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Congratulations,
We would like to congratulate you on your 50th anniversary of Karate Club Brezice. I believe you 
have had a hard time maintaining the association for such a long time and have received support 
by many of your enthusiastic members. The Corona Virus is still spreading all over the world and 
many Karate people are having a difficult time to practice anywhere. 

We pray that Corona will fade away so that we can practice Karate like we used to. We are 
teaching Karate lessons on line basis at present, but we hope that by next year we will be able to 
practice Karate like before.

The founder of Goju-Ryu Karate is Master Chojyun 
MIYAGI, his successor is Master Meitoku YAGI and his 
elder son is Meitatsu YAGI as you already know. Many 
people think “Karate is a fighting technique”. Okinawan 
Karate has always been a “Self Defence Technique”. 
If you take a look at Katas, there are no attacking 
techniques, but they rather always start as blocking 
techniques first. We teach Karate “How not to fight” or 
“How not to lose”. 

These are the concepts of Meibukan Karate.

October 20, 2021

Meitatsu YAGI
Second Souke
IMGKA Meitatsu YAGI



Karate Klub Brežice (1971 – 2021)
4

Kajtna  prejel posebno priznanje Športne zveze Brežice 
za izjemne dosežke v razvoju športa v Občini Brežice. 

Uspešno delo kluba je odvisno od posameznikov, ki svoj 
čas in znanje namenjate delovanju kluba in motivaciji 
članov. Prispevek vašega kluba je zagotovo izjemnega 
pomena prav na področju dela z otroki in mladimi, saj 
poučevanje borilnih veščin spodbuja in usmerja razvoj 
telesnih in umskih sposobnosti ter mlade uči pozitivnih 
delovnih navad, vztrajnosti, reda in odgovornosti do 
sebe ter skupnosti. To pa je neprecenljiva popotnica na 
poti odraščanja v teh negotovih časih. Uspešno delo 
vašega kluba dokazujejo tudi vpisi mladih in otrok ter 
številni dosežki, ki ste jih zabeležili v petih desetletjih. 
Tu izstopajo rezultati tekmovanj v katah, odlično 
usposobljeni trenerji, močna mlada zasedba v klubu ter 
tradicionalna vadba karateja in vaše redno sodelovanje 
z mojstri iz Okinave. 

Ob 50. obletnici se vam zahvaljujem za vašo predanost, 
prostovoljno delo in trud, ki ga namenjate ohranjanju in 
razvoju športa v Občini Brežice. Želim vam, da vas še 
naprej spremljata tako navdušenje kot tudi obilo športne 
sreče.

Ivan Molan, župan Občine Brežice

“Uspejo potrpežljivi in vztrajni.” 

Spoštovani člani in članice, vodstvo in sodelavci Karate kluba Brežice,

iskreno vam čestitam ob 50. obletnici ustanovitve kluba, ki od samega začetka delovanja s svojo 
dejavnostjo in dosežki bogati športno podobo brežiške občine. Borilne veščine imajo v Občini 
Brežice dolgo in bogato zgodovino, hkrati pa tudi svetlo prihodnost, prav po zaslugi Karate kluba 
Brežice. 

Letos smo kot občina, ki daje poseben poudarek razvoju športa, prejeli naziv Evropsko mesto 
športa 2022, pri čemer gre zasluga tudi vsem klubom in društvom, ki ste sodelovali pri pripravi 
naše kandidature. Naziv nam je podelila neodvisna mednarodna organizacija ACES Europe na 
podlagi uspešnega dela na področju športa in vsestranske podpore občine športu. Brežiška občina 
namenja področju športa skoraj 7 % svojega letnega proračuna, kar je dvakrat več od evropskega 
povprečja, ki znaša od 2 do 3 % proračuna mest oz. lokalnih skupnosti. Kot župana in občana me 
veseli, da gre za dobro naložena sredstva, saj v klubih in društvih skrbite za športni in celostni razvoj 
otrok in mladih. 

Vaš klub že pol stoletja deluje v skladu s plemenito tradicijo karateja kot borilne veščine, ki 
spodbuja razvoj celega človeka skozi predano vadbo, tako v pomenu fizičnega razvoja kakor tudi 
razvoja osebnosti in doseganja notranjega miru. Pri svojem delu sledite vrednotam predanega 
in kakovostnega ter strokovnega dela, ki prispevajo k uspehom in dosežkom ter ugledu kluba na 
lokalni, državni in mednarodni ravni. Klub je leta 2010 prejel najvišje priznanje Občine Brežice, ki ga 
lahko prejme organizacija, to je priznanje Občine Brežice 
za uspešno delo na področju športa, leta 2018 je postala 
Športnica leta v občini vaša članica, karateistka Nastja 
Galič. Letos pa je član in trener vašega kluba Christian 

Iv
an
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Nagovor predsednika KZS, Boruta Strojina, ob 50-letnici Karate 
kluba Brežice
V veliko veselje in čast mi je, da Karate klubu Brežice v času, ko je slovenski karate zakorakal v drugo 
50-letnico svojega delovanja, lahko čestitam za petdeseto obletnico delovanja.

Le redki klubi v Sloveniji se lahko pohvalijo s tako častitljivo obletnico. Skupaj z vsakim izmed vas, ki ste s 
srcem predano ustvarjali brežiški karate, bomo tudi v prihodnje ustvarjali zgodovino slovenskega karateja.

Od junija leta 1971 ste vztrajali in skrbeli za rodove karateistov, mladine in odraslih, in jih usmerjali v zdrav 
telesni in duševni razvoj.

Strokovni kader se je usposabljal na letnih licenčnih seminarjih in izobraževanjih za pridobitev višje strokovne 
usposobljenosti v amaterskem športu, ki jih je izvajala KZS skupaj s Fakulteto za šport v Ljubljani.

Sodelovanje z vrhunskimi, mednarodno priznanimi mojstri je samo dvigalo znanje in ugled vašega kluba. Ob 
tem ste uspešno nastopali v domovini in svetu kot predstavniki kluba in karate reprezentance Slovenije ter 
v vaše vitrine prinašali medalje vseh barv.

Prepričani smo, da bosta visoka motiviranost in vrhunska pripravljenost vseh tekmovalcev in strokovnega 
kadra še najprej vodilo razvoja vašega kluba.

Vsem tekmovalcem želimo še naprej poštene in uspešne 
nastope. Trenerjem pa uspešno in kvalitetno delo še naprej. 

Naj vas vedno spremlja vodilo: naj zmaga boljši.

Hvala za vašo vztrajnost še naprej.

Borut Strojin
Predsednik KZS

Borut Strojin
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Čestitka predsednika ŠZB ob 50. jubileju

Karate kljub Brežice je bil po nekaj letih vadbe pod okriljem takratnega Telovadnega društva Partizan 
ustanovljen leta 1971, le leto za tem, ko je bila ustanovljena Svetovna karate unija WUKO, v Tokiu pa izvedeno 
prvo svetovno prvenstvo. Danes, 50 let kasneje, klub praznuje častitljivi jubilej in zdi se, da člani ne bi mogli 
prejeti boljšega darila, kot so bili prvi nastopi karateistk in karateistov na letošnjih poletnih Olimpijskih igrah 
na Japonskem.

