tím, co se za měsíc událo 
a o čem by měli všichni vědět.  Další 
sekce budou rozhovory. Připravuje-
me interview z různými osobnostmi 
nejen bojových umění a sportů. Malý 
pohled do historie, také nikdy neu-
škodí. Ohlédnutí zpět bude část, kde 
uveřejníme starší materiál z minulých 
let. Stalo se na tatami, bude malý 
pohled na aktivity spřátelených klubů 
a oddílů. A další již nebudu prozrazo-
vat.

Kolik stránek bude mít váš  
časopis?
Bude to různé, podle obsahu a doda-
ných podkladů. Ale počítám, že kolem 
20 stran by měl být základ.

Kdo bude materiál připravovat?
Hlavní slovo budu mít já, ale v redakci 
máme vícero spolupracovníků. Po-
stupně se budou zapojovat další lidé z 
našeho týmu. 

Teď mě napadá, mohu lidé kopíro-
vat text nebo fotografie, když je vše 
zadarmo?
To je dobrý dotaz. Přebírání všech 
textových a jiných materiálů je vždy 
pouze s písemným souhlasem. 
Malá poznámka, ze zákona: vydavatel 
není zodpovědný za obsah, kvalitu, 
pravdivost inzerátů jakož i za škody 
jimi způsobené. Každý autor pří-
spěvku zodpovídá za obsah a původ 
článku. I když je vše zadarmo. Ne-
znamená to, že by měl z toho někdo 
další profitovat. Vše je o slušnosti a 
toleranci.

Pokud do vyhledávače napíšeme 
budokan.cz, co se nám objeví na 
monitoru či mobilu?
Vyskočí na vás oficiální web klubu 
tradičního karate Budokan Hustope-
če. Tuto doménu vlastním a spravuji 
od roku 2007. Stačí když si najdete 
sekci, kterou hledáte a dozvíte se více. 
Náš časopis bude ke stažení, také 
ještě na dvou dalších místech.
Oddíl je součástí neziskové organi-
zace – zapsaného spolku Asia Budo 
Center, takže dalším místem bude 
web tohoto centra. V poslední řadě je 
to projekt Plnímesny.eu, který nám 
také pomáhá a podporuje nás. Mys-
lím, že kdo bude chtít, tak si svůj link 
ke stažení určitě najde. 
 
                  Děkuji za váš čas a rozhovor 
                                 redakce Budokan.cz
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Fotografie: Dominik Drábek
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Zdroj: Materiál byl uvedený v časopise Budo Journal č.7/1995 na straně 30 a 31.  
Připravil Leopold Roman a Antonín Grůza.

 Na tomto místě se budete setkávat s pohledem zpět do našeho archivu. Co to znamená?  
Tyto podklady byly použity v jiném tištěném médiu. Jsme jeho autoři a nebo spoluautoři.  
Proto se pohodlně posaďte a strojem času se vracíme o několik let do minulosti. 

Pohled zpět do našeho archivu
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Ing. František Varga v roce 1995 
Trenér Karate a majitel bezpečnostní služby

V současné době je Ing. František Varga  
podnikatel a letec

Specializace Ing. Františka Vargy, 
byl sportovní zápas Kumite

Začátkem září 1993, jsem se stal členem 
SK Global Karate Club Brno
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VIDEO GALERIE

Oslava 30 let  
praxe instruktora ABC 

 
 

Nabídka činnosti  
Asia Budo Centra 

 
 

Seminář Grapplingu a BJJ 
 
 

Seminář s teleskopickým 
obuškem 

 
 

Vánoční trénink 2017  
Karate & Sebeobrana 

 
 

Generální úklid 2018 
 
 

https://youtu.be/iQ3j08i0wrQ
https://youtu.be/gPpje8YBbis
https://youtu.be/S63uH4tHc6E
https://youtu.be/mklvjRbl0yE
https://youtu.be/7_RkAEiqlEU
https://youtu.be/syGKQMwE9uI
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FOTO GALERIE

Setkání Budoshow 
Brno 28.10.2007 

 
 

Krav Maga Liven International 
Hustopeče 15.12.2007 

 
 

