ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

pozvedla úroveň celého českého Kendó a byla
prospěšná všem, kdo v ČR Kendó cvičí nebo
podporují.

Můžeme říct, že rok 2009 byl pro nás velmi
přínosný a dařilo se nám vesměs velice dobře.
Vyplatil se nám přesun do pražských Dejvic,
který se projevil především na výrazně větším
zájmu nových členů o cvičení Kendó u nás. Má
to však i stinnou stránku v podobě výrazně
vyšších nákladů.

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI
23. - 25. 1. jsme se zúčastnili semináře s
Kamemoto senseiem (6.dan, teď již 7. dan) v
Rakousku - na akci vyjeli Michal Suchý a Lukáš
Tadial.

Dalším významným posunem úrovně cvičení u
nás byl postup několika našich členů na vyšší
úrovně stupňů dan. Naši členové se zúčastnili
velkého množství seminářů Kendó s mnoha
různými učiteli a to jak v ČR tak i v zahraničí.
Také se zúčastnili velkého množství domácích i
zahraničních turnajů a získali několik cenných
úspěchů. Naši členové se také zapojili do
činnosti reprezentace ČR a vyvrcholením byla
účast dvou našich členů na Mistrovství světa
v Kendó v Brazílii. Naši členové dále působili
jako instruktoři na několika seminářích, jako
rozhodčí. Celkem jsme se zúčastnili 24 seminářů
a turnajů (z toho 9 zahraničních).

31. 1. - 1. 2. proběhl v Praze seminář a turnaj
Techica Cup 2009. Akce se zúčastnilo téměř 20
našich členů. Po semináři proběhly zkoušky na
kjú, všichni naši členové byli úspěšní. V neděli
proběhl turnaj, Ondřej Dudáš se umístil jako
druhý a Marek Novák jako třetí.

Za zmínku také stojí činnost propagační,
především ve formě ukázek pro veřejnost a
také publikování článků o Kendó v časopisu
Fighters Magazín.
Neměla by určitě také zapadnout činnost pana
Mijóšiho, který s velkou obětavostí a trpělivostí
pořádal téměř každý měsíc Keikó Kai pro
pokročilejší kendisty u nás. Také velmi
významnou měrou spolu se svými přáteli
finančně podpořil výjezd reprezentace na MS.
A v neposlední řadě s nasazením a trpělivostí
jemu vlastní vedl velkou část našich
pravidelných tréninků.

Foto J. Paul

7. 2. proběhl jednodenní intenzivní seminář
v Brně pod vedením Tomáše Bergera (3. dan).
Semináře se zúčastnilo kolem 25 kendistů,
z toho 6 z Kacubó a zbytek místních.
International Budo University byla na návštěvě
ve Vídni 14. - 18. 2., kde proběhlo několik
tréninků, akce se zúčastnili Ondra Dudáš a
Marek Novák.
21. - 22. 2 se Filip Baumruk zúčastnil semináře v
Dublinu pod vedením Yanai senseie (7. dan) a
dalších učitelů. Dosáhl tam velkého úspěchu,
protože zde úspěšně složil zkoušku na 4. dan
Kendó.
22. 3. se konalo v Hradci Králové Mistrovství ČR
v Kendó. Na akci nás vyrazilo kolem 15, hlavně
podpořit naše členy, kteří se kvalifikovali do
nejlepší osmičky NP, což byli Marek Novák,
Tomáš Buňata a Ondra Dudáš. Na turnaji se
umístil Ondřej Dudáš jako třetí. Po turnaji
následovalo luxusní džidejko s velkým
množstvím 3, 4. a 5. danů a všichni si dobře

Foto S. Vasko

Můžeme tedy říci, že činnost našich členů
pozvedla jednak naše dódžó, ale také
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zacvičili-k-m-k-m (omluvte chybu na
klávesnici...)

danů (!). Zúčastnili jsme se i turnaje týmů a
pozorování kačera.

Filip Baumruk, Marek Novák a Michal Suchý se
zúčastnili turnaje Donau Cup ve Vídni 4. 5. 09.
Marek měl smůlu na skupinu se dvěma 4. dany
a nepostoupil, Michal vyhrál pool a probojoval
se do druhého kola a nejúspěšnější byl Filip který
se probojoval až do čtvrtfinále.

13. -14. 6. 2009 proběhl na Slovensku Letný
Kendó Seminář s panem Davisem (7.dan),
kterého jsme se zúčastnili již podruhé. Neděli
pak proběhl turnaj tříčlenných družstev, kde se
tým Faun group (Petr Grasser, Michal Suchý,
Faun Phong) umístil jako třetí a tým Hora hora
(Ondra Dudáš, Marek Novák a posila z Košic
Miro Skyba) jako druhý. Kromě těchto borců se
akce zúčastnil ještě Tomáš Berger. Turnaj byl
součástí rozhodcovského semináře.