Podobno kot se je karate s svojimi različnimi stili in pristopi razvijal, razdruževal in znova našel skupne 
točke na svetovni ravni, se je razvijal, iskal ter našel svoje mesto tudi Karate klub Brežice. Kljub vzponom 
in padcem v smislu organiziranosti in aktivnosti organizacije, ki je v vsakem športnem kolektivu odvisna 
od ljudi in njihove pripravljenosti, da žrtvujejo svoj prosti čas, energijo in voljo, je klub mirno jadral skozi 
razburkano morje izzivov in se danes ponaša z močno kadrovsko zasedbo vodstva in trenerjev.

V svojo šolo karateja so kot prvi klub v Sloveniji vpeljali tradicionalni Goju-Ryu stil, ki izvira iz zibelke karateja 
Okinave. Otroke in mladostnike, pa tudi starejše, tako na tekmovalnem kot rekreativnem nivoju, vodijo na 
poti telesnega in duhovnega razvoja. Predvsem v zadnjih dvajsetih letih tako zopet pišejo zgodbo športnih 
uspehov na tatamijih domačih in mednarodnih tekmovanj in se ponašajo kot eden najuspešnejših slovenskih 
karate klubov.

Za današnji čas je osnovna filozofija starodavne veščine, ki jo že 50 let vestno in vztrajno goji Karate klub 
Brežice, več kot primerna, da jo prevzamemo vsi: značajnost, iskrenost, svoboda duha, vztrajnost, lastni 
trud, nenasilno vedenje in zoperstavljanje človeški bedi. Ali kot pravi pisatelj Boris Pahor:

“Šport spada h kulturi.”

V imenu Športne zveze Brežice se vsem članicam in 
članom Karate kluba Brežice zahvaljujem za dosedanje 
dobro in konstruktivno sodelovanje. Pri nadaljnjem delu pa 
vam želim, da vas spremljajo veselje, zadovoljstvo in obilo 
športne sreče. 

Stane Tomše
Predsednik Športne zveze Brežice

Stane Tomše
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Drage članice in člani, starši, podporniki in ljubitelji karateja,
ob 50. obletnici aktivnega in nadvse uspešnega delovanja Karate kluba Brežice čestitam in se zahvaljujem 
vsem, ki so kakor koli prispevali k razvoju in uspehu Karate kluba Brežice. Karate klub Brežice je oral ledino 
borilnim športnim veščinam v občini, pa tudi širše, danes pa ima status društva, ki deluje v javnem interesu. 

V petih desetletjih je šlo skozi karatejsko vzgojo veliko generacij mladine in starejših. Z vadbo so razvijali 
vztrajnost, samozavest in disciplino ter hitrost, gibčnost in moč – a vse v skladu z načeli spoštljivosti in “fair 
playa” do ostalih vadečih, družbenega okolja in samega karateja kot specifične borilne veščine. V karateju 
zaradi varnosti veljajo stroga pravila. Brez spoštovanja teh pravil ni napredka, pa tudi članstva v klubu ne. 

Karate klub Brežice je danes ponosen na številne vadeče po številnih vadbenih skupinah, ki se redno 
udeležujejo vadb in vidno napredujejo. Vodi jih odlična licencirana trenerska ekipa, ki se tudi nenehno 
izobražuje in izpopolnjuje doma in na Okinavi, zibelki karateja. Med vadečimi se kalijo tudi klubski tekmovalci, 
v katere je pozornost še posebej usmerjena. Naj ostane zapisano, da je Karate klub Brežice po tekmovalnih 
uspehih pogosto med “top ten” klubi, člani Karate zveze Slovenije, pohvale pa redno dobiva tudi za nastope 
v tujini. Številne državne reprezentantke in reprezentanti, ki so danes v drugih klubih v občini ali drugje, so 
osnove in nadgradnjo dobili v Karate klubu Brežice.
 
Naj se ob okrogli obletnici pol stoletja obstoja Karate kluba Brežice posebej zahvalim tudi vsem dosedanjim 
predsednikom kluba, po vrsti: Jože Sečen, Vinko Šebrek, Ivica Božinović, Anton Ajster, Dubravko Smirić, 
vsem dosedanjim članom Upravnega odbora kluba, predani trenerski ekipi in še posebej dolgoletnemu 
prizadevnemu sekretarju kluba in strokovnemu vodji Christianu Kajtni, ki je letos za svoje delo prejel tudi 
prestižno priznanje Športne zveze Brežice.

Brez podpore širšega okolja klub ne bi zmogel vseh 
uspehov, zato se posebej zahvaljujem Občini Brežice in 
vsem podpornikom kluba z ugotovitvijo, da so lahko skupaj 
z nami upravičeno ponosni na Karate klub Brežice.

Kot predsednik Karate kluba Brežice sem na zgodovino 
kluba, uspehe kluba in posameznikov, trenersko in 
vodstveno ekipo ter na vse članice in člane kluba ter starše 
zelo ponosen in prepričan, da so pred nami še lepši dnevi 
športnih karatejskih vadb, druženja in uspehov.

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
predsednik Karate kluba Brežice

Teo Hrvoje Oršanič
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Zgodovina Karate kluba Brežice

Treningi karateja v Brežicah so se začeli 1. 4. 1969 v TVD 
Partizan, v nekdanji trgovski šoli nasproti vodovodnega 
stolpa. Pobudnik je bil Mišo Tarabić (podoficir nekdanje 
JLA). Na prvih treningih se je zbralo okoli 60 ljudi, tako da je 
bila v majhni telovadnici kar velika gneča. Treninge je trikrat 
tedensko vodil Stane Iskra – pionir slovenskega karateja, ki 
je takrat treniral v Zagrebu, pri mojstru dr. Eminu Topiću. 
Ker je Stane Iskra v Zagrebu takrat treniral stil Budokai, 
se je klub avtomatsko imenoval KK Budokai Brežice. Stane 
Iskra je že od samega začetka na treningih uvajal Tarabića, 
da bi slednji lahko pozneje prevzel vodenje treningov. Tako 
je Tarabić leta 1970 tudi začel voditi treninge z občasnimi 
obiski Staneta Iskre. Toda Tarabić je pozneje odšel iz Brežic 
in za namestnika vodje treningov so izbrali Jožeta Sečna. 

Karate klub Brežice je bil ustanovljen na ustanovnem 
občnem zboru 21. 5. 1971, nakar je bil 29. 6. 1971 tudi uradno 
vpisan v register društev v Občini Brežice.

Ustanovni člani Karate kluba Brežice
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Jože Sečen je vodenje treningov prevzel do 20. 11. 1971, ko je odšel na služenje vojaškega roka. Treniranje je 
nato do sredine leta 1972 prevzel Vinko Merslavič z Mosteca.

Ker je bila dvorana TVD Partizan v zelo slabem stanju, so prepovedali vse aktivnosti v njej in posledično je 
vadba karateja ostala brez prostora. V osnovni šoli takrat niso imeli posluha za treninge karateja in tako se 
je končal prvi del vadbe karateja v Brežicah. 

Organizirana vadba karateja je v Brežicah ponovno zaživela septembra 1975 kot ena od sekcij aktivnosti 
tedanjega Doma letalcev. Čeprav je bila vadba sprva namenjena le pilotom, oficirjem JLA in njihovim 
otrokom, so v duhu sodelovanja med vojsko in lokalnim civilnim prebivalstvom k vadbi povabili tudi vse 
ostale ljubitelje karateja.

