Schallerbachu na který vyrazili Filip Baumruk,
Tomáš Berger, Ondra Kašpar, Martina
Gregorovičová a Michal Suchý. Seminář byl
velmi výživný se spoustou cvičení suburi ale i
technik a džigeika.

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010
V roce 2010 jsme navázali na předchozí období
a tento rok se nesl ve znamení dalšího rozvoje.
Dobré výsledky neslo pravidelné cvičení a
vedení tria našich instruktorů Filipa Baumruka,
Masahira Mijóšiho a Tomáše Bergera za
podpory vedoucího oddílu Miloslava Hotovce.
To, že je každý trénink veden pravidelně těmito
učiteli, vytváří dobrou kontinuitu a dobře se
podepisuje na cvičení našich členů.

23. 1. jsme se zúčastnili jednodenního semináře
v Brně, který vedl Tomáš Berger (3. dan), na
kterém se především opakovaly věci ze
semínáře v Bad Schallerbachu.

Ekonomická situace nás donutila zvýšit členské
příspěvky z 700 Kč na 900 Kč na čtvrtletí.

Tomáš Buňata, Ondra Dudáš, Marek Novák se
30.1. zúčastnili velkého turnaje 3W v Mainzu (195
účastníků z 5 zemí), zúčastnili se soutěže
jednotlivců i týmů.

Zúčastnili jsme se velkého množství seminářů,
turnajů i zkoušek a zapojili se do organizování
významných Kendó akcí v ČR. Těch
zahraničních bylo celkem XX a těch domácích
XX.

Masivnější výprava z Kacubó se zúčastnila
cvičení se studenty a učiteli z japonské IBU ve
Vídni 13. - 17. 2. Na této akci též úspěšně složili
zkoušky na 1. dan Adam Urban, Honza Kolář,
Martina Gregorovičová a Michal Suchý.
18. - 21. 2. se konal v Praze seminář Kendó s
Horiguchi sensejem (7. dan) a turnaj Technica
Cup. Seminář byl zaměřený na korektní
vybudování základů a jejich aplikaci v
pokročilejších cvičeních. Na turnaji se zadařilo,
Dan Häckl se umístil na 3. místě.
24. 2. nás na tréninku navštívil pan Takahiro
Aono (3. dan), člen japonského univerzitního
dódžó.
26. - 27. 2. jsme se zúčastnili semináře s Potrafki
sensejem (7. dan) v Praze, který byl určený pro
reprezentanty a pokročilejší kendisty.

Získali jsme dobrá umístění na turnajích a naší
členové také byli úspěšní ve skládání zkoušek
na nové stupně dan i kjú.

7. 3. se konal turnaj pro děti v Bílině. Martin
Draxler vyhrál kategorii Kihon a Jakub
Dobrovolný byl druhý v kategorii šiai 13 - 15 let,
to vše za vedení coache Michala Suchého.

Jako v předchozích letech působili naši členové
jako instruktoři, rozhodčí i zkušební komisaři. Byli
též zapojení do práce České federace Kendó
jako rozliční funkcionáři. Naši členové byli také
členové reprezentace Kendó ČR a zúčastnili se
přípravy týmu a 23. mistrovství Evropy v Kendó
Celkově můžeme jednoznačně říci, že činnost
Kacubó a našich členů pomohla posunout
úroveň českého Kendó zas o kousek dál.

14. 3. se konalo mistrovství České republiky v
Kendó ve Frýdku-Místku, do kterého se od nás
kvalifikovali Ondřej Dudáš a Marek Novák.
Ondra se probojoval až do finále kde podlehl
Jindrovi Ziegelheimovi.
27. - 28. 3. se konal ve Vídni Donau Cup, kterého
se zúčastnili Michal Suchý, Adam Urban, Tomáš
Buňata, Marek Novák a Ondra Kašpar,
zúčastnili se turnaje jednotlivců i turnaje týmů.
Heslo akce: Levý rukáv :D

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nás v naší
činnosti podpořili a fandili nám!
AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI
15. - 17. 1. se konal seminář s Kamemoto
sensejem (7. dan) v rakouském Bad
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9. - 11. 4. se konalo v Maďarském Debrecénu
23. Mistrovství Evropy v Kendó. Součástí
reprezentace ČR byl i Ondra Dudáš a Marek
Novák jako soutěžící a Dan Häckl jako
podpora. Týmu se letos dařilo velmi dobře v
turnaji družstev se probojoval do top 8. Všem
reprezentantům děkujeme!