Krav Maga Liven International  
Hustopeče 23.02.2008 

 
 

Krav Maga Liven International  
Hustopeče 10.5.2008 

 
 

https://gruto.rajce.idnes.cz/Setkani_Budoshow_Brno_28.10.2007
https://gruto.rajce.idnes.cz/Krav_Maga_Liven_International_Hustopece_10.5.2008/
https://gruto.rajce.idnes.cz/Krav_Maga_Liven_International_-_Hustopece,_15.12.2007
https://gruto.rajce.idnes.cz/Krav_Maga_Liven_International_Hustopece_23.02.2008/
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SOCIAL MEDIA
 
ASIA BUDO CENTER 
https://asiabudocenter.eu/ 

YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCt2DpjykH6bmKcSIbF0f94Q 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/asiabudocenter.eu/

Facebook 
https://www.facebook.com/AsiaBudoCenter 
https://www.facebook.com/groups/AsiaBudoCenter

BUDOKAN.CZ 
https://budokan.cz/
 

PLNÍME SNY
https://plnimesny.eu/ 
 

Instagram 
https://www.instagram.com/plnimesny.eu/

Facebook 
https://www.facebook.com/plnime.sny.nejen.bojovnikum
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Reigi, etika a etiketa nejen  
v bojových uměních

V roce 2019 jsem měl tu čest spo-
lečně s přáteli navštívit kolébku 
Karate, Japonsko. Respektive ja-
ponský ostrov Okinawa. Jedná se o 
největší ostrov v souostroví Rjúkjú. 
Administrativním centrem prefek-
tury Okinawa a zároveň největším 
městem je Naha, které se nachází 
na jihozápadě, kde jsme při pobytu 
pobývali.

Rád bych se s čtenáři podělil o 
jednu malou zkušenost, kterou jsem 
viděl na vlastní oči. 
Ucelený název je Reigi, což je for-
mální systém etikety, který před-
stavuje navenek zdvořilost a úctu k 
druhým. Nejedná se pouze o po-
zdrav, ale vlastně o patřičné chování 
v různých situacích, které nás v 
životě potkávají. 
 
Já sám se snažím stále učit něco 
nového, již více jak 35 let. 
Proto je moje mysl otevřená, všem 
novinkám, které ještě neznám.  

Celý můj pobyt v Japonsku, mohu 
shrnout jako splněný sen. Nejen že 
jsem viděl naživo, kde to vše před 
desítky let začalo. Ale především 
byla radost při pozorování místních 
obyvatel a jejich zvyků a návyků. 
Musím zde všechny předem upo-
zornit, že se jedná o moje osobní 
postřehy v kolébce tradičního 
Karate.

Mohu zde vzpomenout například 
naší společnou návštěvu Monu-
mentu mistrů Naha te a Goju Ryu 
Kanryo Higaonny (1853-1917) 
a Miyagi Chojuna (1888-1953) v 
parku Matsuyama ve středu města 
Naha. Kde jsme společně provedli 
pamětní úklonu a pozdrav/vzpo-
mínku na tyto legendy, které již 
nejsou několik let mezi námi. 

Nebo další místem našeho zájmu, 
byla sportovní hala Budokan v 
Onoyama Parku. Kde probíhali veš-
keré sportovní aktivity od Karate,  

Judo, přes Kendo a konče třeba 
Sumo nebo Naginata.

Jedno místo, na mě ale opravdu 
udělalo dojem. Jednalo se o mu-
zeum, které nabízí širokou škálu 
informací o okinawském karate. Ná-
vštěvníci se na místě dozví srozu-
mitelným způsobem, vše kolem his-
torie. „Okinawa je místem zrození 
Karate“ tak zní heslo při vstupu do 
prostoru muzea, který se nachází v 
sportovním areálu Okinawa Karate 
Kaikan v Tomigusuku.

Na jedné ze stěn Dojo se nachází 
velký strom.  Ten je osypán malými 
žetony, popsanými zástupci z celého 
světa. Volně přeloženo se jedná o 
strom Karate, který šíří svoje posel-
ství po celém světě. Ale kořeny, jsou 
právě zde na Okinawě.  
 
