
 



Hanshi Kenyu Chinen 
10. Dan Shorin Ryu Karate Do, 9. Dan Okinawa Kobudo 

svetový šéfinštruktor WOF 
Sensei Kenyu Chinen sa narodil v júli roku 1944 na ostrove IE hneď vedľa 

ostrova Okinawa. Cvičiť Shorin-Ryu Karate a Kobudo začal v roku 1959 u 

Senseia Shuguro Nakazata. V roku 1962 začal cvičiť Kobudo priamo u 

Senseia Shinpo Matayoshiho a veľmi skoro sa stal jeho najlepším žiakom. V 

polovici sedemdesiatych rokov Sensei Chinen modernizoval niektoré 

pokročilé Kata Kobudo a vytvoril Kihon Kata pre základnú skupinu zbraní. 

Urobil úpravy, ktoré prijal aj jeho učiteľ, Sensei Matayoshi a Okinawa 

Kobudo tak dostalo dnešnú podobu. 

V roku 1976 odišiel Sensei Chinen z Okinawy do Európy, kde začal šíriť 

Shorin Ryu Karate a Okinawa Kobudo Svoje prvé Dojo otvoril v Paríži vo Francúzsku. Cestoval medzi Francúzskom 

a Okinawou, kde pokračoval vo svojom štúdiu Kobudo u Senseia Matayoshi a Shorin Ryu pod Senseiom Katsuya 

Miyahara. V roku 1986 vydal bestseller „Kobudo d´Okinawa“. Zakladá organizáciu World O-Shu Dento Okinawa 

Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (WOF), ktorého Honbu Dojo od roku 2017 sídli v Tomigusuku, Naha.  

V súčasnosti je Hanshi Chinen nositeľom čestného titulu „profesor bojových umení“ a členom sedemčlenného výboru 

vlády prefektúry Okinawa pre svetové Karate a Kobudo. Je držiteľom 9. Danu Kobudo a od roku 2021 je nositeľom 

najvyššieho stupňa, 10. Danu Shorin Ryu Karate Do, ktorý mu udelila rada okinawských majstrov.  

 

World Dento O-Shu Okinawa Shorin-Ryu Karate Do 

Kobudo Federation (W.O.F.) 
Svetová federácia Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo O-Shu je nezisková 

organizácia venovaná výuke a šíreniu tradičného okinawského Shorin Ryu Karate Do 

a Okinawa Kobudo. WOF založil Sensei Chinen v roku 1976. Pred založením WOF 

bol Sensei Chinen medzinárodným predstaviteľom dvoch organizácií: Okinawa 

Shorin-Ryu Karatedo Association vedená majstrom Katsuya Miyahirom a All 

Okinawa Kobudo Federation, vedená majstrom Shinpo Matayoshim. Spojenie týchto 

dvoch škôl okinawského Karate a Kobudo sa ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. 

Dnes ma WOF svoje kluby a národné organizácie v mnohých štátoch na piatich kontinentoch. Ústredie WOF však 

ostalo v rodisku Karate a Kobudo, na Okinawe, mesto Naha, štvrť Tomigusuku. 

 

Okinawa Kobudo 
Okinawa Kobudo je štýl boja so zbraňami založený rodinou Matayoshi. Štýl bol vytvorený 

v 19. storočí majstrom Shinchin Matayoshim a neskôr ho ďalej rozvíjali členovia rodiny 

Matayoshi Shingi, Shintoku a Shinko. Syn Shinka Matayoshiho, Shinpo, bol svetoznámy 

a renomovaný učiteľ Okinawa Kobudo. V roku 1970 vytvoril organizáciu RyuKyu 

Kobudo Federation, ale o dva roky neskôr zmenil jej meno na All Okinawa Kobudo 

Federation. Po celom svete je však tento štýl a organizácia známa ako „Matayoshi 

Kobudo“. Organizácia plnila svoju funkciu až do smrti majstra Shinpa Matayoshiho v roku 

1977. Najznámejším žiakom majstra Matayoshiho je Sensei Kenyu Chinen. Hovorí sa mu 

aj „Matayoshiho žiak číslo 1“. Zbrane v štýle Okinawa Kobudo zahŕňajú: Bo, Sai, Tonkuwa, Nunchaku, Jo, 

Sansetsukon, Nunti, Eku, Kama, Kue, Timbe, Suruchin, Tetcho a Tekko. 

