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Požádali jsme o krátký 
rozhovor do našeho časopisu 
pana IVANA SPIŠIAKA z Asia 
Budo Centra – Slovakia, aby 
nás s tímto bojovým umění 
trochu seznámil.

Kajukenbo, co to vlastně 
je podle vašeho názoru?

Základy Kajukenba byly 
vytvořeny na Oahu na 
Havaji v roce 1947. Tato 
část Havajských ostrovů 
byla zaplavena množstvím 
demobilizovaných vojáků 
a námořníků různých 
národností. Vznikaly velké 
národnostní a rasové problémy 
mezi Číňany, Japonci, Filipínci, 
Korejci a Američany. Situace 
v ulicích eskalovala do 
množství potyček, a tak se 
pět mužů - mistrů bojových 
umění - rozhodlo vytvořit 
sebeobranný systém.

Byl to mistr Walter Choo za 
Tang Soo Do, Frank Ordonez 
expert na Jiu Jitsu, mistr Joe 
Holckok přes Judo, Clarence 
Chang mistr čínského boxu 
a Siu Lum Kung Fu a mistr 

v Kempo - Adriano Emperado 
žák mistrů Williama Chowa 
a Jamese Mitose.

Těchto pět mužů vytvořilo 
spolek černých pásů a dva roky 
pracovali na novém systému. 
V roce 1950 byly vytvořeny 
první školy KAJUKENBA na 
Havaji, odtud se rozšířily do 
USA, Střední Ameriky, Jižní 
Ameriky a postupně do Evropy 
(Portugalsko, Španělsko, 
Francie, Belgie). Posledních 
pět let se toto umění začíná 
zabydlovat v Itálii, na Slovensku 
a také v Africe (Maroko, 
Arabské emiráty, JAR).

Jak jste se k havajskému 
bojovému umění dostal vy?

V 80. letech jsem se vedle 
karate věnoval také Shorinji 
Kempu. Toto umění mě velmi 
oslovilo pro svou všestrannost 
a mnoho technik jsem si 
osvojil a přenesl jsem je 
i do tréninkového plánu. 
Posledních osm let jsem se 
velmi zajímal o bojové styly 
a systémy jihovýchodní 
Asie a mezitím se objevilo 

„Dosažení dlouhého života  
a štěstí pěstním stylem“

Filozofický význam Kajukenbo

Do české a slovenské scény bojových umění se jednou za čas dostane také 
umění, které je více než exotické. Tak tomu je i s Kajukenbo, které vzniklo 
na Havaji v oblasti Oahu. Bylo cíleně vytvořeno jako umění užitečné na ulici. 
Jeho název vychází ze dvou směrů: KA (s dlouhou životností) JU (štěstí) KEN 
(pěst) BO (styl). Nebo druhý význam je: KA (karate) JU (judo - jujutsu) KEN 
(kenpo) BO (boxing anebo čínský Box - Kung Fu) 

KAJUKENBO

FEAM & ICKKF World All Styles Championships, 15. – 17. březen 2013,  Segovia  - 
Španělsko.  Stojící zleva: Tamara Gašparová, Anna Gergelyová, Janka Dobšovičová, Jorge 
Spišiak, Sabina Lacušová, Ivan Spišiak, Luboš Dobšovič, Janko Drahňovský, Peter Žák, 
Klečící zleva Patrik Buzáši, Marco Dupan, Luboš Szalay.

Grand Master Al Dacascos
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i Kajukenbo. V roce 2010 
jsme se zúčastnili prvních 
mistrovství světa ICKKF 
a tam začala naše spolupráce 
s představiteli evropského 
a později i světového 
Kajukenba.

Jaký je třeba rozdíl 
mezi stále populárním 
bojovým systémem Krav 
Maga a Kajukenbo?

Kajukenbo a Krav Maga jsou 
sebeobranné systémy a každé 
bylo vytvořeno z bojových 
umění. Protože Kajukenbo je 
hybridní bojové umění složené 
z pěti základních umění, 
přebralo i filipínská umění, jako 
jsou Escrima, Arnis, indonéský 
a malajský Pentjak Silat. 
Kajukenbo je komplikovanější 
než jednoduchá Krav Maga.

Kajukenbo obsahuje 
i kata, kata se zbraněmi 
a technické stupně, jsou jako 
v jiných bojových uměních 
(osm žákovských a deset 
mistrovských). 

Pokud by se našli 
zájemci o toto cvičení, 
pořádáte nějaké 
semináře – workshopy?

Na Slovensku se uskutečnil 
na podzim v roce 2011 
seminář Kajukenba, který vedli 
portugalský instruktoři, a letos 
v dubnu, byl instruktorský 
kurz military divize ICKKF 
(International Chinese Kempo 
Kajukenbo Federation).

Na podzim tohoto roku 
plánujeme další seminář ve 
spolupráci s portugalskými 
instruktory. Minulý rok jsem 
se zúčastnil před mistrovstvím 

světa v Portugalsku 
celotýdenního semináře, 
který vedlo patnáct největších 
mistrů z Havaje, USA, Evropy. 
Denně se cvičilo 8 hodin. 
Byl to neskutečně náročný 
týden. Celý pobyt byl ukončen 
zkouškami na technické stupně 
dan.

FEAM & ICKKF - World 
All Styles Championships 
(Segovia – Španělsko)

Reprezentanti Asia Budo 
Center Slovakia se ve dnech 
od 15. do 17. března 2013 
zúčastnili mistrovství světa 
všech stylů. Pořadatelem 
byly Federación Espanola de 
Artes Marciales a International 
Chinese Kempo Karate 
Federation. Celé akce se 
účastnilo 1200 závodníků z 30 
zemí světa. Zástupci ABC - 
Slovakia získali dvě druhá místa 
a dvě čtvrtá místa.

OPEN KEMPO WORLD CUP 
2013

Ve dnech od 5. do 7. 
dubna 2013 se uskutečnil 
v maďarské Budapešti – 
Százhallombatta, otevřený 
světový pohár v Kempo za 
účasti 750 závodníků z 60 
klubů ze 16 zemí. Světový 
pohár organizovala Hungarian 
Kempo Association.

Asia Budo Center Slovakia 
získala excelentní úspěch, kdy 
závodníci v této soutěži získali 
10 zlatých, 11 stříbrných, 5 
bronzových medailí a také 
5 čtvrtých míst v různých 
kategoriích. Tímto výsledkem 
se reprezentanti Asia Budo 
Center Slovakia stali jednou 
z nejlepších výprav v celé 
soutěži. 

Co máte v plánu do 
budoucna? Kde vás můžeme 
potkat naživo v akci?

Snažíme se rozvinout 
Kajukenbo i na Slovensku 
a věřím, že se mi to 
podaří i v Čechách. Jsem 
reprezentantem pro východní 
Evropu, a pokud bude 
zájem, velmi rád pomohu při 

zabezpečení seminářů a kurzů 
tohoto jedinečného umění.

Děkujeme pana Ivanu 
Spišiakovi za rozhovor a budeme 
věřit, že  brzy toto exotické 
bojové umění zakotví jak na 
Slovensku, tak u nás v Česku. 

Antonín Grůza
Fotografie: Archiv ABC Slovakia

www.asiabudocenter.com

Zleva Grand Master Jaime Basquez, Sigung Ivan Spišiak a Grand Master Jose Ortega Grand Master Jaime Basquez
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