
 

 

 

 

 

 

Nedávno sa uskutočnil druhý Írsky WonHwaDo turnaj a sústredenie lídrov 

s veľmajstrom Cho (terajší prezident Global  IWA). Pri tejto významnej 

príležitosti sme sa spojili s  jedným zo slovenských účastníkov tohto podujatia 

a v skratke Vám ponúkame prepis nášho rozhovoru. Na naše otázky odpovedal  

najmladší účastník slovenskej výpravy do Írska Patrik Voštiar.  

No tak začneme od začiatku, kedy a ak o ste sa dostavili na seminár?  

Patrik Voštiar: Odchádzali s me 19.11.ja, majster Ján Dzuriš, Ľubo Toman, môj tréner 

(Róbert Slovák)  a dve dievčatá. Stretli sme sa na letisku okolo 15:30 a lietadlo nám 

odlietalo o 17:50. 

Bol to tvoj prvý let? 

Patrik Voštiar: Áno, a páčil sa mi, leteli sme spoločnosťou Ryanair. Let trval asi 2 

alebo 3 hodiny. Neviem presne lebo sa v Írsku posúval čas o hodinu dozadu.  

Mali ste nejaký pripravený program na piatok?  

Patrik Voštiar: Prísť tam a spať  Na letisku sme pristáli 19:40 a organizátori prišli po 

nás až okolo 23:00. Úplne na Nás zabudol. Nikto z nás nemal číslo na organizátorov , 

až Roba napadlo pozrieť plagát a tam bol kontakt. Boli s me tam na let isku 3 hodiny.  

Takže teraz sme už v Navan centre po obtiažnej ceste a išli ste spať. Ako bolo 

organizované spanie?  

Patrik Voštiar: Nijako, nebola žiadna večierka. dorozprávali s me a išli spať okolo pol 

jednej. Ráno bol budíček 8:20 a nasledovali raňajky. Majster Kim Do Ri nám doniesol 

chlieb, maslo, šunku, syr... To s me jedli prvý krát po piatku.  

 

Tak prejdime k programu Írskeho WonHwaDo turnaja?   

Patrik Voštiar:  O 9:00 s me prišli na Navanskú strednú školu, zaregistrovali s me sa, 

teda iba ja. Ľubo platil za pozeranie.  

Aké boli registračné poplatky a poplatky za pozeranie sa?  

Patrik Voštiar:  Sparring (zápas) 20€ na osobu a  formy 5€ na osobu,  pozeranie 5€.  

Po zaregistrovaní čo nasledovalo? Koľko ľudí sa zúčastnilo turnaja?  

Patrik Voštiar:  No rozdelili sme sa do skupín podľa veku a technických stupňov. 

Turnaj začal súťažou foriem, každá skupina bola ako celok. Odcvičila formy a  boli 

vyhlásené jej výsledky, potom nasledovala ďalšia skupina a pod. Keď skončila súťaž 

foriem jednotlivcov nasledovala súťaž družstiev (demo team), to sa vyhodnotilo 

a prešlo sa na sparring. Tu sa rozdelili súťažiaci podľa veku na skupiny, moja bola od 

16-18 rokov aj keď mám 15...  

Ako prebiehala súťaž vo formách? Mal si možnosť vybrať si formu, alebo ti bola 

forma pridelená?  

Patrik Voštiar: Každý mal možnosť si vybrať formu akú chcel, ja som odcvičil vlastnú 

formu, ktorú som si vymyslel doma. Čas na odcvičenie formy som mal 20s, čas sa 

udeľoval podľa technických stupňov. 

Vieš aké boli výsledky v tvojej skupine?  

Patrik Voštiar:  Fuuuha, no posielam nejakú fotku, ale formy vyhral jeden Američan a 

ďalej neviem. Prebehlo to veľmi rýchlo, iba som prišiel do šatne a  už mi tréner 

povedal, že idem vystupovať. Tak som tam nabehol a kopu veci som zabudol. Tak to 

aj potom vyzeralo. 

