
 



Shihan Bakkies Laubscher 9. Dan  

(Šéf inštruktor IOGKF v Južnej Afrike, technický poradca IOGKF)  
 

Bakkies Sensei sa narodil 30. novembra 1948 v meste Bethlehem, v Južnej Afrike.  

Svoju dráhu v Karate začal v roku 1964, keď začal cvičiť KyokushinKai. V roku 1965 prešiel na Shotokan (JKA) a vo veku 16 rokov mu bol 

udelený stupeň Shodan. V roku 1966 začal trénovať GoJu Ryu a v roku 1972 po prvý krát trénoval pod vedením Higaonnu Senseia počas jeho 

3 mesačnej návštevy v Južnej Afrike. V 1973 Bakkies Sensei trénoval 6 mesiacov s Higaonna Senseiom v slávnom Yoyogi dojo v Tokiu.  

V nasledujúcich rokoch pravidelne trénoval v Japonsku a na Okinawe. Je jeden z mála “západniarov”, ktorí na Okinawe trénovali za „starých 

časov” a ktorí si na vlastnej koži vyskúšali intenzitu tréningov, ktoré nebolo schopných vydržať mnoho karatistov.  

Napriek veľkým úspechom na poli športového Karate (člen národného tímu Južnej Afriky, 5. miesto na Svetovom šampionáte v Kumite 

jednotlivcov, účasť vo štvrťfinále na šampionáte v Los Angeles v roku 1975, atď.) sa od roku 1975 rozhodol venovať tradičnému Karate.  

V októbri roku 2015 počas IOGKF Chief Instructor Gasshuku na Okinawe mu jeho celoživotný učiteľ a majster Higaonna Sensei udelil 

stupeň KuDan (9. Dan) a Bakkies Sensei sa tak stal prvým jeho žiakom a západniarom, ktorému sa dostalo takejto pocty. Ako najstarší žiak a 

reprezentant Higaonnu Senseia, Bakkies Sensei vedie semináre, kurzy a Gasshuku po celom svete. 

 

IOGKF Austria 
 

Počiatky IOGKF-Austria môžeme nájsť v apríli roku 

2002, keď sa súčasný hlavný inštruktor, Sensei Raoul 

Vogel, presťahoval do Viedne. V roku 2003 stretol 

svojho najstaršieho žiaka a priateľa, Senseia Michaela 

Holzera. Výsledkom mnohých hodín spoločného 

tvrdého tréningu a dlhých rozhovorov bolo rozhodnutie 

otvoriť si vlastné verejné Dojo a odovzdávať v ňom 

hodnoty tradičného Karate-Do. V septembri roku 2005 založili IOGKF-Austria. 

Obidvaja v ňom prezentujú svoje znalosti a skúsenosti a snažia sa o prenesenie 

“ducha a esencie (gokui) Karate” na svojich žiakov.  

IOGKF-Austria v súčasnej dobe vedie Raoul Sensei. Zameranie jeho tréningov je 

tradičné – sebaobrana a etické / morálne hodnoty. Prísne nasleduje učenie Bushi 

Miyagi Chojuna, do ktorého vnášajú moderné športové tréningové metódy a prístupy 

na základe vedy.  

Počas rokov existencie a tvorenia IOGKF-Austria si táto organizácia vytvorila silné 

zväzky so spoluorganizátorom tejto akcie, IOGKF Dojo Slovakia. Pravidelné 

tréningy vo Viedni a tiež v Bratislave podporujú a posilňujú túto spoluprácu. Okrem 

toho sa podarilo vytvoriť dobré kontakty a spoločné tréningy s dlho existujúcim Dojo 

GoJu Ryu v meste Linz a GoJu Ryu Dojo v Salzburgu, obidve v Rakúsku.  

Skrátka, po mnohých rokoch tvrdého tréningu a snahy získať potencionálnych 

žiakov, ktorým by odovzdali hodnotu učenia, IOGKF-Austria získava konečne 

odmenu a ostáva len dúfať v lepšiu budúcnosť a pozitívny rozvoj IOGKF-Austria. 

 

IOGKF Dojo Slovakia 
 

Oficiálny začiatok IOGKF Dojo Slovakia je v 

septembri roku 2007, keď sa táto organizácia stala 

oficiálnym členom celosvetovej organizácie 

IOGKF. Ale skutočný začiatok bol v januári roku 

2004, keď dnešní inštruktori začali spolupracovať 

s predstaviteľmi IOGKF v Českej republike. 

Chceli cvičiť tradičné Karate-Do so všetkými pôvodnými hodnotami a metódami.  

Dnes IOGKF Dojo Slovakia úzko a intenzívne spolupracuje s IOGKF-Austria nielen 

cez pravidelné tréningy, ale aj organizovaním dvoch Gasshuku ročne. Majú tiež 

dobré kontakty s organizáciami a členskými klubmi IOGKF po celom svete.  

Slovenské Dojo pracuje pod spoločným vedením Senseia Igora Vakoša a Senseia 

Michala Macáka. Slovenská vetva je administratívne zastrešená organizáciou 

Kobudo Kai Slovakia.  

Tréningy sú striktne zamerané na tradičné Karate, ktoré bolo odovzdané od Bushi 

Miyagi Chojuna k Shihanovi Miyagi An´ichimu a od neho k Shihanovi Higaonna 

Moriovi. Dôraz je na praktickej sebaobrane, tradičných formách (Kata) a použití 

týchto foriem (Kata Bunkai). Skúmajú tak odkaz, ktorý bol daný všetkým cvičencom 

vďaka generáciám majstrov.  