Vodenje treningov v Brežicah je prevzel Vaso Vesić, tedaj 4. KYU. Klub se je počasi, a vztrajno razvijal. Del 
članov z Branetom Jerbičem na čelu se je ločil od kluba in ustanovil sekcijo Borec, ki je negovala kontaktni 
stil boja.

Obe skupini sta se leta 1979 znova združili in leta 1980 skupaj organizirali ekipno prvenstvo Slovenije v bojih. 
Zmagala je ekipa Emone pred ekipo Boris Kidrič (MB), ekipa Brežic pa je osvojila 5. mesto. 

Po odhodu Vesića na službovanje v Švico je delo leta 1982 zastalo, vendar je leta 1983 vodenje treningov in 
kluba prevzel Velimir Jukič, tedaj 3. KYU.

Prva skupina leta 1983 je štela samo osem članov: Darko Cicvarić, Adi Brod, Blaž Poldan, Jani Božič, Tina 
Čimžar, Zdenka Juratovec, Tanja Sabadoš in Ingrid Bigec. Kmalu se jim je pridružil tudi Franc Bajs, nato pa 
so sledili še drugi.

Leta 1986 sta prišla tudi Peter Dirnbek in Christian Kajtna. Ti člani so takrat z Davorjem Jukičem in Antonom 
Ajstrom tvorili jedro kluba.

Člani Karate kluba Brežice s tedanjim trenerjem Nikolo Putnikom iz Zagreba (1977)
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Jedro brežiških karateistov v 80-ih letih

Proslava ob zaključku šolskega leta (1987)
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Treningi v OŠ Brežice (1992)

Zaključek šolskega leta (1997)
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Leta 1998 je organizacijsko vodenje kluba prevzel Christian Kajtna in v tem obdobju je klub dosegel največji 
napredek v svoji dosedanji zgodovini, tako po organizacijski kot tudi po tekmovalni plati. Trenerji, ki so takrat 
soustvarjali uspehe kluba, so bili: Damir Pleteš, Matjaž Gregorevčič, Senad Sadiković, Andrejka Dvornik, 
Tomaž Dvornik, Darko Grozdina, Darko Cicvarić in Dubravko Smirić.

Klubsko prvenstvo v športnih bojih (2001)

Predstavitev kluba v centru Brežic pred znamenitim vodovodnim stolpom
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Klub je dosegal vrsto uspehov na izobraževalno-vzgojnem področju dela z mladimi in na področju 
tekmovanj – od državnega do mednarodnega merila. V zgodovini brežiškega karateja so iz njega zrasli 
številni močni, spretni karateisti, uspešni tekmovalci, prvaki, reprezentanti Slovenije in nosilci kolajn z 
mednarodnih tekmovanj. Ključ do uspeha je vsa ta leta ostal isti: trdo, predano in vztrajno delo. To delo je 
sicer zasnovano na amaterski podlagi, kljub temu pa temelji na izšolanem strokovnem kadru trenerjev, ki 
sistematično pristopajo k vadbi in vzgoji, predvsem mladih upov brežiškega in nenazadnje tudi slovenskega 
karateja.

Jadranske priprave (Crikvenica, 2002)

Klubska tekma v športnih bojih (2003)
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Omeniti velja tudi rekreativni trening karate veščin za odrasle, na podlagi katerega se marsikateri udeleženec 
odloči za redno treniranje karateja po programu izobraževanja in napredovanja z izpiti tako kot Metka Galič 
in Hrvoje Teo Oršanič, ki sta kasneje postala tudi del redne trenerske sestave kluba.

Fotografiranje po izpitih za višje pasove (2003)

Prva generacija rekreacije odraslih (2003)
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Predsedniki kluba

Skozi leta so klub vodili naslednji predsedniki:

Jože Sečen

Anton Ajster

Vinko Šebrek

Dubravko Smirić

Ivica Božinović

Teo Hrvoje Oršanič
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Priznanja in nagrade
V okviru slavnostne seje v počastitev praznika Občine Brežice leta 2005 so trije naši trenerji (Christian 
Kajtna, Peter Dirnbek in Velimir Jukič) prejeli najvišje priznanje športnikom, in sicer “Plaketo Občine Brežice”. 

Oktobra 2010 pa je tudi Karate klub Brežice prejel najvišje priznanje Občine Brežice za uspešno in predano 
skrb in delo na področju športa.

Prejemniki priznanja Občine Brežice (2005)

Oktobrsko priznanje Občine Brežice (2010)
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Za dolgoletno delovanje v karateju so leta 2017 naši trenerji prejeli jubilejne plakete Karate zveze Slovenije.

Srebrno plaketo za vsaj 30 let delovanja so prejeli Darko Cicvarić, Franc Bajs in Christian Kajtna, bronasto 
plaketo za vsaj 20 let delovanja pa Andrejka Dvornik, Tomaž Dvornik in Darko Grozdina.

Prejemniki jubilejne plakete Karate zveze Slovenije (2017)

Plaketa Športne zveze Brežice za 40 let 
delovanja kluba

Plaketa občine Brežice za 40 let delovanja
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Nastja Galič – dobitnica priznanja športnica leta 2018 v Občini Brežice

Christian Kajtna je leta 2021 prejel posebno priznanje za izjemne dosežke v razvoju športa v Občini Brežice
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Proslave in obletnice

Slavnostna prireditev z demonstracijo lomljenja opek v Kulturnem domu Brežice ob proslavi 20. obletnice delovanja kluba

Slavnostna prireditev v počastitev 30. obletnice delovanja Karate kluba Brežice z delegacijo iz Japonske
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Slavnostna prireditev v počastitev 40. obletnice delovanja Karate kluba Brežice

“Kimono night” z gostoma Akihirom in Akihitom Yagijem z Okinave (grad Podsreda, 2012)
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Tekmovalni del

V tekmovalnem delu delovanju kluba je bil Karate klub Brežice tudi ekipni prvak Slovenije v bojih 
in ekipni prvak Slovenije v katah. Prvo medaljo za klub je leta 1986 osvojil Anton Ajster v športnih 
bojih, prvo medaljo v katah pa leta 1988 Darko Cicvarić, oba na znamenitem mednarodnem turnirju 
v Trbovljah. Ogromno članov si je pod strokovnim vodstvom kluba in na podlagi sistematičnega 
razvoja mladih tekmovalcev prislužilo nastope v državni reprezentanci. Najdaljši staž pa vsekakor 
pripada Christianu Kajtni, Adiju Brodu, Nastji Galič in Petru Dirnbeku, ki so se prebijali skozi 
kadetsko, mladinsko in nazadnje skozi člansko reprezentanco Slovenije. Christian Kajtna in Velimir 
Jukič sta preko karate kluba Samobor iz Hrvaške postala tudi državna prvaka Hrvaške.

