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Zhodnotenie  projektu
V priebehu mesiaca február v Košiciach prebehla kultúrno, spoločensko, športová 

akcia  nazvaná  Mesiac  japonskej  kultúry.  Cieľom  tohto  projektu  bola  popularizácia 
Japonska  ako  takého  formou  prezentácie  japonských  umení  na  verejnosti.  Ťažisko 
projektu boli populárne bojové umenia, ale v neposlednom rade bola snaha spopularizovať 
aj nebojové umenia, ako sú bonsai, go, kaligrafia, čado, resp. zazen ako forma relaxačnej 
meditácie, či shakuhachi – hra na japonskú flautu.

Priebeh celého projektu
Mesiac japonských umení bol úmyselne časovo orientovaný na február, kedy sa na 

poli  bojových  umení  v  rámci  stredoeurópskeho,  ale  aj  európskeho  regiónu  organizuje 
minimum seminárov a súťaží.

Keďže projekt bol orientovaný na mládež a bežných ľudí, jednotlivé akcie projektu 
boli sústredené na víkendy, kedy je dostatok voľného času k ich absolvovaniu.

Iaido a Jodo seminár – 2.-3.2.2008
Ako prvý prebehoj Iaido a Jodo seminár. Bol 

vedený Gabrielom Baničom, sensei, 3.dan Iaido, 
2.dan Jodo, Milošom Kováčikom, sensei, 3.dan 
Iaido, 1.dan Jodo, Jurajom Váňom, 2.dan Iaido – 
prezident Slovenskej kendo federácie. Všetci traja 
sú členmi Shin Bu Kan dojo Bratislava.

Samotného seminára sa zúčastnilo cca 25 
cvičencov, čo je vzhľadom k nízkemu počtu Jodo 
dojo pomerne veľky počet. Prvý deň sa cvičilo len 
Iaido a druhý deň len Jodo. Oba dni prebiehalo 
cvičenie Zen Nippon Kendo Renmei. 
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Medzi účastníki neboli len skúsení cvičenci, ale aj začiatočníci, ktorí prejavili záujem 
pokračovať v cvičení aj po seminári, ba dokonca prišli aj členovia Yoseikan karate, ktorého 
súčasťou je aj boj s mečom a jo.

Seminár a samotné cvičenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom ako zo strany učiteľov, 
tak zo strany cvičencov. Všetci účastníci sa v sobotu večer neformálne stretli na sayonara 
párty v čajovni Amana, kde pokračovali rozhovory na započaté témy zo seminára.

Nippon víkend – 9.-10.2.2008
V priebehu tohto víkendu sa v Centre voľného času stretli pestovatelia bonsai, 

nadšenci kaligrafie a zazenu. Počas akcie sa v 
priestoroch Centra voľného času vystriedalo do 200 
záujemcov o tieto japonské umenia. Prekvapujúco 
veľkú návštevnosť zaznamenala kaligrafia, kde na 

počet 20 miest v 
miestnosti bolo 
miestami až 40 
záujemcov. 
Prednáška o 
kaligrafii a jej 
praktikovanie museli 
byť preto rozdelené doslova na tretiny, aby nik zo 
záujemcov nevyšiel na 
prázdno. 

Našli sa však aj takí, ktorí si radšej vyskúšali 
meditáciu v Zazene, či praktické rady od odborníka na 
pestovanie bonsai. V rámci prednášky o bonsai si 
účastníci mohli za pomerne nízke ceny zakúpiť aj 
zopár nie veľmi náročných kúskov, na ktorých si budú 
môcť vyskúšať získané vedomosti.

Vo večerných hodinách v čajovni Amana  sa 
konala prednáška o japonských čajoch, ich pestovaní, 
zbere, sušení, druhoch, príprave a pití. V čajovej atmosfére sa odohralo aj niekoľko 
stretnutí  vyznávačov starej strategickej hry go.

Cassovia kendo cup – 16.2.2008
Ako prvá akcia tretieho februárového víkendu sa 

uskutočnila pohárová súťaž Cassovia kendo cup, na 
ktorej sa zúčastnili všetci poprední kendoka zo 
Slovenska. Celková účasť bola 12 súťažiacich. Už v 
eliminačných bojoch mohli početní diváci zhliadnuť tvrdý 
boj, ale aj nejedno prekvapenie, keď jeden z nováčikov 
vyradil v boji o postup do semifinále skúseného 
kendoka. Samotné finále sa nieslo v prekrásnom 
bratskom súboji bratov Mihalovičovcov, ktorí na 
Slovensku spoločne s Karolom Ištokom tvoria špičku 
bojovníkov kendo.

Okrem odovzdania víťaznej trofeje, boli 
odovzdané dve tradičné ceny a to cena pre najlepšieho nováčika a cena za bojovného 
ducha. Obe tieto ceny získali dvaja mladí, začínajúci kendoka, ktorí dali zatiaľ do bojov 
viac srce a odvahu, ako nacvičenú techniku.



Ju-Jutsu seminár – 15.-17.2-2008
Rozsiahlejšou  akciou,  hlavne  čo  do  časovej  náročnosti  bol  Ju-Jutsu  seminár. 

Prebiehal pod vedením troch učiteľov – Csaba Harsanyi, sensei, 5.dan, Gunter Painter, 
sensei, 6.dan, Gustav Vikartoczky, sensei, 6.dan.