9. - 12. 9. se konala v Praze alce Toru Giga 2010
- seminář, zkoušky a turnaj pod vedením
Yamanaka seseje (8. dan Hanši) a Ozawa
senseje (8. dan Kjóši) a dalších učitelů.
Sensejové nás také několikrát navštívili na
tréninku. Byla to velká mezinárodní akce, kterou
jsme pomáhali připravovat a organizovat, díky
všem kdo se na tom podíleli. Na turnaji se umístil
Ondra Dudáš na vynikajícím 3. místě a Ondra
Kašpar úspěšně složil 2. dan a Petr Grasser 1.
dan.

9. 4. jsme se zpolu ze Sandómonem zúčastnili
ukázky Kendó v Praze na Policejním plese.
22. - 23. 5. jsme pořádali Sacuki 2010 - seminář,
zkoušky, turnaj NP a turnaj "Sever vs Jih".
Seminář vedli Filip Baumruk (4. dan) a Masahiro
Mijóši (3. dan). Akce se zúčastnilo téměř 90
kendistů z celé ČR. Ještě jednou děkujeme
všem, kdo přijeli a taky všem, kdo se podíleli na
přípravě a organizaci.

2. - 3. 10. proběhlo v Přerově školení rozhodčích
a následně přátelský turnaj pro držitele kjú.
Akreditaci rozhodčích zde získali Tomáš Berger,
Ondra Dudáš, Ondra Kašpar a Honza Kolář.
23. 10. proběhl v Přerově turnaj NP Moravský
Pohár, kterého jsme se zúčastnili, do top 8 se
probojovali 3 naši.
Již podruhé jsme se zúčastnili ukázky Kendó a
prezentaci našeho dódžó na Písecké bráně 2.
6. , i přes deštivé počasí se akce vydařila.

12. - 14. 11. proběhl v Krkonošch všemi oblíbený
seminář Kendó, který letos vedli Filip Baumruk
(4. dan) a Tomáš Berger (3. dan). Akce se
zúčastnilo přes 20 našich členů. Na zkouškách
na kjú byli všichni naši členové úspěšní.

11. - 13. 6. jsme se zúčastnili semináře a turnaje s
Davis sensejem (7. dan) na Slovensku. Akce
obnášela školení rozhodčích, seminář Kendó a
turnaj týmů a zúčastnili se jí Ondra Dudáš,
Marek Novák a Michal Suchý, turnaj jsme
vyhráli.

27. - 28. 11. se konalo v Hradci víkendové
cvičení Kendó s krátkým seminářem pod
vedením Jindry Ziegelheima (5. dan) a
turnajem pro děti, turnajem týmů Vánoční
Kendování a turnajem NP Nozomi Cup . Pavel
Puchmajer byl druhý v kategorii ml. žáci, Martin
Draxler třetí v kategorii st. žáci, náš tým Růmstró
(Paul, Kašpar, Berger) obsadil třetí místo v turnaji
týmů. Na Nozomi Cupu v top 8 bylo hned pět
Kacubáků, turnaj vyhrál Ondra Dudáš a Michal
Suchý a Tomáš Buňata byli třetí. Během akce
jsme také důkladně měřili rychlost radarem.

12. a 13. 6. se konal v Brně seminář Kendó s
Tomášem Bergerem (3.dan) a turnaj Kendó
Muga Cup, součást NP.
Marek Novák se zúčastnil letního cvičení s
Potrafki sensejem (7. dan) v Berlíně 7. - 11. 7.
16. - 18. 7. jsme se zúčastnili semináře a turnaje
Hungary Cup 2010 v Budapešti. Akce se
zúčastnili Ondra Dudáš, Ondra Kašpar, Marek
Novák a Michal Suchý, který si tu roušku fakt
nevezme :-D
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Marek Novák se zúčastnil semináře, zkoušek a
turnaje Nakakura Cup v Bruselu 15. - 19. 12 pod
vedením Hirakawa senseje (8. dan Kjóši) a
dalších učitelů. Úspěšně zde složil 2. dan a na
turnaji se probojoval do top 16.
Poslední trénink v roce 17. 12. jsme věnovali
cvičením seků, hlavní program bylo
přesekávání makiwar ostrým mečem. 20. 12.
jsme strávili příjemným večerem v restauraci
Mijabi a následným kulečníkem který skončil 21.
12. :D
ZÁVĚR
Tak to je všechno, něco se sem už nevešlo,
třeba Filipovo ježdění do Rakouska na tréninky s
Kamemoto sensejem, Adamovo a Markovo
cvičení na Taiwanu a naštěstí taky Danovo
působení v Londýně a je toho ještě mnohem
víc.
Děkujeme všem, kdo se toho všeho zúčastnili a
celý rok pracovali nejen na sobě a svém
Kendó ale i pro nás ostatní! Samozřejmě díky
také všem, pilně dřeli na našich pravidelných
trénincích. Na všechny se budeme těšit v roce
2011!

Zpracoval:
Foto:

Tomáš Berger
tomas.berger@kacubo.cz
Pavel Strnad
www.strnad.info
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