Anton Ajster - 1. klubska medalja v bojih
(Trbovlje, 1986)

Darko Cicvarić – 1. klubska medalja v katah 
(Trbovlje, 1988)
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Med člani Karate kluba Brežice se skozi leta vadbe oblikujejo tekmovalci, ki vzporedno vadijo karate kot 
šport in nastopajo na raznovrstnih tekmovanjih, od regijskih in državnih do nastopov na številnih evropskih 
in svetovnih pokalih kot tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih, kjer posegajo po najvišjih uvrstitvah 
in naslovih, na kar je klub zelo ponosen. Tekmovalci imajo ogromno podporo s strani kluba v različnih 
oblikah, saj vsa sredstva kluba vlagamo v naše delovanje (trenerje, tekmovalce, člane, seminarje, šolanja 
in izpopolnjevanja).

V klubu se držimo načela, da nikomur ničesar ne obljubimo ali podarimo, razen trdega dela, če želi skupaj z 
nami na področju karateja nekaj doseči. Vsak si svoj uspeh zagotovi le z učenjem, vztrajnostjo in spoštljivostjo 
do borilne veščine.

Poudarjamo, da vadba karateja krepi telo in duha za lažje soočanje s težavami in izzivi sodobnega sveta. 
V Karate klubu Brežice smo odprti za vsakogar, ki bi želel poizkusiti to borilno veščino. Vsakomur dajemo 
možnost – ob obvezi, da spoštuje red in tradicijo karateja.

Smo stalni člani slovenske reprezentance v vseh kategorijah (otroška, kadetska, mladinska in članska). 
Klub se redno uvršča v sam vrh skupnega seštevka klubov po točkovanju krovne organizacije – Karate 
zveze Slovenije.

Vsi uspehi kluba so seveda dokaz dobrega dela vodstva kluba s predano ekipo trenerjev in seveda dobrega 
sodelovanja s starši.

Adi Brod v akciji (1989)
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Damir Pleteš, 3. mesto boji člani lahka kategorija (Trbovlje, 1998)

Prvi nastop člana karate kluba Brežice na EP v Španiji (7. mesto boji ekipno) - Christian Kajtna v sredini (1994)
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Ekipa karate kluba Brežice (Kajtna, Marković, Cicvarić) bronasti na DP Slovenije v katah ekipno (2002)

2. mesto DP ekipno boji: Matjaž Gregorevčič, Christian Kajtna in Damir Pleteš (1999)
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Matjaž Gregorevčič zmagovalec FEKDA evropskega pokala (Italija, 2003)

Matjaž Gregorevčič bronast na DP (2002)
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Peter Dirnbek bronast na KOFUKAN svetovnem pokalu (Francija, 2004). 
V reprezentanci še: Gregorevčič, Kajtna, Cicvarić, Bajs in predsednik kluba Smirić 

Christian Kajtna podprvak KOFUKAN svetovnega pokala (Anglija, 2003)
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Darko Cicvarić državni prvak JKA v katah, Darko Grozdina bronast (2005)

Reprezentanca Slovenije (iz karate kluba Brežice: Jukič, Cicvarić, Kajtna, Bajs in Dirnbek): 
bron v katah in bojih ekipno na KOFUKAN svetovnem pokalu (Škotska, 2005)
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Peter Dirnbek prvak KOFUKAN svetovnega pokala (Škotska, 2005)

Petra Planinc svetovna IKF prvakinja v bojih, podprvakinja Nastja Galič (Italija, 2008)
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Veljko Jukič podprvak KOFUKAN svetovnega pokala (Japonska, 2009)

Petra Planinc prvakinja v borbah in Aleksander Godler prvak v katah na 
FEKDA svetovnem prvenstvu (Italija, 2010)
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Darko Cicvarić trojni svetovni podprvak – kate, kobudo in kate duo na MEIBUKAN svetovnem prvenstvu 
(Okinava, 2012)

Nastja Galič ter Hana Suša in Žiga Suša državni prvaki (2013)
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Mladinske državne ekipne prvakinje v bojih - Kaja Omerzo, Helena Cenc in Petra Planinc (2014)

Nastja Galič – 2. mesto kata ml. članice (Balkansko prvenstvo, 2015)
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Luka Cicvarić podprvak Slovenije v katah (2015)

Državne ekipne članske prvakinje v katah – Petra Planinc, Nastja Galič in Kaja Omerzo (Polzela, 2016)
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Državne ekipne prvakinje malčice v katah – Tjaša Petković, Sara Marija Lavrič in Maja Lakner (Polzela, 2017)

Metka Galič z demonstracijo kate Kururunfa do naslova državne prvakinje za veteranke +50 let (2017)
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Franc Bajs zmagovalec MEIBUKAN svetovnega pokala za veterane +50 let (Okinava, 2017)

Sprejem Ele Petan za osvojeno 3. mesto v katah na Karate1 Youth League (Caorle-Venice, 2018)
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Državne članske prvakinje v katah ekipno – Ema Sever, Nastja Galič in Nika Omerzo (Polzela, 2018)

Luka Cicvarić zmagovalec Ljubljana Open (2018)
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Članica karate kluba Brežice Ela Petan najboljša karateistka leta 2018 med ml. kadetinjami (kate in skupno)

Luka Cicvarić z izvedbami kat treh stilov karateja – Shotokan, Shito-Ryu in Goju-Ryu bronast 
na državnem prvenstvu (2019)
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Metka Galič in Mateja Petančič dobitnici medalj na DP za veteranke +50 let (2020)

Maja Lakner srebrna na 1. pokalni tekmi v karateju (2021)
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Maja Lazanski bron v katah na državnem prvenstvu (2021)

Nastja Galič – najuspešnejša tekmovalka Karate kluba Brežice v katah
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Naši učitelji

Klub je v svoji zgodovini treniral različne stile karateja: Shotokan (učitelji Nino Caizzone, Keigo Abe, Masahiko 
Tanaka), Rindo Rinjuku (učitelja Hirokazu Irie in Hideki Eto), Shito-Ryu (učitelji Keiji Tomiyama, Anton Maruša 
in Masataka Ohshita) in sedaj Goju-Ryu (učitelja Meitatsu Yagi in Akihito Yagi). Trenerji so se doma in v 
tujini udeleževali različnih predavanj, usposabljanj in seminarjev priznanih domačih in svetovnih mojstrov 
karateja.

Naša dekleta ter Kancho Hirokazu Kanazawa, 10. DAN (Ruše, 1996)

Shihan Paolo Bolaffio, 7. DAN (1990)
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Dušan Dačič, 6. DAN - osvajalec medalj na EP in SP (1997)

Nino Caizzone, 7. DAN (Brežice, 1997)
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Terry Daly (1999)

Dušan Dačić, 7. DAN (2002)
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Nino Caizzone, 7. DAN (Milano, 2002)

Shihan Keiji Tomiyama, 7. DAN (Zermatt – Švica, 2002)
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Shihan Hiroshi Fujimoto (Doshisha univerza – Kjoto, Japonska, 2003)

Hirokazu Irie (Kjoto – Japonska, 2003)
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Monobe Yuji (Kjoto – Japonska, 2003)

Nino Caizzone, 7. DAN (Italija, 2004)
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Shihan Keigo Abe, 8. DAN (Celje, 2004)

Shihan Keiji Tomiyama, 7. DAN (Brežice, 2004)
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Masahiko Tanaka, 8. DAN (Celje, 2005)

Anton Maruša, 6. DAN (Brežice, 2007)
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Shihan Keiji Tomiyama, 7. DAN (Brežice, 2007)