Také naše návštěva, se musela zdo-
kumentovat a jsme rádi, že náš malý 
střípek, zapadal do mozaiky tohoto 
stromu poznání.
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Ale vraťme se k Reigi. 
Byl jsem svědkem zajímavé situa-
ce, která se přede mnou odehrála. 
Viděl jsem dvě osoby. Jednu starší 
a druhou mladší. Můj zrak spoči-
nul na to, jak mladší muž se velice 
hezky a s pokorou, stará o staršího 
muže. Bylo to těsně před jedním z 
tréninku karate. 

Starší mistr nemohl moc dobře 
chodit, a tak ten mladší ho pode-
píral a nadnášel, aby se mohl lepší 
pohybovat. Pak se stalo něco, co mě 
vehnalo slzy do očí. Starší sensei 
měl rozvázanou botu na noze. Jak 
to ten mladší uviděl, okamžitě a 
pohotově botu zavázal. V tu chvíli 
jsem viděl zdvořilost, pokoru a úctu 
najednou, a to v jednom okamžiku.

Toto mě opravdu zasáhlo. Protože 
na podobné chování není v Evropě 
na denním pořádku. Nechci se niko-
ho dotknout. Ale najdou se výjimky, 
právě u tradičních bojových umění.  
Kteří Reigi praktikují dodnes. Než 
budu pokračovat. 
Jenom pro upřesnění. Zasloužíte si 
vědět, co to bylo za muže.

Ten starší byl Shuichi Aragaki 
Sensei (1929-2021) v té době de-
vadesátiletý, poslední žijící student 
zakladatele stylu Goju Ryu - Miyagi 
Chójuna Senseie. Ten mladší byl  

jeho žák Tetsuji Nakamura Sensei 
(1965), šéf instruktor mezinárodní 
organizace IOGKF. 
 
Hodně se toho napsalo, jak se má 
student chovat v Dojo. Ale není na 
škodu, si těch pár pravidel připo-
menout.
 
Na Okinawě se říká, že bojové umě-
ní vždy začíná a končí pozdravem 
(úctou a zdvořilostí).
Ale začíná to ještě před vstupem do 
Dojo. Všichni studenti/studentky 
chodí na výuku včas. 
Při vstupu do Dojo musí být adept/
adeptka již zcela oblečen/a do 
uniformy Do-Gi (Karate-Gi) včetně 
svého pásu. Gi se obléká vždy na 
holé tělo. Výjimku mají dívky/ženy, 
které mají spodní prádlo.

Nikdo nesmí být pod vlivem jak 
alkoholu, či jiných látek ovlivňující 
chování jedince. 

Žádné jídlo ani pití, není v Dojo 
tolerováno. V šatně je nutné nechat 
nejen mobilní zařízení, ale také 
prstýnky, náušnice nebo náramky a 
přívěsky.  

Pokud za vámi u vstupu stojí zku-
šenější student/studentka, nechte 
ho/jí vstoupit první.

Každý si musí být vědom svého 
fyzického stavu.  Při vstupu do 
tělocvičny a prostoru Dojo je nutné 
provést pozdrav RITSU REI (úklona 
ve stoje) a pronést slova Onegai 
shimasu. 
 
Tento výraz má několik významů. 
Hodně lidí si myslí, že se jedná pře-
devším o „prosím“. Význam slova, je 
však hlubší a propracovanější než 
jen prosté „prosím“. 

Dá se to volně přeložit jako „Pro-
sím, udělejte to, co nejlépe umíte, 
Udělejte mi tuto laskavost“. Onegai 
je forma slova negau, což znamená 
„přání“. Shimasu je formální vý-
znam slovesa suru, což znamená 
„dělat“.  
 