Počas seminára boli účastníkom predvedené a 
následne  precvičené  techniky  klasického  Ju-Jutsu, 
ale aj obrana proti nožu, či boj s krátkou palicou. V 
priebehu seminára sa do cvičenia zapojilo niečo vyše 
100 cvičiacich, ktorí prišli nielen z celého Slovenska, 
ale aj z Maďarska a Rakúska.

Vyvrcholením seminára boli  skúšky na 1.dan. 
Skúšaný  predviedol  kvalitnú  prípravu,  čo  bolo 
markantné hlavne v boji proti trom útočníkom, takže 
skúšky dopadli  výborne a skúšanému bol udelený komisiou senseiov shodan.

Koncer Shakuachi – 17.2.2008
Ako príjemné ukončenie náročného víkendu plného boja na tatami sa v nedeľu, vo 

večerných  hodinách  v  čajovni  Amana  uskutočnil  koncert  na  japonskú  flautu  zvanú 
Shakuachi.  Miestnosť  v  ktorej  koncert  prebiehal  bola  doslova preplnená návštevníkmi, 
ktorí si hudbu vypočuli v príjemnom prostredí pri neodmysliteľnom japonskom čaji.

Večer japonského čaju – 20.2.2008
V priebehu týždňa prebehol v čajovni Amana Večer japonského čaju, kde majiteľ 

čajovne osobne prednášal o umení čajového obradu čado, aj  keď ho nemohol  priamo 
počas  prednášky  predviesť,  pretože  ešte  pre  čajovňu  nezaobstaral  všetko  potrebné 
náčinie na tento obrad.

Čo to bolo povedané aj o samotnom čaji, jeho druhoch, pestovaní, sušení, ale aj 
spôsobe zalievania a v neposlednom rade aj  pitia.  Všetci  ktorí  sa rozhodli  túto stredu 
večer stráviť v čajovni sa určite dozvedeli mnohé nové veci o ktorých ani netušili.

Večer ázijských bojových umení – 24.2.2008
Vyvrcholením  mesiaca  Mesiaca  japonskej  kultúry  bol  určite  Večer  ázijských 

bojových umení, ktorý sa odohral v Infiniti aréne. Svoje 
umenie  predviedlo  trinásť  bojových  umení,  trinásť 
klubov, trinásť majstrov - Iaido, Kendo, Karate, Judo, 
Ju-Jutsu,  Yosenkan  Budo,  Kobudo,  Aikido,  Nord 
Shaolin Kung Fu, Tai Chi, Jet Kune Do, Tae Kwon Do, 
Kick Box, Nunchaku-Jutsu.

Keďže v Košiciach je silná enkláva vyznávačov 
bojových  umení,  na  exhibícii  sa  predstavili  hlavne 
kluby z Košíc.Celkovo svoje umenie predviedlo asi sto 
cvičencov. Do hľadiska zavítalo okolo tri  sto divákov, 
ktorí nešetrili potleskom.

V prestávke medzi dvoma blokmi bola losovaná tombola, 
kde ako prvé dve ceny boli katana a wakizashi, obe plne 
funkčné. 

Akcia sa stretla s priaznivým ohlasom nielen zo strany 
divákov a cvičiacich, ale  aj  zo strany zástupcov mesta a 
mestskej  časti  Staré  mesto,  odkiaľ  celú  akciu  prišiel 
podporiť starosta mestskej časti, aj pod ktorého patronátom 
tento  večer  prebiehal.  Tiež  priložil  ruku  k  dielu  a  sám 
vylosoval hlavnú cenu tomboly.



Celkové zhodnotenie priebehu projektu
Cieľom projektu bolo osloviť cieľovú skupinu ľudí - stredoškolskú a vysokoškolskú 

mládež, ktorej organizátori chceli ponúknuť alternatívne možnosti využitia voľného času, 
ako aj odprezentovať Japonsko ako krajinu s tisícročnými tradíciami, do ktorých patria nie 
len bojové umenia, ale aj iné umenia, ktoré sú rovnako zaujímavé a hodnotné. Jedným z 
cieľov  bolo  taktiež  odprezentovať  mesto  Košice  ako  kultúrne  centrum  Východného 
slovenska, ale zároveň aj ako silné centrum bojových umení na Slovensku.

Priebeh  jednotlivých  akcií  a  návštevnosť  na  týchto  podujatiach  potvrdili  záujem 
verejnosti  o  projekty  obdobného  typu  a  viedli  ku  konštatovaniu,  že  projekt,  môžeme 
povedať pilotý projekt, bol úspešný a usporiadatelia sa rozhodli v ňom pokračovať aj do 
budúcnosti.

Celý  priebeh projektu bol  snímaný video kamerami  a  následne spracovaný ako 
prezentačné DVD, pričom Večer bojových umení bude spracovaný ako samostatné DVD. 
Všetkým inštitúciám ktoré prevzali  záštitu  nad týmto projekto budú po dokončení  tieto 
materiály poskytnuté.

Poďakovanie.
Organizátori  by  chceli  vysloviť  poďakovanie  všetkým  inštitúciám,  organizáciám  ale  aj 
jednotlivcom, ktorí nezištne napomohli zdárnemu priebehu celého projektu.
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