Masahiko Tanaka, 8. DAN (Celje, 2008)
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Rindo učitelji Sato, Nishiguchi, Eto, Monobe (Japonska, 2008)

Hideki Eto (Brežice, 2009)
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Shihan Keiji Tomiyama, 7. DAN (Brežice, 2009)

Luca Valdesi - večkratni svetovni prvak v katah (2009)
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Hanshi Meitatsu Yagi, 10. DAN (Brežice, 2009)

Anton Maruša, 6. DAN (Brežice, 2010)



Karate Klub Brežice (1971 – 2021)
52

Hanshi Meitatsu Yagi, 10. DAN (Okinava, 2010)

Hanshi Meitatsu Yagi, 10. DAN (Brežice, 2011)
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Akihito Yagi, 7. DAN (Brežice, 2011)

Hideki Eto (Brežice, 2011)
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Akihito in Akihiro Yagi (Brežice, 2012)

Akihito Yagi, 7. DAN (Sokolov – Češka, 2014)
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Fumijaki Ota in Hiroaki Kinjo (Okinava, 2014)

Hanshi Tetsuhiro Hokama, 10. DAN (Okinava, 2017)
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Hanshi Masataka Ohshita, 10. DAN (Griže, poletje 2019)

Hanshi Masataka Ohshita, 10. DAN (Celje, zima 2019)
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Polaganje za višje pasove (2012)

Karate klub Brežice danes
V 50. letih nenehnega razvoja so se ob osnovah karateja in samoobrambe izšolale številne 
generacije, mnogi so le okusili način in smisel vadbe, najboljši pa so ostali dlje časa. V 50. letih je 
več kot 35 vadečih osvojilo črni pas in simboličen naziv mojstra karateja prve stopnje. Mnogi pa so 
z dolgoletno vadbo dosegli tudi visoke mojstrske stopnje: Christian Kajtna 6. DAN, Darko Grozdina 
4. DAN, Franc Bajs 3. DAN, Darko Cicvarić 3. DAN in Metka Galič 3. DAN.

V klubu imamo največje število strokovno usposobljenih kadrov v občini ter drugo največje število 
med vsemi klubi v Karate zvezi Slovenije. V klubu vadimo tradicionalni Goju-Ryu stil, ki izvira iz 
zibelke karateja (Okinava, Japonska) in to na način, kot se na Okinavi trenira še danes. Smo prvi 
klub v Sloveniji, ki vadi Goju-Ryu stil, in naši tekmovalci v katah so prvi v Sloveniji začeli izvajati 
Goju-Ryu kate na tekmovanjih v okviru Karate zveze Slovenije. 

Karate klub Brežice ima ob takšni kadrovski in organizacijski zasedbi zagotovljen uspeh v športnih 
disciplinah karateja, ob 50-letni tradiciji pa ima zagotovljeno tudi uspešno prihodnost. Na 
prehojeno 50-letno pot smo upravičeno ponosni, saj smo gojili karate kot borilno veščino v najbolj 
plemenitem in miroljubnem duhu. Z varnim in vestnim delom kluba ter poudarkom na vzgoji 
vadečih v smislu redoljubnosti, poštenosti, spoštljivosti in nenasilja smo pridobili tudi zaupanje 
staršev, ki so nam vsa ta leta zaupali svoje otroke v vzgojo in vadbo.

V Karate klubu Brežice vadba karateja danes poteka v 10 različnih skupinah. Trenerji in tekmovalci 
aktivno delujejo tako v športni Karate zvezi Slovenije kot tudi v stilski organizaciji IMGKA.

Ob številnih evropskih povezavah klub danes tesno sodeluje tudi z Rindo karate akademijo iz Kjota 
na Japonskem (mojster Hirokazu Irie), mednarodnima Shito-Ryu mojstroma Keijijem Tomiyamo in 
Masatako Ohshito ter Goju-Ryu šolo na Okinavi (mojster Meitatsu Yagi).
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Smo uradni člani Karate zveze Slovenije (nacionalna panožna zveza), Športne zveze Brežice in International 
Meibukan Goju-Ryu Karate Do Association (IMGKA) s sedežem na Okinavi (Japonska).

Zaradi narave in organiziranosti svojega dela je klub 4. 6. 2010 od Ministrstva za šolstvo in šport za 
nedoločen čas pridobil “status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa”. 

Novi mojstri karateja brežiškega karate kluba (2016)

IMGKA Championship (Okinava, 2017)
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Klubski trenerji in vaditelji svoje znanje pridobivajo na Fakulteti za šport v Ljubljani in v okviru 
usposabljanj, ki jih organizira Karate zveza Slovenije. Vsak trener/vaditelj pri Karate zvezi 
Slovenije vsako leto opravi tudi ustrezen licenčni seminar, s katerim pridobi letno licenco za 
poučevanje karateja.

Trenerji in vaditelji se udeležujejo tudi izobraževanj s področja Goju-Ryu karateja na Okinavi 
(Japonska), kjer se učijo in izpopolnjujejo svoje znanje na sedežu (Hombu dojo) IMGKA (International 
Meibukan Goju-Ryu Karate Do Association), klub pa organizira tudi treninge in seminarje, na 
katere povabi naše učitelje iz Okinave in tako lahko vsi pridobijo delček originalnega znanja iz 
prve roke naših učiteljev.

V klubskem emblemu Karate kluba Brežice so tudi japonske pismenke, ki pomenijo “NINTAI 
RYOKU”, kar v prevodu pomeni, da moramo vztrajati na svoji poti dokler ne pridemo do cilja. In 
prav to delamo v brežiškem klubu, vztrajamo na naši karate poti, nabiramo znanje od vsakogar 
ter ga delimo naprej po vzoru pregovora: “Če je tvoj cilj osvojitev stopnje pasu, boš odnehal 
trenirati, ko ga dosežeš! Če je tvoj cilj znanje, pa nikoli ne odnehaš trenirati!”

Vadba v hombu doju na Okinavi pod budnim očesom mojstra Hanshi Meitatsu Yagija, 10. DAN (Naha, 2009)

Nintai Ryoku
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Podelitev diplom za opravljene izpite (2018)

Svečana akademija ob deseti obletnici Goju-Ryu karateja v Sloveniji (2019)
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Obeležitev Okinavskega dneva 100 kat z vadbo v naravi (julij, 2020)

Pokal Posavja v katah (2019)

Pokal Posavja v katah z mladimi tekmovalci (2021)
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CHRISTIAN KAJTNA
mojster karateja 6. DAN

Strokovni delavec 2

DARKO CICVARIĆ
mojster karateja 3. DAN

Strokovni delavec 2

DARKO GROZDINA
mojster karateja 4. DAN

Strokovni delavec 1

FRANC BAJS
mojster karateja 3. DAN

Strokovni delavec 1

Licencirani trenerji kluba
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METKA GALIČ
mojstrica karateja 3. DAN

Strokovni delavec 2

TOMAŽ DVORNIK
mojster karateja 2. DAN

Strokovni delavec 1

ANDREJKA DVORNIK
mojstrica karateja 3. DAN

Strokovni delavec 1

NASTJA GALIČ
mojstrica karateja 2. DAN

Strokovni delavec 1
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DAVID BAJS
mojster karateja 1. DAN

HRVOJE TEO ORŠANIČ
mojster karateja 1. DAN

Strokovni delavec 1

DUBRAVKO SMIRIĆ
mojster karateja 1. DAN

Strokovni delavec 1

KATJA BAJS
mojstrica karateja 1. DAN
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O Karateju

Japonske pismenke KARA (prazno) TE (roka) in DO (pot) povzemajo bistvo karateja, kar je pot 
prazne roke, oziroma goloroka obramba, ki pa ni vezana izključno na borilno veščino, ampak tudi na 
miroljuben način življenja.

