ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007
V roce 2007 hýřilo Kacubó Kenrikai aktivní činností v dódžó i mimo něj. Členové se zúčastnili
celé řady seminářů a turnajů v ČR i v zahraničí a také několika ukázek a veřejných vystoupení
a dalších akcí.
Kacubó také nadále plnilo svou roli jednoho z pilířů českého Kendó, členové se podíleli na
činnosti reprezentace ČR a také působili jako instruktoři a rozhodčí na akcích jiných dódžó.
Zvláštní úsilí bylo též věnováno rozšíření Kendó mezi zájemce z měst, kde zatím nejsou členské
kluby ČFK, toto úsíli v roce 2008 přineslo své ovoce v podobě nových členských dódžó.
Kacubó Kenrikai hodlá s těmito novými členy nadále úzce spolupracovat a pokračovat
v jejich podpoře. Členové Kacubó se též podíleli na organizování velkých akcí ČFK.
Co se týče vnitřního vývoje, došlo k obměně členské základny, mnoho členů skončilo, ale
přišlo mnoho nových a tak si Kacubó udržuje členskou základnu přibližně stabilní až lehce
stoupající, na běžném tréninku je obvykle přítomno kolem 20 – 30 kendistů. Nadále
s nadšením využíváme zkušeností pana Mijóšiho, který se nám věnuje s velkou pílí.
Zůčastnili jsme se též všech akcí NP, naši nejúspěšnější závodníci jsou Filip Baumruk a Tomáš
Buňata, za ženy Martina Gregorovičová a Vladislava Jarošová.
SEZNAM AKCÍ KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI:
Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2007 začali rok seminářem v rakouském Bad
Schallerbachu s Kamemoto senseiem (6. dan ). Akce se zúčastnilo kolem 6 našich členů,
cvičily se především základy a proběhla 19. – 22. 1. 2007.
21. 1. jsme vyrazili do vzdáleného Mainzu na turnaj 3-W.
Velmi nabiého turnaje, obsazeného mimo jiné členy
německé, holandské a belgické reprezentace jsme se
zůčastnili ve složení Tomáš Berger a Ondřej Dudáš, zúčastnili
jsme se turnaje pro držitele kjú, danů i družstev (v
kombinovaném týmu spolu s členy Nozomi dojo a
Sandómonu)
Další akce proběhla v Praze, šlo o školení rozhodčích a
přátelský turnaj pro kjú 18. – 19. 2. Školení rozhodčích spoluvedl Tomáš Berger (společně
s Janem Cílkem ze Sandómonu) a zúčastnilo se jej několik našich členů. Přátelský turnaj vyhrál
Tomáš Buňata, Ondřej Dudáš skončil třetí, v kategorii žen se třetí umístila Martina
Gregorovičová.
3. – 4. 3. proběhl seminář v Praze pořádaný Sandómonem, který vedla Fumi Sugimura (5.
dan) a Tomáš Jelen (3. dan), zkoušky na kjú a také turnaj Technica Cup. Zúčastnili jsme se
všech akcí. Na zkouškách všichni naši členové uspěli. V otevřeném turnaji získal třetí místo
Tomáš Berger, v ženách byla druhá Vladislava Jarošová a třetí Martina Gregorovičová.
23. 3. k nám na trénink přišla vzácná návštěva – pan Hiroši Ozawa (7. dan kjóši) spolu
s panem s panem Kazumasou Fudžiedou (5. dan).
Poté jsme vyjeli na seminář v Hradci Králové, který vedl pan Ozawa (24. – 25. 3. 2007). Akce
se zúčastnilo mnoho našich členů. Na následné mistrovství ČR v Kendó se kvalifikovalo 5
našich členů (dva se z důvodu nemoci omluvili). Stříbrnou medaili získal Filip Baumruk.

Naši členové, kteří byli vybráni do výběru reprezentace, se zúčastnili 21. mistrovství Evropy
v Kendó 27.-29. 4.2007 v Portugalském Lisabonu. Na mistrovství vyjeli Filip Baumruk, Daniel
Häckl, Tomáš Buňata a Sebastian Šimek. Sebastian Šimek získal cenu Best fighting spirit, Daniel
Häckl složil úspěšně zkoušku na 2. dan a Tomáš Buňata na 1. dan.