Tréneri IOGKF Dojo Slovakia pokračujú v tvrdom tréningu a rozširujú 

technické, etické a morálne aspekty IOGKF doslova po celom Slovensku. Takisto 

pokračujú v rozvíjaní svojich vedomostí a znalostí na národných a medzinárodných 

Gasshuku.



Informácie o Gasshuku: 
 

Dátum: 20 . – 22. marec 2020 

 

Miesto konania Gasshuku: Piatok: Gymnázium Jura Hronca Sob&Ned: Základná škola Pavla Mercelyho 

     Novohradská 3      Drieňová 16 

     Bratislava       Bratislava 
 

Viedeň (www.wien.at).  
Históriu osídlenia pozdĺž rieky Dunaj, kde sa dnes rozprestiera mesto Viedeň, môžeme vystopovať do 5. storočia pr.n.l. Bolo keltského pôvodu, rovnako ako aj 

meno Viedeň, ktoré je odvodené od keltského „Vedunia“, čo znamená „rieka v lesoch“. Rimania v 1. storočí n.l. založili posádkový vojenský tábor menom 

Vindobona. Pozostatky rímskeho tábora sú viditeľné v niektorých častiach mesta ešte aj dnes. Viedeň začala získavať na dôležitosti v stredoveku, keď sa stala 

sídlom Babenbergerovcov, ktorí okolo roku 1200 postavili mestské hradby. Viedeň sa neskôr stala hlavným mestom Habsburgskej ríše a ostala ním takmer 

sedem storočí. Cisárska minulosť je viditeľná aj v týchto dňoch v monumentálnej štruktúre mesta. Príkladmi sú Cisársky palác (Hofburg), palác Schönbrunn, budovy okolo 

Ringstraße a mnoho ďalších miest v celom meste. Po 2. svetovej vojne Rakúsko ostalo nezávislé vďaka štátnej dohode podpísanej v roku 1955. Viedeň ostala nepoznačená 

blízkosťou existujúcej Železnej opony počas Studenej vojny a budovala si svoju medzinárodnú úlohu. Stala sa sídlom OSN v Európe a bola zvolená za ústredie organizácie 

OBSE. 

 

Bratislava (www.bratislava.sk) 
Bratislava sa nachádza v Strednej Európe. Rozprestiera sa na obidvoch brehoch rieky Dunaj a leží na úpätí Malých Karpát. Mesto Bratislava sa nachádza na 

hraniciach troch krajín. Susedí s Maďarskom a Rakúskom. Mesto Bratislavy ma viac ako pol milióna obyvateľov. Podľa archeologických výskumov sa prvé 

kolónie objavili v období paleolitu, čo je 5000 rokov pr.n.l. Neskôr sa tu objavili Kelti a založili tu opevnené centrum (Oppidium) a nakrátko sa tu objavili aj 

Rimania v 5. storočí pr.n.l. Po nich prišli prví Slovania. Počas 10. a 11. storočia sa oblasť Bratislavy stala malou časťou novovzniknutého Uhorského štátu. V 

roku 1291 uhorský kráľ Ondrej III. udelil mestu Pressburg (Bratislava) privilégiá, titul slobodného mesta a mnohé ďalšie dôležité výsady, ktoré umožnili rozvíjať 

vlastné slobodné hospodárstvo, ekonomiku a nezávislý trh. Po tureckej okupácií mesta Buda sa v roku 1536 stal Pressburg hlavným mestom Uhorska. Počas viac ako dvoch 

storočí bolo v gotickej katedrále Svätého Martina korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovien. Najslávnejším monarchom korunovaným v Bratislave, je bezpochyby cisárovná 

Mária Terézia. 1. januára 1919 sa mesto so slovenským menom Bratislava stáva súčasťou nového spoločného štátu Československo a po jeho rozdelení 1. januára 1993 sa 

Bratislava stáva hlavným mestom nezávislej Slovenskej republiky. 

 

 

 
 

 

 



Časový plán Gasshuku: 
 

Piatok: 19:00 – 20:30 Všetky stupne  Sobota: 08:30 – 09:45 Čierne a hnedé pásy Nedeľa: 09:00 – 10:00 Čierne pásy 

Telocvičná Gymnázium Jura Hronca   10:00 – 11:20 Všetky stupne    10:15 – 11:30 Čierne a hnedé pásy 

     11:30 – 12:50 Všetky stupne      11:40 – 13:00 Všetky stupne 

     Obed            

     15:30 – 17:30 Všetky stupne    14:00 – 16:00 Skúšky na stupne Dan 

             

 

Poplatok za Gasshuku:        Prihlášky do 6. marca   Prihlášky po 6. marci  

           Členovia IOGKF  Nečlenovia IOGKF Členovia IOGKF Nečlenovia IOGKF 

Čierne pásy   70 €   80 €   80 €   90 € 

Hnedé pásy   60 €   70 €   70 €   80 € 

Farebné pásy   50 €   60 €   60 €   70 € 
    

 

Sayonara Party: konzumné si každý platí sám. Prosíme, nahlásiť sa pri registrácií, kvôli rezervácií miest 
           Miesto Sayonara party bude upresnené 

 

 

 

 

Poznámky:  
1. Organizátori Gasshuku nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu cenností.  

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

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  

4. Kontakt a viac informácií nájdete na: Web-stránke www.kobudo.eu, E-Mail: igor@kobudo.eu, gasshuku@kobudo.eu, alebo na telefónom čísle +421 903 759 212  

(Sensei Igor Vakoš) 

 

 

Doporučené ubytovanie: 
 
Hotel Nivy ***, Líščie Nivy 3, 821 08 Bratislava www.hotelnivy.sk  hotel@hotelnivy.sk (použite kód „Karate“ pre ceny)  

 

www.booking.com/bratislava 

http://www.hotelnivy.sk/
mailto:hotel@hotelnivy.sk