 

 

 

 

 



 

 

OK, poďme teda ďalej skončil si tretí v súťaži sparingu ako tento ús pech 

prebehol? 

Patrik Voštiar:  Čakal som, čakal som a potom ma zavolali súťažiť. Súper bol chalan  

o pol hlavy vyšší a mal 16 rokov. Problém bol ten že sparring bol iný ako som 

trénoval, na súťaži to bolo také skackanie a za dotyk bod. Súper bol rýchlejší ako ja, 

ale aj mne sa podarilo bodovať. Prehral som. Po skončení súťaže v  sparringu sme sa 

išli túlať po Navane. 

To si zápasil len s jedným? 

Patrik Voštiar:  Bohužiaľ. 

Ako to bolo zo stravou počas súťaže? 

Patrik Voštiar:  Tak ako som už spomínal, raňajky doniesol majster Kim, na obed sme 

si išli kúpiť jedlo do Tesca hneď po súťaži a večeru s me si zobrali z chladničky čo  

zostalo z raňajok. 

Takže prvý deň skončil výletom do mesta?  

Patrik Voštiar:  Nie, deň skončil ceremóniou odovzdávania darov veľmajstrovi Cho 

v hoteli. Ceremoniál začal o 19:00. 

Toto ma zaujíma vieš o tom viac? 

Patrik Voštiar:  Na ceremoniáli boli 

veľmajster Cho, Steve Cha, Pyong Dong Lee, 

starosta Navanu a majster Kim Do Ri. 

Vlastne to čo som pochopil, celý ceremoniál 

bol uvedenie veľmajstra Cho do funkcie 

prezidenta GIWA. Dosť som toho nerozumel, 

ale je to na videu. 

Tak prejdime na ten druhý deň, čo sa dialo 

tam? 

Patrik Voštiar:  Takže budíček 8.20 a to isté ako minule, najed li sme sa, zbalili a  išli 

znovu do tej strednej školy tam sme mali trén ing 6 hodinový tréning. Ten nás stál 60€ 

dospelí a dieťa 40€. Trén ing bol rozdelený na 2 časti. Rozcv ičku viedol majster Kim 

a ďalej pokračoval v tréningu veľmajster Cho. Začali sme 

precvičovaním hadangov, ostatný majstri chodili okolo nás 

a opravovali chyby, potom s me pokračovali technikami v 

dvojiciach. To je všetko k prvému tréningu.  

Nasledovala hodinová prestávka na obed a pokračovali 

sme druhou časťou tréningu. Na začiatku sme preberali 

dosť dlho jedno dychové cvičenie. Veľmajster Cho veľa 

hovoril o chi-kungu a následne sme pokračovali znova 

technikami.  

Po tréningoch sa cestovalo domov?      

Patrik Voštiar:  Vrátili sme sa do centra, kde sme spali a 

tam bolo prekvapko. Veľmajster Cho a iný majstri nám 

uvarili večeru  

Milé aký poci t v tebe vyvolal veľmajster Cho? Čo myslíš aký je to človek?  

Patrik Voštiar: No tak to si ja určite trúfať nebudem. A le bola to pre mňa pocta, že som 

ho mohol stretnúť a celkovo byť s ním. Páčilo sa mi, že ma nebral ako handru, keď 

robil na mne techniku. Pekne všetko vysvetlil a tak. Nebol povýšenecký, ale málo sa 

smial. Vraj veľmajster Han sa viac smial a menej rozprával a veľmajster Cho naopak 

veľa rozpráva a malo sa smeje, tvrdí majster Ján Dzuriš.  

Potom ste prespali a išli ste domov?  

Patrik Voštiar: Áno presne tak 

Na záver, odporučil by si zúčastniť sa 

niečoho takého aj iným?  

Patrik Voštiar: No určite, je to dosť dobrá 

skúsenosť nie len kvôli WHD ale aj kvôli 

precvičovaniu Anglického jazyka. Ďalej nové 

prostredie, nový ľudia, iný systém vo viacerých 

veciach. 

spracoval: Štefan Kubaloš 