12. - 13. 5. jsme uspořádali náš tradiční seminář a také turnaj 6. Pohár Sacuki 2007. Seminář
vedl pan Masahiro Mijóši (3. dan). Turnaj jednotlivců vyhrál Filip Baumruk.
2. 6. jsme vyrazili na turnaje Banri Ikku a Koinobori Cup do Českých Budějovic. Třetí místo na
něm získal Tomáš Buňata.
9. června proběhl seminář Kendó v Děčíně pod vedením Miloslava Hotovce a kterého se
zúčastnilo několik našich členů.
23. - 24. 6. proběhl seminář Kendó v Brně pod vedením Tomáše Bergera a kterého se
zúčastnilo několik dalších našich členů.
29. 6 - 1. 7. proběhl seminář a turnaj pro ženy v polské Poznani. Z našeho dódžó se akce
zúčastnily Iva Štěpánková a Andrea Zimová.
I v roce 2007 jsme se zúčastnili Semináře Kendó a turnaje Hungary Cup v Budapešti. Proběla
1. - 5. 8. Reprezentovali nás Marek Novák a Světlana Baumruková.
8. - 9. 9. proběhl v Praze seminář Kendó pro ženy se Sugimura sensei, kterého se zúčastnili i
naše členky.
15. - 16. 9. se konal v rakouském Welsu seminář Kendó pro ženy, kterého se od nás zúčastnila
Světlana Baumruková.
Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili přehlídky bojových umění pro děti „Akademie
bojových umění“, která proběhla 16. 9.
Největší akce roku 2007 - 16. Pražský Pohár Kendó Tórua
Gigy a seminář Kendó se širokou mezinárodní účastí proběhl
27. – 30. 9. Naši členové se podíleli na pořadatelské činnosti
a také se samozřejmě zúčastnili semináře pod vedením
Potrafki senseie (7. dan) a dalších učitelů a také turnaje.
13. - 14. 10 proběhlo v Přerově školění rozhodčích, seminář
pro závodníky a přátelský turnaj pro držitele žákovských
stupňů. Seminář spoluvedl Tomáš Berger (spolu s Janem
Cílkem ze SDM). Turnaj výhrál Ondřej Dudáš.
28. 10. proběhl v Přerově 1. Moravský pohár, kterého se zúčastnili naši členové. Tomáš Buňata
skončil na druhém místě, Filip Baumruk na třetím, Ondřej Dudáš získal cenu za nejlepího
bojového ducha. Třetí místo v kategorii žen získala Martina Gregorovičová.
2 - 4. 11. proběhl v Krkonoších seminář Kendó pod vedením Tomáše Bergera a Tomáše Jelena
ze SDM a zkoušky na stupně kjú. Všichni naši členové, kterří se jich zúčastnili, byli úspěšní.

24. a 25. listopadu jsme se zúčastnili krátkého semináře pod vedením Miloslava Hotovce a
Filipa Baumruka a turnajů Nozomi Cup a Vánoční Kendování v Hradci Králové. V kategorii šiai
do 15 let se na druhé příčce umístil Dominik Fiala a na třetím Marek Novák. Ve smíšeném
týmu získal první místo v turnaji družstev Ondřej Dudáš, dalšíc naši členové se umístili na
druhém a třetích místech. V turnaji žen NP získala 3. místo a též cenu za nejlepšího bojového
ducha Martina Gregorovičová. V otevřeném turnaji se umístil Filip Baumruk jako 3.
29. listopadu jsme předvedli
v Kralupech nad Vltavou.
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Poslední trénink v roce 2007 proběhl 19. 2., soutěžili jsme
v několika zábavných disciplínách a svedli velkou
balónkovou bitvu.
Rok 2007 jsme zakončili tradičním posezením
v restauraci Mijabi a někteří neméně tradičně
pokračovali v zábavě do několika dalších restaurací.
ZÁVĚR
Děkujeme všem našim členům, kteří se podíleli na velmi pestré činnosti našeho dódžó.
Za Kacubó Kenrikai sepsal Tomáš Berger