Obě slova společně tvoří Onegai 
shimasu, což znamená „Se vší úctou 
vás prosím, abyste pro mě udělal 
tuto laskavost“ 
 
Tento pozdrav je v duchu místa/
Dojo a opakuje se vždy, při vchodu 
a odchodu z prostoru cvičení.
V Dojo se všichni pohybují naboso. 
Nejsou přípustné ani ponožky nebo 
sálová obuv.
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Sportovní hala Budokan v Onoyama Parku, Naha

Před samotným zahájením tré-
ninku, mohu studenti a studentky 
využít čas tím, že projeví úctu k 
místu, kde je Kamiza či obraz za-
kladatele školy/stylu. 

Následně relaxují a čekají na 
povel instruktora v SEIZA (sed na 
patách). 

Protože každý se na psychickou a 
fyzickou zátěž připravuje jinak, je 
vyžadován naprostý klid a ticho.  
 
Povely rozdává vždy nejvyšší 
lektor/instruktor/učitel – Sensei 
(nositel nejvyššího mistrovského 
stupně). 

Pokud není přítomen, vše obstará-
vá nejstarší student Sempai (nosi-
tel nejvyššího žákovského stupně).

Všichni se postaví do jedné řady. 
Pokud je vícero studentů/studen-
tek tak do více řad. A to vždy od 
nejstarších členů k nejmladším. 
Nebo také od nejvyšších stupňů 
technické vyspělosti (tmavé OBI)

po bílé stupně (světlé OBI). 
Mezi nejdůležitější prvky etikety v 
Karate je pozdrav. Úcta a pozdrav 
se vykonává v sedě na patách nebo 
ve stoje. Projev úcty ve bojových 
uměních, ale také v normálním 
životě nejen v 
Japonsku.

Možná jste postřehli, že nejen 
studenti a studentky vyslovují 
slovo „OSS“. Slovo OSS pochází ze 
dvou slov, a to Oshi Shinobu. Volně 
přeloženo „vydrž, jakkoliv jsi pod 
tlakem“.
 
Učitel dá pokyn SEI-ZA 
(sedět vzpřímeně, sed na 
patách). Druhá možnost je SEREC, 
na který se všichni automaticky 
postaví do řady a sednou si rovnou 
do Seiza. Sensei či Senpai prone-
sou slova MOKUSO (zavřete oči a  
začnete meditovat).  
 
Po uplynutí času na relax a medita-
ci, opět instruktor zavelí 

MOKUSO YAME. Na toto zvolání 
všichni reagují tím, že ukončí me-
ditaci a otevřou svoje oči. 
 
Poté Sensei – učitel, zvolá  
SHOMEN NI REI (úklon čelem, 
všichni se dívají dopředu) na povel 
REI se všichni ukloní.  
 
Zde existuje několik variant, podle 
typu škol, stylů a umění.
Všichni studenti/studentky vysloví 
nahlas Onegai shimasu. 
 
Další část je projevem úcty k 
lektoru/instruktorovi/učiteli. 
Sempai vysloví slova SENSE NI REI 
(úklona mistrovi) a na povel REI se 
všichni ukloní. Všichni studenti/
studentky vysloví nahlas Onegai 
shimasu. 
 
Poté učitel povstane a řekne 
KIRITSU (postavte se). Poslední 
společný úklon a slov RITSU REI 
(úklon ve stoje) a výuka může 
začít. Většinou se začíná rozcviče-
ním těla. 
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Všichni v Dojo ať se jedná o  
Senseie, Sempaie či Kohaie se ma-
ximálně koncentrují na jednotlivé 
techniky. Je nepřípustné, aby mezi 
tím hovořili.  
 
Jediné slova, která se používají jsou 
následující:  
HAJIME (začněte), YOSHI (pokra-
čujte), MATE (přerušte), YAME 
(přestaňte), YAME SORE MADE 
(přestaňte to stačí). 
 
Pokud společně cvičí dva studenti/
studentky, vždy na úvod a konec na 
znamení úcty a poděkování se po-
zdraví RITSU REI (úklon ve stoje). 
 
Pokud se stane nějaká situace, že 
potřebujete promluvit s učitelem, 
přijdete k němu a pozdravíte RITSU 
REI (úklon ve stoje) s tím že prone-
sete slova 

SHITSUREI SHIMASU (Chystám se 
udělat něco nezdvořilého, tak mě 
prosím omluvte). Sdělíte mu váš 
problém a znova se pozdraví RITSU 
REI (úklon ve stoje). 