25. 4. proběhl turnaj pro děti v Bílině a seminář
pro všechny. Na turnaji zazářil náš Pavlík
Puchmajer, který vyhrál kategorii 7 - 9 let.
Celkem se turnaje zúčastnilo 22 dětí z 5 oddílů.
Semináře se zúčastnilo kolem 10 našich členů.

25. 6. nás navštívil mladý japonský kendista
Aoyama Tadayuki san (4.dan), toto setkání
bylo vydařené i mimo dódžó.

13. 5. jsme se zúčastnili akce "Písecká brána
dokořán", kde jsme prezentovali Kendó a naše
dódžó. Předvedli jsme 2 ukázky a celých 6
hodin byli na stánku, kde si děti mohly Kendó
zkusit a dozvědět se další informace.

15. – 17. 7. jsme se zúčastnili velkého třídenního
campu Budapešti (Sakai sensei, Abe sensei,
Kamemoto sensei a další učitelé se 7. a 6. dany)
následně dvoudenního turnaje Hungary Cup
2010 jednotlivců i týmů. Akce se zúčastnili
Tomáš Berger, Michal Suchý, Lukáš Kovář,
Tomáš Buňata a Giang Nguyen.

15. 5. - 17. 5. se konala naše největší akce,
seminář Kendó a turnaj 8. Pohár Sacuki. Tuto
akci pořádalo naše dódžó. Vynikající seminář
zaměřený na základy a některé důležité
koncepty v Kendó vedli pánové Filip Baumruk
(4. dan) a Masahiro Mijóši (3. dan). V neděli
následoval turnaj v kategorii žen a otevřené
kategorii. Zde jsou výsledky
Turnaj žen:
1. P. Štěpánová (Nozomi)
2. K. Jiřičková (Sandómon)
3. E. Žáčková (Sandómon)

Otevřený turnaj :
1. M. Fritz (Nozomi)
2. P. Štěpán ml. (Nozomi)
3. O. Dudáš (Kacubó) & T. Jelen
(Sandómon)

Foto T. Berger

Cena za nejlepšího bojového ducha: E. Žáčková
(Sandómon) & D. Häckl (Kacubó)
Cena za nejhezčí Kendó: M. Novák (Kacubó)
Cena pro nejlepšího juniora: P. Štěpán ml. (Nozomi)

Akce se celkem zúčastnilo kolem 50 účastníků a
z toho zhruba polovina z Kacubó. Děkujeme
všem účastníkům a také všem dobrovolníkům,
kteří pomáhali akci připravovat a podíleli se na
jejím hladkém průběhu!

Ve sejném datu Ondra Dudáš a Marek Novák
vyjeli na 4 denní tréninkové soustředění
v Berlíně pod vedením Potrafki senseje (7 dan),
aby tak vyladili formu před nastávajícím MS v
Brazílii

Ondra Dudáš, Marek Novák, Michal Suchý,
Faun Phong a Adam Urban vyrazili na turnaj
Leipziger Kendomeisterschat do Lipska 23. – 24.
5. 2009. Dařilo se dobře, kluci se probojovali do
několika kol eliminace. Adam Urban získal cenu
Best Fighting Spirit v turnaji pro kjú. Marek Novák
vyhrál v turnaji pro kjú 2. místo. Jelikož se zde
vítězové kjú turnaje kvalifikují i do turnaje danů,
tak toho Marek využil a vyhrál 2. místo i v turnaji

V pátek 7. 8. nás na tréninku navštívil pan
Fuminori Honda (5. dan), který v našem dódžó
mnoho let působil.
7 našich členů vyrazilo na poslední trénink
reprezentace v Bílině pod vedením
Ziegelheima (5. dan). Po semináři proběhlo
několik kol různých druhů šiai a následně
zahradní párty.
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28. – 31. 8. proběhlo 14. mistrovství světa
v Kendó v Brazilském Sao Paulu. Tohoto turnaje
se zúčastnila i česká reprezentace a to včetně
Ondry Dudáše a Marka Nováka. Český tým se
zúčastnil turnaje jednotlivců. Marek bohužel
nepostoupil ze skupiny, protože měl velmi
silného soupeře. Ondra vyhrál skupinu a
postoupil do prvního kola, kde vedl s Brazilským
kendistou velmi vyrovnaný zápas, ale bohužel
pak nakonec podlehl. Na této akci též úspěšně
složil Marek Novák zkoušu na 1. dan.