Karate je vzhodnoazijska borilna veščina z otočja Okinava (danes Japonska), ki se je razvila z 
združevanjem tradicionalnih okinavskih borilnih veščin s kitajskimi borilnimi veščinami, saj je bila 
Okinava zgodovinsko povezana s Kitajsko.

KARA TE DO

Tradicionalna vadba kate Sanchin (Okinava, 2012)
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Gre za goloroko borilno veščino, ki vključuje tri večja področja:
• stave, udarce in blokade z rokami in nogami, ki predstavljajo osnove, t. i. kihon,
• gibanje z udarci in bloki po določenih vzorcih, t. i. kate,
• nadzorovane boje oziroma t. i. kumite.

Veliko različic karateja v različnem obsegu vključuje tudi vadbo s tradicionalnimi orožji. Ta del 
vadbe oz. samostojna veščina rokovanja s temi orožji se imenuje kobudo.

Kata

Kata predstavlja bistvo karateja. Gre za sistem vadbe skozi borbo z namišljenim nasprotnikom. Pri 
kati je poudarek na stabilnosti položaja telesa v različnih položajih ter pravilnem izvajanju blokov 
in udarcev.

Številni mojstri karateja iz začetka tega stoletja so pogosto dejali: 
“Karate je kata in kata je karate.”

 Chojun Miyagi in Kanbun Uechi sta celo menila, da je bistvo karateja zajeto v Sanchin kati.

Vse do konca 19. stoletja je učni program karateja obsegal le kate in dopolnilne vaje za krepitev 
udarcev (npr. makiwara) in utrjevanje telesa. Do takrat je bil karate strogo varovana skrivnost in 
sploh ni bil poučevan v javnosti. 

V učni program vadbe karateja je bilo postopoma uvedeno poučevanje osnovnih tehnik (kihon), 
praktičnih aplikacij kate (bunkai), dogovorjenega sparinga (yakusoku kumite), prostega sparinga 
(jiyu kumite) in nazadnje športno tekmovanje (shiai) v borbah in katah. Učni program je postal 
formaliziran po vzoru drugih japonskih borilnih veščin – sistem šolskih (kyu) in mojstrskih (DAN) 
stopenj. Kljub mnogim preobrazbam karateja ostaja njegovo jedro kata.

Meitatsu Yagi, 10. DAN preizkuša stabilnost Franca Bajsa (Okinava, 2008)
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Kumite

Kumite pomeni usposabljanje oz. vadba s partnerjem. Sestavljen je iz besede “kumi”, kar pomeni 
iti čez, in besede “te”, ki pomeni roka. Kumite zato pomeni prehod rok ali iti čez roke z osebo, s 
katero vadite.

Obstaja več vrst kumiteja. Prva, ki se imenuje “Yakusoku kumite” ali dogovorjeni boj, je oblika 
vadbe, v kateri se oba partnerja dogovorita za določen napad, blok in protinapad ter izvajata tako 
tehniko večkrat in se izmenjujeta.

Katja Bajs in Nika Omerzo pri dogovorjenem boju “Renzoku kumite”

Pri ekipnem nastopu v katah se izvede tudi praktičnim prikaz pomena kate (bunkai)
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Tretja vrsta kumiteja se imenuje “Jiyu kumite” ali prosti boj. Partnerja se med seboj prosto borita 
z uporabo katere koli tehnike, ki jima je na razpolago v mejah varnosti.

Sara Marija Lavrič in Tjaša Petković med prostim bojem

Dogovorjeni boj se lahko izvaja tudi proti napadu štirih nasprotnikov iz različnih smeri.

Luka Cicvarić, Maja Lazanski, Maja Lakner in sestri Petković v izvedbi “Kakomi kumite”
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Kobudo

Karate kot borilna veščina pozna tudi uporabo nekaterih orožij, ki so pravzaprav kmetijska orodja 
in pripomočki, uporabljeni za borbo. Uporaba slednjih izvira iz zgodovine karateja. V preteklosti 
orožja ni bilo na pretek in v primeru potrebe po samoobrambi se je bilo pač treba znajti s tistim, 
kar je bilo pri roki.

“Karate z Okinave in orožje sta nerazdružljiva kakor brat in sestra,” pravi Tadashi Yamashita, mojster 
karateja in kobuda (veščine bojevanja z orožjem), “dopolnjujeta eden drugega.”

Vadba kate Geki Sai Ni s palico imenovano “BO” (Okinava, 2010)

Na treningu kobuda s Tetsuhiro Hokamo (Okinava, 2017)
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Meditacija v Tekishinjuku Kjoto Kokusai Zendo (Japonska, 2010)

Menih Roshi Hozumi Gensho v zen centru, kjer vadimo zazen - sedečo meditacijo (Japonska, Kameoka, 2018)

Poleg tehnik lahko karate vsebuje tudi filozofsko plat, tesno povezano z vadbo. Namen 
karateja je namreč razvoj celega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu 
fizičnega razvoja (zdravje, borba in samoobramba, šport) kakor tudi razvoja osebnosti in 
doseganja notranjega miru.
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Posvetilo meniha Roshi Hozumi Gensho Karate klubu Brežice: 
“The breathing from kikai tandem is the way of ZEN”
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Zgodovina in razvoj karateja

Zgodovino karateja delimo na pet razvojnih obdobij:

▶ kitajski izvori (od okoli 2600 pr. n. št.) 

V tem času govorimo o začetkih arhaičnega karateja, ki je na Kitajskem šele v 16. stoletju postal 
avtohton sistem borilne veščine. Duhovni oče karateja je indijski menih Bodhidharma, ki je leta 
520 prišel na Kitajsko, da bi razširil Zen-budizem. Po obisku na cesarjevem dvoru se je ustavil v 
samostanu Shao Lin. Opazil je, da so duhovniki šibkega zdravja, zato je oblikoval sistem telesnih 
vaj z imenom “Shih-pa lohan shou” ali 18 boksarskih tehnik (danes znane kot kata Sanchin). Iz tega 
se je pozneje razvil shaolinski boks, ki je močno vplival na naslednje razvojno obdobje.

Bodhidharma
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▶ okinavsko obdobje (od leta 1372) 
 
Na podlagi združevanja kitajskih borilnih veščin in lokalnih okinavskih sistemov golorokega 
bojevanja se je izoblikovala veščina Okinava-te, bolj znana kot “Tō-te” ali kitajska roka (pravili pa 
so ji tudi tode ali roka Tangovcev, po kitajski dinastiji Tang).

Leta 1429 so se tri okinavska kraljestva združila v kraljestvo Ryukyu. Kralj Shō Shin je leta 1477 
prepovedal vadbo borilnih veščin. Tō-te in Ryukyu kobudo (boj z orožjem) so se od takrat vadili in 
poučevali na skrivaj. Prepoved vadbe se je nadaljevala tudi od leta 1609, ko si je Japonska pripojila 
Okinavo.

