ReportaZa: Japonska

Med treningom in turisticnimi
sprehajali po hotelu. V desetem nadstropju pa je
bila znadilnajaponska kopel (manjdi bazendek z
vrodo r"odo). v katerem srno si blaZili boledine v
mi5icah po napomih treningih. V recepciji hotela
smo imeli ved radunalnikovz internetnimi povezavami, s pornodjo katerih smo lahko bili v povezavi
z dornadimi. Pogosto nam je na njih nagajala
pisava, saj si s tipko lahko iz abecede preklopil na
ko nj i,
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Japonc i uporablj ajo

td vrste pisave. Sevedaje bil v recepciji vedno na
voljo tudi znadilen japonski zeleni daj, ki smo ga
pili predvsem zjutraj.

V naslednjih enajstih dneh smo ob deveti
r-rri

odhajali iz hotela in se vanj vradali v poznih

reiernih uralr. lz hotela tnrtr se I lnelrojem
odpeljali v JKA HQ
Septembra sern kot clan JKAzveze Slot'enije

in kot slavni trener Karate kluba Ronin Poljane

odpotoval na Japonsko na izobraZevanje v
initruktorski Soli JKA HQ (.lapan karate asocialion He:rd quafler). Iz Slor crrije se rras je na pot
podalo 32. Po enajstih urah voZnje z letalom
smo pristali na letali5du Narita, od koder srno
se z vlakom odpeljali do Tokia. Ze na poti do
hotela so nas presenetili pokrajina, ljudje, infrastruktura. Na podzemni Zeleznici smo se pn'id
soodili z neizmemo gnedo. Tokio Steje nekaj dez
10 milijonov prebivalcev. s 5ir5o okolico pa 5e
precej ved. Na podzemni Zeleznici velja izredna
disciplina: gibati seje treba skrajno levo, po desni
pa hodijo ljudje z nasprotne strani. Ze majhno
odstopanje od teh nadel lahko sproZi nezadovoljstvo domadinov, deprav to obidajno pokaZejo
le z nasmeikom na obrazu. Vedini prebivalstva
tega mesta se zelo rnudi. vsi hitijo, na metroju pa
pogosto zatisnejo odi ali pa se predajo i-ericam,
ki jih imajo na mobilnih telefbnih.
V hotelu me je dakala majhna sobica, opremljena v japonskem slogu. Po tleh je bil tatanti (trda
slamnata blazina), na njenr pa tanjSa blazina za
spanje. Ob zglavniku, kije bil napolnjen z riZevimi
luSdinarri, je bila tudi iz,tara (neke vrste spalna
srajca oz. halja), v kateri smo se v naslednjih dneh

r./rryo

(prostor za trening),

kjer sn.ro opravili prvi enoumi trening. Po hitrern tuiiranju smo od3li do bliZnje prodajalne,
kjer sn.ro lahko kupili sveZe pripravljeno hrano.
Najpogosteje snro posegali po nigri-zushiiu
(kepica riZa, prekrita z razlicnimi vrstami surove
rrbe), sttshimiju (tanke rezine razlidnih vrst rib z

razninri prilogami) inmakiitt (rolice riZa, zavite
v morsko rastlinje alge). Seveda pa se je ob
dobri hrani in po napornem treningu prilegla tudi
plodevinka piva Asahi a1i Saporo. ki veljata rned
veliko vrstami za najbolj priljubljeni. Po kratkem obedu,

ki smo ga z,aul.lli

s pomodjo

/ra.rli

(palidice iz bambusa), smo od5li na oglede znamenitosti. Pri tem smo se sredevali z naravnimi
I epotam i, tehnoloSkirr.ri doseZki, starodavno kultulo. arhitektumirni doseZki. misti ko, fi lozofij o,
industrijskim ran ojem, duhovnostjo, politidnimi

posebnostmi in tradicijo. Vsekakor lahko
redemo, da je Nihon (Japonska) deZela velikih
nasprotji. Ob pogledih na visoke nebotidnike
in poslovne stavbe. kot so Opera City Tower,
Shiry'uku Park To*'er" Metropolitan Govemment

Office, dlovek v trenutku zaduti vse tehnoloSke
in industrijske doseike. kijih je ust'n'aril s svojim
delom in trudom. Po drugi strani pa nekje rned
temi nebotidniki leZi cesarska palada, v kateri 5e
vedno Zivi cesar. Obdanaje z ogromnim parkom

in obzidjern, okrog katerega je speljan Sirok
vodni kanal. Tldi Sensoii-ji tempelj v Asakusu,
Ueno park in Koishikatt'a Korakten Garden
kaZejo, daje to obmodje posejano s starodavno
kulnrro in tradicijo. Po vseh ogledih in spoznanjih smo se proti veddru spet vradali v JKA HQ,
kjer smo ponovno oblekli karate gl (obleko za
r adbo l<arateja t irr izr edli Se en trening.
Ob nedeljah, ko ni bito treningov, smo hodili
na izlete izven obmodja Tokia. Prvi izlet je bil
v nacionalni park Nikko. Tam smo obdudovali
ogromne templje, ki so bili postavljeni v dasu
vladavine shogtna Tokugau'e Ieyasa. Naslednjo
nedeljo pa smo odpotovali v obmorsko mesto
Kamakuro,kjer stoji kip Velikega Bude, kije visok
13,4 metra in teZek 121 ton. Kip je nekod stal ob
obali in gaje canarrl prevmil, nato so ga postavili
viSje ob vzno2je gozdov, kjer stoji 5e danes. V
Kamakuri srno obiskali ie japonskiZen ternpelj, ki
te s svojo mimostjo in urejenostjo popolnomaprevzame. Obcasno je iz tempeljskih objektov sliSati
mrmranje duhovnikov, ki se posvedajo meditaciji.
V tem templju je tudi grob odeta modemega karateja, mojstra Gichina Funakoshija.
Za konec pa je prav, da poven-r 5e nekaj
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o karateju, ki je bil tudi povod za to, da sem
obiskal Japonsko. Treningi v JKA HQ potekajo
vedkrat dnevno, vse dni v letu razen praznikov
in nedelj. Zaposlenih je 30 in5truktorjevvisokih
dar (mojstrskih) stopenj, ki so vsi po vrsti prvaki
svetovnih in japonskih prvenste\'. Kar naenkrat
se te osebnosti, ki imajo veliko znanja iz karateja,
neverjetne sposobnosti udenja in prena5anja
znanja, pojavijo pred teboj. S svojim obna5anjem,
predanostjo in disciplino v dojer vzpostavijo duh
budo (borilne veSdine). Z japonskim nadinom
treniranja prav hitro ugotovi5, daje le trdo delo
kljud do uspeha. Ko ti kaplja za kapljo pot tede
po delu, ugotoviS, da si vedno znova na zadetku,
da si 5e vedno udenec, pa depravje za tabo Ze 20
let vadbe. Po kondnem pozdravu paje telo spet

mimo, rnisli pa so prazne.
Podano znanjeje doseglo n.roja pridakovanja
in veselim se, da ga lahko prena5am na svoje
uaence \ Karate I<lubLr Ronin ter jim s tem
omogodam kar najhitrejSe napredovanje v tej
Plemeniti

vesdini
Jurij subic
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