 

Slovenská únia Okinawa Karate a Kobudo (SUOKK) 
Slovenská únia Okinawa Karate a Kobudo je strešná organizácia, ktorá združuje všetky 

kluby na Slovensku praktizujúce tradičné okinavské Karate a Kobudo. Zakladajúcimi 

klubmi boli Kobudo Kai v Bratislave, Heiwa Dojo v Kráľovskom Chlmci a Senshi Dojo 

v Ivanke pri Dunaji. V súčasnej dobe má SUOKK takmer 250 členov v 10 Dojo po 

celom Slovensku. Je členom organizácií TOGKF (Traditional Okinawa Goju Ryu 

Karate-do Federation), podľa ktorej cvičí Karate a WOF (World O-Shu Federation), 

podľa ktorej cvičí Kobudo. Organizácie TOGKF a WOF sídlia priamo na Okinave.  

Logo SUOKK znázorňuje strom ako symbol múdrosti a vedomostí. Jeho korene a 

konáre sú identické. Korene nás držia pri zemi, pri našich základoch. Konáre znázorňujú 

odovzdávanie týchto vedomostí do rôznych Dojo TOGKF a WOF na Slovensku. Hlavným inštruktorom WOF, 

TOGKF na Slovensku a predsedom SUOKK je Sensei Igor Vakoš, ktorý je aj skúšobným komisárom pre Slovensko. 

 



Informácie o Gasshuku / Gasshuku Informations: 

Dátum / Date: 17. – 18. júna 2023 
Miesto konania Gasshuku / Place of Gasshuku:  

Dom športu, Junácka 6, Bratislava (vedľa Vivo!) 
House of Sports, Junacka Street 6, Bratislava (next to Vivo! Mall) 

 
Časový plán Gasshuku / Shedule of  Gasshuku: 

( z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á /  s c h e d u l e  c a n  b e  c h a n g e d )  

Sobota / Saturday: 11:00 – 13:00  Tréning pre všetky stupne / All Grades 

   16:00 – 18:00  Tréning pre všetky stupne / All Grades 

   19:00  Sayonara Party 

Nedeľa / Sunday: 9:30 – 11:30  Tréning pre všetky stupne / All Grades 

   12:00  Koniec Gasshuku / End of Gasshuku 

 

Zbrane / Weapons: Bo, Sai, Tonkuwa, Nunchaku,  

Čierne pásy / Black Belts: predošlé + Kama, Sansetsukon / mentioned above + Kama, Sansetsukon 
             

Poplatok za Gasshuku / Gasshuku Fee:   

 
Do 31. mája / till 31st of May:  

členovia WOF / WOF members 60 €  nečlenovia WOF / nonWOF members 70 € 

Od 1. júna / since 1st of June:  

členovia WOF / WOF members 70 €  nečlenovia WOF / nonWOF members 80 € 

 

Sayonara Party: 30 € na osobu / per person, v cene je teplý a studený bufet, nealko, pivo a víno / 

included warm and cold buffet, non-alcoholic drinks, bear, wine 

Miesto Sayonara party / Place of Sayonara Party: Hotel Nivy, Líščie nivy 3, Bratislava 

Prihlášky / Registration: https://forms.gle/rb7AjFycXxMCGAYy6 

 
Poznámky / Notes:  
1. Organizátori Gasshuku nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu cenností. / Gasshuku organizers shall not be 

held responsible for any lost valuables. 

2. Na Gasshuku je používanie videokamery a fotoaparátov úplne zakázané !!! Osobu, ktorá nebude toto pravidlo 

rešpektovať, môžu organizátori vykázať !!! / At the Gasshuku the use of video cameras is strictly prohibited!!! Persons 

who do not comply will be asked to leave the facilities!!! 

3. Prehlásenie: Účastníci sú si plne vedomí rizika spojeného s cvičením bojových umení a v prípade úrazu nebudú 

požadovať kompenzáciu od organizátora akcie súdnou ani mimosúdnou cestou. Zároveň prehlasujú, že sú spôsobilí 

absolvovať tréning a netrpia ochorením, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie počas tréningov. / Disclaimer: The 

organizers, location management and staff, the Gasshuku-Leader and other trainers and assistants do not accept any 

liability or responsibility of whatever nature. By participating in the Gasshuku every participant implicitly declares 

that he/she has the necessary physical constitution to participate in the Gasshuku and is fully aware that a Gasshuku 

implies physical challenges. 

4. Kontakt a viac informácií nájdete na / Contact and more informations available on: 

Web: www.kobudo.eu, www.suokk.sk, E-Mail: igor@kobudo.eu, gasshuku@kobudo.eu, phone: +421 903 759 212  

(Sensei Igor Vakoš) 

 

Odporúčané ubytovanie / Recommender Acommodation:  
Hotel Nivy, Líščie nivy 3, Bratislava, www.hotelnivy.sk, 

hotel@hotelnivy.sk, pri objednávke napíšte kód „Kobudo2023“ pre 
zľavu / special promo code “Kobudo2023” for discount 


