ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011

tyto schopnosti rozvíjet. Došlo také k jednomu
velmi zábavnému nedorozumění při suburi.

Rok 2011 byl pro nás velmi bohatě zaplněn
spoustou práce u nás v dódžó i na cestách
mimo něj. Kromě obvyklé nálože pravidelných
tréninků jsme absolvovali značné množství
různých seminářů, turnajů, zkoušek, ukázek a
dalších akcí. Naši pokročilejší členové působili
stejně jako v předchozích letech jako učitelé na
několika seminářích, jako rozhodčí i jako
zkouškoví komisaři. Naši členové se též zapojili
do reprezentace ČR, která se v roce 2011
zúčastnila Mistrovství Evropy v Kendó v polské
Gdyni.

Přes 10 našich členů vyjelo po 14 dnech opět
do Rakouska, tentokrát na cvičení s učiteli a
studenty IBU, které se konalo 12 a 13. 2. Dobře
jsme si zacvičili a zabojovali. A co víc - na
zkouškách tři naši členové byli úspěšní - Honza
Paul získal první dan a Michal Suchý a Adam
Urban 2. dan! Gratulujeme!
18. - 20. 2. jsme se zúčastnili semináře s Horiguči
sensejem (7. dan) a také turnaj Technica Cup
2011. Horiguči sensej nás také dvakrát navštívil
na našem tréninku. Seminář byl zaměřený na
základy a použití seme. Sensej kladl důraz na
práci spodní půlky těla a používání zápěstí.
Všichni naši členové též byli úspěšní při
zkouškách na kjú. Na turnaji se projevily různé
nemoce a nachlazení a také únava, přesto se
zadařilo - Tonda Hejlík získal cenu za nejlepšího
bojového ducha. Díky všem našim členům, kteří
vypomáhali Sandómonu s organizací akce.

Oproti předchozím letům jsme si přidali
uspořádání dalších dvou akcí. Bylo to
uspořádání Mistrovství ČR v Kendó v březnu a
také seminář se sensejem Terrym Holtem
z Londýna v dubnu. Krom toho jsme
samozřejmě uspořádali další ročník květnové
semináře a turnaje Sacuki a také spolupořádali
akci Tóru Giga 2011 v září. Zde je na místě
poděkování všem dobrovolníkům, kteří při
pořádání těchto akcí odvedli obrovský kus
práce.

A třetí únorová akce - 26. 2. jsme se zúčastnili
turnaje Cassovia Cup až v dalekých Košicích
(Tomáš Berger, Marek Novák, Michal Suchý a
podpora týmu Giang Nguyen). Turnaj byl
zajímavý především díky účasti asi 30 kendistů z
Maďarska v čele s Tiborem Baránym (6. dan).
Marek Novák vybojoval cenné druhé místo v
turnaji jednotlivců a tým se umístil na 3. místě
(první byl Fönix A a druhý MJKK A).

Na administrování provozu v našem dódžó se
jako v předchozích letech podíleli hlavně
Miloslav Hotovec, Filip Baumruk a Tomáš Berger.
Dále bychom chtěli poděkovat panu Masahiro
Mijóšimu, který se s jemu vlastním zápalem a
nadšením podílel na vedení našich tréninků.
Naši členové jsou též zapojení do fungování
České federace Kendó: Na prvním místě je
určitě Vladislava Jarošová, která působí jako
hospodářka ve výkonném výboru ČFK. Filip
Baumruk je předseda dozorčí komise, Ondra
Kašpar člen DK, Tomáš Berger je člen komise
rozhodčích a webmaster a Tomáš Buňata
správce majetku. Nelze nezmínit skupinu
dobrovolníků, kteří se podílejí na organizování
akcí ČFK, jako je Toru Giga – tuto akci v roce
2011 „řediteloval“ Ondra Kašpar. Těmto všem
patří náš dík a naše podpora.

20. 3. jsme uspořádali poprvé Mistrovství České
republiky v Kendó. Prestižní turnaj proběhl v
Praze 6. Poprvé v historii MČR proběhl turnaj
týmů. Na třetím místě v open turnaji se umístili
Ondra Dudáš a Tomáš Buňata, turnaj týmů
vyhrálo družstvo Kacubó B a na druhém místě
skončilo Kacubó A. Děkujeme všem našim
členům, kteří se zapojili do organizace celé
akce!

SEZNAM AKCÍ, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI
9 našich členů se zúčastnilo víkendového
semináře s Kamemoto sensejem (7. dan) v
Rakousku 7. - 8. 1. 2011. Téma semináře bylo
vytváření a využívání příležitostí. Na toto téma
jsme vyslechli krátkou přednášku a věnovali se
některým speciálním cvičením, které by měly
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25. 3. proběhlo u nás v dódžó Charitativní
suburi. Tato iniciativa proběhla v různých dódžó
po celém světě. Obnášela 1000 suburi bez kiai
jako podpora obětem živelné katastrofy v
Japonsku. Součástí byla i dobrovolná sbírka, ve
které jsme vybrali 9 450 Kč a odeslali do
Japonska. Děkujeme všem, kdo se toho
zúčastnili a přispěli!