15 našich členů se zúčastnilo semináře na
"Pomezkách" 13. - 15. 11, které letos vedli Jano
Čieko (6. dan), Wesley Haeke (5. dan) a další
belgičtí kendisté. Velká spousta cvičení byla
doprovázena společenskými večery,
zajímavými telefonáty a také zkouškami, které
vetšina našich členů úspěšně zvládla.
21. 11. proběhla v Praze 10. Budoshow, na které
jsme ve spolupráci se Sandómonem předvedli
ukázku Kendó.

Kacubó děkuje všem reprezentantům za
výbornou práci a také všem, kteří tým
podporovali!

Tradičního turnajového víkendu – Vánoční
Kendování a Nozomi Cup - v Hradci Králové
jsme se zúčastnili i letos - a to v počtu 8
kendistů. Akce proběhla 28. - 29. 11. Dopolední
seminář v sobotu vedl Filip Baumruk. Dále
proběhly turnaje pro děti, turnaj týmů a v neděli
turnaj jednotlivců NP. Kategorii starší žáci vyhrál
náš Pavlík Puchmajer, Adam Urban byl druhý v
juniorech a na nedělním Nozomi Cupu se jako
třetí umístili Ondra Dudáš a Mára Novák.

V úterý 15. 9. proběhla v Praze na
Staroměstském náměstí akce „Setkání mistrů
bojových umění“, kterou uspořádala ČUBU a
kde jsme předvedli ukázku Kendó šiai.
Zúčastnili jsme se nejvýznamnější letošní Kendó
akce v ČR - 18. Pražského Poháru Kendó Tórua
Gigy 2009 + semináře Kendó 17. – 20. 9. Akci
vedl pan Hiroši Ozawa (7. dan kjóši) a množství
dalších sensejů. Zúčastnili jsme se vynikajícího
třídenního semináře, zkoušek a také velkého 20
našich členů, kteří se také podíleli velkou měrou
na organizaci celé obrovské akce, kterou letos
„řediteloval“ Standa Odolan.
Na zkouškách 7 našich členů složilo úspěšně 1.
kjú, 2. dan získal Ondra Dudáš a 3. dan Daniel
Häckl. Na turnaji naši bojovali statečně a
naplno, nejdále se z našich dostali M. Mijóši a
M. Novák (osmifinále).

16. 12. proběhl poslední trénink v roce 2009 a
něm Vánoční Kacubó turnaj - proběhly na něm
celkem tři turnaje pro naše členy. Zde jsou
výsledky:
Turnaj v
hajasuburi:
1. p. Sergej
2. p. Hejlík
3. p. Draxler
(4. p. Železný)

Turnaj v kihonu :
1. p. Flídr
2. p. Lieberzeit
3. p. Růžička & p.
Sergej

Šiai :
1. p. Buňata
2. p. Hrušecký
3. p. Dobrovolný &
p. Novák

V pátek 18. 12. proběhlo tradiční přátelské
posezení v restauraci Mijabi, kde jsme zhodnotili
uplynulý rok a probrali spoustu dalších
důležitých věcí včetně wasabi.

Ve středu 30. 9. a v pátek 2. 10. byl u nás na
trénincích pan Hisao Horiguchi (7. dan) a vedl
cvičení. Předal nám mnoho cenných rad,
převážně ohledně základů a jejich aplikaci v
pokročilejších cvičeních.

Pavlík Puchmajer se zúčastnil zimního semináře
s manžely Ziegelheimovými (5. a 4. dan) 26. - 29.
prosince v Bílině.

V sobotu 3. 10. jsme se v rámci
teambuildingové akce vrhli na paintball a další
zábavu a současně tak s menším zpožděním
oslavili narozeniny vedoucího Kacubó M.
Hotovce.

ZÁVĚR
Děkujeme všem našim členům, kteří letos pilně
cvičili jak na našich trénincích tak i mimo ně na
velmi pestrém poli různých seminářů a turnajů,
kterých jsme se letos zúčastnili (viz výše). Také
děkujeme všem, kdo se podíleli na
administrativě a organizaci našeho dódžó. Dále
děkujeme všem lidem mimo Kacubó, kdo naší
činnost podporovali a fandili nám. Budeme se
těšit na úspěšné navázání v roce 2010!

24. - 25. 10. se konal ve Frýdku seminář a také
Moravský Pohár Kendó - akce se zúčastnilo 8
našich členů. Tři naši borci (Ondra Kašpar,
Tomáš Buňata a Faun Phong se probojovali do
čtvrtfinále).

Zpracoval:

Tomáš Berger
tomas.berger@kacubo.cz
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