
CCoo  ooččeekkáávváámmee  oodd  mmiissttrroovvsskkééhhoo  ssttuuppnněě    
aa  oodd  sseennppaaiiůů  ??????  
Někteří absolventi mistrovské zkoušky Ji-Jitsu budí dojem, že netuší co by měli dále dělat, 
případně se domnívají, že teď již nebudou muset nic dělat a budou jenom vydělávat peníze 
pouze pro sebe, mudrovat a všichni jim v tom budou bezplatně radit a pomáhat. 
Někteří doslova „zoufalci“ vypadají tak, že stále ještě nenašli to pravé bojové umění a získali 
jen jeden z dalších „skalpů“ve sbírce, tedy technický stupeň….a la „černý řemen“. 
Mnozí posléze utratí někdy až nehorázné finance na různých zahraničních akcích(za mnoho 
peněz-málo muziky) 
Jako velký etický, psychologický a praktický problém se zde jeví u mnohých lidí že by tito 
měli i nadále  tvrdě na sobě pracovat, cvičit, studovat a ještě odvádět část financí ke zdroji. 
Řeší to tedy rychlým odchodem, často bez rozloučení. Získají tím „svobodu, nezávislost“, ale 
nastoupili cestu (dříve bezprizorního rónina) stagnace-jejich rozvoj je většinou zastaven. Jde o 
stádium přežívání…zapomínají, že jsou stále žáky (i když jsou mistři) a bohužel i velkými 
dlužníky. Ve své stávající činnosti využívají získané kvalifikace, znalosti, dovednosti, 
kontakty a někteří „filutové“ klidně dál rozmnožují a používají metodické materiály Budo 
centra. Ti nejodvážnější a nejbezprizornější je dokonce velmi diletantským způsobem 
upravují, distribuují a prodávají…navzdory autorským právům a dělají, že nic nevědí. 
Samozřejmě, že šikovný senpai již rovněž zastane velkou většinu těchto úkolů…nemusí čekat 
až „zčerná“. Když někdo vede „své“ družstvo Ji-Jitsu? Je to hezké, ale má to jednu vadu 
krásy. Stalo se již několikrát, že se z takového družstva přes noc stalo družstvo úplně něčeho 
jiného a nezabráníte tomu….bohužel….osobně tedy vedení družstva nepovažuji za rozvoj… 
 

alois.konecny@volny.cz 
www.volny.cz/alois.konecny 
www.volny.cz/jijitsu 
www.volny.cz/cbska 

Mistr  Ji-Jitsu a jeho uplatnění v 5ti základních 
oblastech 

1. 
Vzdělávání 

2. 
Cvičení Ji-Jitsu 

-účast 
-vedení 

3. 
Propagace, 

nábor 
nových 
členů 

rozšiřování své 
knihovny 

individuální 

veřejné ukázky 
Ji-Jitsu 

studium teorie skupinové 

osobním kontaktem 
aj. 

semináře návrhy a realizace 
propagačních 

materiálů 

vypracovávání 
metodických 

materiálů 

rozšiřování 
videotéky 

4.Získávání 
finančních 
zdrojů pro 

Budo 
centrum 

sponzorské 
příspěvky 

finance ze cvičení 
finance ze zkoušek 

aj.  

5.Aktivní 
účast na 

odborných 
akcích 

Velké letní semináře 
Letní výcvikové 

tábory 
Zen session 

aj. 

cvičitelé sebeobrany 

pracovníci CBS 
aj. 

zvládnutí digitálních 
technologií Práce pro 

kolegium 
danů 

 

Je třeba jít cestou sebepřesahu.  
Ne tedy co já očekávám od Ji-Jitsu, ale naopak 
co já přinesu této škole?? 
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