Do 18. stoletja so se razvile tri različne šole, ki so se imenovale po krajih, kjer so nastale: Shuri-
te, Tomari-te in Naha-te. Najbolj znani mojstri teh šol so bili Sokon Matsumura Bushi, Anko Itosu, 
Azato Yasutsune (vsi trije Shuri-te), Kanryo Higaona (Naha-te) in Kosaku Matsumora (Tomari-te).

Otočje Okinava pri Japonski
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▶ japonsko obdobje (od leta 1920) 

Največji vpliv na oblikovanje japonskega karateja je izvedel Gichin Funakoshi. Reformiral ga je 
tako v metodičnem kot tudi v filozofskem smislu. Karate se je iz pismenke “Tō-te” (kitajska roka) 
preimenoval v pismenke kara-te (prazna roka). Funakoshijeva šola karateja je postala znana kot 
Shotokan.

Razvile so se tudi druge šole karateja, med katerimi so najbolj znane: Goju-Ryu (Chojun Miyagi), 
Shito-Ryu (Kenwa Mabuni), Wado-Ryu (Hironori Otsuka), Kyokushinkai (Masutatsu Oyama), 
Sankukai & Nanbudo (Yoshinao Nanbu) idr.

Karate se je začel sistematično poučevati na Japonskem po letu 1926.

▶ razvoj karateja v svetu (od leta 1950) 

Karate je postal mednarodni šport, ki je prerastel ozke okvire tradicionalne veščine in je vse manj 
japonska nacionalna posebnost.

V tem času so nastale številne karate organizacije in stilske zveze. Po moči in ugledu sta se 
kot vodilni izdvojili dve zvezi: WUKO – športni karate in ITKF – tradicionalni karate. Mednarodni 
olimpijski komite je potrdil obe zvezi in postavil zahtevo po poenotenju karateja. 

Leta 1994 je iz zveze WUKO nastala zveza WKF, ki je načeloma združila športni in tradicionalni 
karate. 

▶ olimpijsko obdobje (od leta 2017)

Peto razvojno obdobje je era 
olimpijskega karateja, ko je ta 
okinavsko-japonska veščina postala 
del olimpijske družine športov. 

Z Japonsko kot organizatorko poletnih 
olimpijskih iger v Tokiu 2021 je karate 
prvič predstavljen kot olimpijski šport.
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Goju-Ryu

Stil Goju-Ryu, ki ga vadimo v Karate klubu Brežice, je tradicionalni stil karateja 
z Okinave z obsežno zgodovino. Beseda “Goju-Ryu” pomeni trdo-mehki stil in 
se nanaša na tehnike, ki se izvajajo z zaprtimi in odprtimi pestmi ter krožnimi 
gibi. Oba principa (trdo – mehko) sta teoretično obdelana v “bibliji” karateja 
– v knjigi Bubishi. Teoretična izhodišča in dognanja iz te knjige so okinavski 
mojstri uporabljali že v 19. in 20. stoletju.
 
Zgodovina Goju-Ryu karateja je nekoliko skrivnostna, ker se ni ohranilo kaj 
dosti pisnih dokumentov. Verjetno je, da se je kitajski boks v 14. stoletju že 
uveljavil na Okinavi, ko je tam že bila uveljavljena avtohtona samoobrambna 
veščina imenovana “te”. Skozi stoletja sta se kitajski boks in veščina “te” zlila 
v različne stile, ki so poimenovani po krajih, kjer so nastali, in sicer: Tomari-
te, Shuri-te in Naha-te. Japonska je leta 1609 zasedla Okinavo, nakar je oblast 
domačinom prepovedala nošnjo orožja in vadbo borilnih veščin, zato se je 
vadba borilnih veščin izvajala na skrivaj. 

Leta 1873 je mojster borilnih veščin Kanryo Higashionna (1853–1916) (v 
japonščini) oziroma Higaonna Kanryo (v okinavščini) odpotoval v kraj Fuzhou, 
ki se nahaja v provinci Fujian na Kitajskem, kjer se je izpopolnjeval pri različnih 
kitajskih mojstrih, med katerimi najbolj izstopa Ryu Ryu Ko, veliki mojster 
kung fu stila “veliki žerjav”. 

Pozneje, l. 1882, se je Higaonna vrnil na Okinavo, kjer je začel poučevati nov stil borilnih veščin, ki 
je zajemal znanje okinavskih izvirnih stilov in borilnih veščin, ki se jih je naučil na Kitajskem. S tem 
je postavil temelje okinavskega karateja. 

Eden njegovih najboljših učencev je bil Chojun Miyagi (1888–1953), ki se je pri njem začel učiti pri 14. 
letih. Po smrti Higaonne je veliko učencev nadaljevalo z vadbo pri Miyagiju. Tudi Miyagi je potoval 
na Kitajsko, kjer se je seznanjal s tamkajšnjimi borilnimi veščinami, ki jih je nekoliko prilagodil in 
prenašal svojim učencem.

Goju-Ryu

Kanryo Higaonna – ustanovitelj okinavskega karateja
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Chojun Miyagi in njegovi učenci (1942)

Leta 1930 so na demonstraciji borilnih veščin Japonske v Tokiu (All Japan Martial Arts Demonstration 
in Tokyo) nekateri demonstratorji vprašali Miyagijevega najboljšega učenca Jin’ana Shinzata, kateri 
stil vadi oziroma iz katere šole izhaja. V tistem času so se znani borilni stili imenovali izključno “To-
De” ali “Te”. Shinzato jim ni mogel odgovoriti na to vprašanje, vendar je po vrnitvi o tem poročal 
Miyagiju. Mojster Miyagi se je kot izkušen poznavalec kitajske literature spomnil pesmi iz Bubishija 
z naslovom “Kempo hakku” ali Osem pesmi pesti, v kateri je verz “Ho-wa goju wo dontu su”, 
ki pomeni “Trdo in mehko sta metoda vdiha in izdiha”. Tako se je mojster odločil, da bo svoj stil 
poimenoval Goju-Ryu. 

Pri izbiri imena je hotel poudariti, da njegov stil uteleša trdi in mehki princip, pri čemer se ta princip 
lahko raztegne tudi na filozofijo življenja. Samo trdota ali mehkoba sama zase ne bosta zadoščali, 
da se posameznik spopade z življenjskimi izzivi. Pri izvedbi bloka vaditelj vdihne – telo je mehko, pri 
napadu izdihne – telo je trdo.

Leta 1933 je organizacija Dai Nippon Butoku Kai priznala Goju-Ryu karate kot borilno veščino, poleg 
že uveljavljenega juda in kenda. 
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Zgodovinski razvoj Meibukan karateja

Karate ni sente nashi

Goju-Ryu vsebuje krožne in pravočrtne gibe, ki so sestavljeni iz silovitih napadov in trdih ter močnih 
udarcev z zaprtimi pestmi kot tudi z mehkejšimi tehnikami, ki se izvajajo z odprtimi rokami za 
napad, blokiranje ali kontroliranje nasprotnika, tudi z uporabo prijemov in metov. Velik poudarek 
je na pravilnem dihanju v vseh katah, še posebej pa pri katah Sanchin in Tensho, pri katerih se 
dihanje izvaja globoko in glasno. Goju-Ryu karateist izvaja tudi vaje za utrjevanje in krepitev telesa, 
pri čemer si pomaga z različnimi pripomočki. Ta del vadbe se imenuje “Hojo undo”. Pri vadbi se 
uporabljajo tudi različna orožja (tak način vadbe se imenuje “Kobudo”), ki so v svojem bistvu in 
izvoru poljedelska orodja, vendar so kljub temu zelo učinkovita. 