Většinou se toto používá, pokud 
adept/ka potřebuje na toaletu v 
době výuky. Po návratu zpět do 
Dojo opět musíte dát učiteli vědět, 
že jste v pořádku a chcete dále 
cvičit.  
 
Opakuje se postup. Učitel musí po-
soudit, jestli jste v pohodě a můžete 
pokračovat ve výuce. 

 
Může se někdy stát, že přijdete na 
výuku pozdě. Při vstupu do Dojo 
provedete základní pozdrav RITSU 
REI (úklon ve stoje) a posadíte se 
stranou do Seiza.  
(dřepy, kliky, sedy-lehy atd.)
 
Pokud se během cvičení a praxe co-
koliv stane mimořádného, okamžitě 
se vše hlásí nejvyššímu v Dojo ať se 
jedná o Senseie či Sempaie. 

Jestli se při cvičení uvolní Do-Gi 
(Karate-Gi) a student/ka to zjistí. 
Omluví se partnerovi/partnerce 
tím, že provede základní pozdrav 
RITSU REI (úklon ve stoje) a posadí 
se stranou do Seiza. Je nevhodné 
ukazovat ostatním svoji slabost a 
neupravenost. 

Ukončení lekce se pronese povel 
YAME SORE MADE (přestaňte to 
stačí). Všichni nastoupí, jako na 
úvod do řady a postupuje se obdob-
ně. Při úklonech se pronese forma 
poděkování DOMO ARIGATO GO-
ZAIMASHITA (velice děkuji, děkuji 
mnohokrát).

My v našem oddíle tento soubor 
tradice dodržujeme. A jak je to u 
vás? 

Máte podobné postupy. Pokud ano. 

Nic jiného nezbývá než  
DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA. 
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Aktuální informace: 
Upozornění pro všechny naše studenty a studentky 
 
* V úterý 14. března 2023 a čtvrtek 16. března 2023 nebude pravidelné cvičení (jarní prázdniny)! 
 
* V rozmezí měsíce dubna či května, bude několik tréninků zastupovat Jan Valíček (3. Kyu).  
 
* Pravidelné zkoušky STV se uskuteční ke konci měsíce června nebo první týden v červenci. 
 

 Narozeniny v březnu 2023 oslavuje: 
 
        * 03.03. Raffi Liven   74 let
 * 08.03.  Cynthia Rothrock  66 let 
 * 10.03. Chuck Norris   83 let 
 * 19.03. Bruce Willis   68 let 
 * 29.03. Christopher Lambert  66 let 
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https://asiabudocenter.eu/
https://budokan.cz/
https://plnimesny.eu/
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https://www.hayashi.cz/collections/kimona-na-karate?ref=3fRiwp63NYeUOK
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Připravili jsme pro naše studenty a 
studentky, část technik zkušebního řádu 
na STV v Goju Ryu Karate. 

Podklady jsou ve Slovenštině  
(slovenském jazyce). Pokud něčemu 
nerozumíte, zeptejte se na to hned rodičů 
nebo použijte slovník na netu nebo třeba 
překladač Google. 
 
Jednotlivé techniky se nezkouší přesně za 
sebou. Ale zkušení komisař si vybírá dle 
zadání namátkově.  
 
Zdroj:  
Slovenský svaz karate pro styl Goju-Ryu.
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Zkušební řád Goju Ryu Karate Do 
Žákovské stupně technické vyspělosti 

Chōjun Miyagi * 25. dubna 1888 Naha, Japonsko – 8. října 1953 Okinawa, Japonsko 
byl okinawský mistr karate, zakladatel školy Goju Ryu.
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Co bude v příštím čísle?
 
 Články z archivu redakce: 
  * Dlouhá cesta „Kanadského Tornáda“  
 * Český svaz Karate Goju-Ryu 
  Představujeme
 * SAMI ČR 
  Pokračujeme v další části zkušebního řádu 5.Kyu a 4.Kyu 
 Další materiál a články... 
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