Mojster Miyagi je verjel, da je končni, tj. ultimativni smoter karateja, v izgradnji značaja, 
zoperstavljanju človeški bedi in iskanju duhovne svobode. Posebej je poudarjal, da se karate vadi 
kot samoobrambna veščina z negovanjem principa “karate ni sente nashi” (kar v prevodu pomeni 
v karateju ni prvega napada), kar je nazorno prikazano v katah, saj se vse Goju-Ryu kate začnejo 
z blokom.
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Chojun Miyagi poučuje svoje učence

Chōjun Miyagi (24.4.1888–8.10.1953) je bil mojster borilnih veščin in utemeljitelj Goju-Ryu stila z 
Okinave. Najprej je začel trenirati pri mojstru Ryuku Aragakiju, ki pa ga je pri njegovih štirinajstih 
letih seznanil z mojstrom Kanryom Higashionno, pri katerem je dolgo in naporno treniral. 

Po mojstrovi smrti je Miyagi odpotoval na Kitajsko, v provinco Fujian, kjer je proučeval nekatere 
kitajske borilne veščine, in z združevanjem različnih principov oz. temeljev (kot npr. trdih in 
pravočrtnih gibov ter mehkih in krožnih gibov) z avtohtonimi stili iz Nahe postopoma razvil Goju-
Ryu stil. Po vrnitvi s Kitajske je odprl svojo šolo (dojo) in si hitro pridobil sloves fizično, psihično ter 
duhovno najbolj podkovanega učitelja. 

Organizacija Dai Nippon Butoku Kai ga je imenovala za direktorja in glavnega raziskovalca. Leta 
1937 pa je mojster pridobil naslov Karate do Kyoshi 8. DAN. V tem času se je postopoma že vse 
bolj uveljavljala beseda “karate” in s tem izpodrivala besedo “Tō-te”. Mojster je uvedel vadbo 
karateja v policijo, srednje šole in v druge sfere javnega življenja.

Miyagi je ustvaril tudi začetni kati Gekki Sai z namenom, da premosti razliko med začetno in 
prvinsko kato Sanchin ter tehnično zahtevno kato Saifa.

Miyagi je bil znan po svoji izjemni fizični moči. Še posebej je bil znan po svojem močnem prijemu. 
Legenda pravi, da je lahko z roko zmlel kos mesa, z nožnim prstom prebil kovinski rezervoar 
goriva ali npr. s prsti postrgal lubje z drevesa. Kot učitelj je bil zelo zahteven in strog. 

Kljub temu da so ga večkrat izzivali, je ohranil svoje dostojanstvo, tudi kadar se je odzval. Na 
vprašanje “Kaj je karate?” je odgovoril: “Človek ne sme nositi orožja. Vsakodnevno je treba krepiti 
svoje srce in zdravje in samo v skrajnem primeru uporabiti karate kot samoobrambno veščino. 
Drugače povedano, če se moraš boriti, moraš obvladati svojega nasprotnika brez orožja.”
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Vnukinja Chojun Miyagija je tudi članica Meibukan in redno vadi karate v “Hombu doju”. Ob našem 
obisku nam je pokazala družinski album, v katerem najdemo slike njenega dedka (Chojun Miyagija).

Kimoni in črna pasova Chojun Miyagija in 
Meitoku Yagija (v lasti družine Yagi) so zelo 

redko razstavljeni za javnost

Yae Toma, vnukinja Chojun Miyagija
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Meibukan šola

Meibukan šola je veja Goju-Ryu karateja, ki jo je ustvaril pokojni Meitoku 
Yagi, direktni učenec Chojun Miyagija. “Meibukan” pomeni hiša bojevnika 
čistega uma. Meitoku Yagi je prvi učenec Chojun Miyagija, ki je imel 
dovoljenje za poučevanje.

Dobil je tudi kaligrafijo “Oku myo zai ren shin - Meibukan Hombu Dojo Kun”, 
kar pomeni “Skrivnosti vaje izhajajo iz dobrega srca”. Ta ideogram je 
del hišnega reda v Meibukan Hombu Doju. Izvirna pravila hišnega reda 
iz prvega doja Dai Senseia je naslikal dober prijatelj mojstra Miyagija. 
Mojster Miyagi ga je podaril Yagi Meitoku Dai Senseiju ob podelitvi pravice 
do otvoritve doja leta 1952.

Meibukan

Meitoku Yagi Meibukan Dojo Kun
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Pomen Meibukan znaka

MEI TO WA AKARAKA DE SUJIO TOSU I – Mei iz Meibu-kan sovpada s splošnim značajem in 
osebnostjo karateista – neomadeževan, bistrih misli in dobrosrčen. Znak Mei se pojavlja pri vseh 
moških imenih v družini Yagi.

IN / YO (Hi to Tsuki). Hi pomeni sonce in Tsuki pomeni luna. To samo po sebi simbolizira korenine 
stila. Goju-Ryu pomeni trdo-mehki stil. Uporabljene tehnike in filozofije stila se vrtijo okoli dualnosti 
v naravi, kar predstavljata tudi znaka za sonce in luno.

AH UM HI WA SHIMARI TSUKI WA HIRAKU – Ah pomeni izdih (odprto), ki ga predstavlja znak za 
luno. Um pomeni vdih (zaprto), ki ga predstavlja znak za sonce. Tudi tukaj je prisotna dvojnost 
narave. 

GOJU HI WA FUTOKU TSUKI WA HOSOKU GOJU-RYU WO ARAWASU – Sonce je debelo, konstantno, 
luna pa je vitka, prožna. To izraža trdoto in mehkobo Goju-Ryu stila. 

ICHIGEKI HISSATSU HI TO TSUKI (Hito tsuki suna wachi ichigi hissatsu o arawasu) – Znak Mei 
združuje sonce in luno v “Hito Tsuki”, kar v karateju pomeni en udarec. Za karateista je to eden 
od najpomembnejših vidikov klasičnega karateja. Hito Tsuki je princip, ki predstavlja osveščenost 
karateista, da med vsakim treningom daje 110 % tako fizično kot psihično in si predstavlja, kot bi 
bila to morda njegova zadnja tehnika.
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Vrhovni učitelj Meibukan šole, Meitatsu Yagi skupaj z brežiškimi karateisti (Okinava, 2017)

Akihito Yagi Akihiro Yagi
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Sponzorji in zahvale

Uspehi Karate kluba Brežice so hkrati tudi uspehi podjetij in organizacij, ki spremljajo in so do sedaj 
podpirali naše delo. Za to smo jim zelo hvaležni, saj dobrih rezultatov ni možno dosegati brez kritja 
stroškov, ki nastajajo pri tem.

Iskrena hvala vsem!

E N E R G I J A
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