21. - 22. května jsme uspořádali výroční 10.
Pohár Sacuki + seminář Kendó. Seminář byl v
rámci oslav výročí jako dárek pro všechny
zadarmo. Sobotní seminář vedli Filip Baumruk (4.
dan) a Masahiro Mijóši (3. dan). Cvičili se
základy, různé techniky a také nacvičování
různých situací, které můžou nastat v šiai. Večer
proběhla v druhém dódžó oslava 10. výročí s
prohlížením inkriminujících archívních fotek. V
neděli proběhl turnaj NP. Po tomto turnaji
následoval zápas Sever vs Jih II. Turnaj mužů
vyhrál Ondra Dudáš a Marek Novák a Tomáš
Buňata skončili na třetím místě, Hana Nguyen
získala Cenu za nejlepšího bojového ducha a
Kó Takemoto Cenu za nejhezčí Kendó. Zápas
družstev skončil již podruhé vítězstvím týmu
Sever. Děkujeme všem našim členům, kteří nám
pomohli akci připravit a zorganizovat!

26. 3. se konal turnaj pro děti v Bílině. Od nás se
zúčastnili Pavel Puchmajer a Jakub dobrovolný
za dohledu kouče Petra Grassera. Pavlík ve své
kategorii získal střibro.
8. - 10. 4. se konal opět pod organizační
taktovkou Kacubó seminář s Holt sensejem z
Velké Británie. Sensej se zaměřil na správné
používání ramen a zápěstí při sekání a také na
různé metody jak projít skrz soupeřovo kamae k
zásahu. Součástí byla také instruktáž pro
rozhodčí a také zápas reprezentačního týmu
proti zbytku světa. Děkujeme všem našim
členům za pomoc s organizací a hlavně
Danielovi za to, že sem senseje přivezl a staral
se o něj!

28. 5. proběhl v Lipsku turnaj Leipziger
Kendomeisterschaft, kterého se již dlouhá léta
zúčastňujeme. Letos vyrazili Tomáš, Mára,
Michal, Adam a Jakub. Tomáš se probojoval do
čtvrtfinále turnaje danů. Nejvíce se nám dařilo v
turnaji týmů, kde jsme se v konkurenci 11
dalších týmů převážně z Berlína a Drážďan
probojovali až na druhé místo.

Další výlet do Rakouska: 16. - 17. 4. se konal ve
Vídni mezinárodní turnaj Donau Cup. Z ČR tam
bylo 14 závodníků, z toho 6 z Kacubó. V turnaji
jednotlivců se nejdál probojoval Kó Takemoto
(3. kolo), v turnaji družstev se repre tým můžů
posílený Adamem Urbanem dostal čtvrtfinále a
Ondra Dudáš dostal cenu Best fighting spirit.

4. - 5. června proběhl v Brně seminář Kendó
pod vedením Tomáše Bergera (4. dan) a turnaj
Muga Cup. Sobotní seminář byl zaměřený
hlavně na základy + na některé vybrané
techniky. Na turnaji se nám opět zadařilo, získali
jsme všechny medaile, vyhrál Marek Novák,
druhý byl Kó Takemoto, třetí Ondra Kašpar, k
tomu navíc ješte Giang Nguyen získala Cenu za
nejlepšího bojového ducha.

30. 4. se konal v Brně turnaj Mini Muga Cup
určený pro začátečníky do 1. kjú včetně. Turnaji
předcházel krátký seminář pod vedením T.
Bergera pojatý jako úvod do šiai. Turnaje se
zúčastnilo celkem 9 našich členů (6 závodníků a
3 rozhodčí/drill instruktoři :D). Hanka Nguyen
získala 3. místo v turnaji žen a také cenu Best
fighting Spirit, Kó Takemoto vyhrál otevřený
turnaj.

Zúčastnili jsme se prezentační akce „Brána
volného času dokořán“ v Praze 6, která
proběhla 8. 6. Měli jsme dvě ukázky Kendó, plus
prezentační stánek s praktickým workshopem.
Akce byla zaměřená především na děti.

6. - 8. května proběhlo 25. ME v Kendó. Letos
opět s českou účastí. Součástí repre týmu byli
Jakub Dobrovolný, Ondra Dudáš, Mára Novák,
Michal Suchý + tým manažer Tomáš Berger.
Zúčastnili jsme se všech 6 turnajů ME, nejvíce se
dařilo týmu žen, který se probojoval až do
čtvrtfinále. Byla to dobrá zkušenost pro
všechny, užili jsme si spoustu dobrých zápasů.
Na zkouškách po ME složil úspěšně Tomáš
Berger zkoušku na 4. dan.
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20 - 24. 7. se konal v Maďarsku třídenní seminář
a turnaj Hungary Cup, jde o jednu z
nejvýznamnějších akcí ve střední Evropě. Vyrazili
Tomáš Buňata, Ondra Kašpar, Marek Novák,
Michal Suchý, Adam Urban, Honza Hrušecký a
Kó Takemoto. Na semináři se hodně cvičily kata
a hodně prostoru bylo taky věnováno džigeiku.
V turnaji kjú získal Kó 2. místo, na turnaji týmů
postoupili naši do druhého kola, kde prohráli s
francouzskými reprezantanty. Zadařilo se taky
na zkouškách - Kó má 1. dan a Tomáš Buňata 3.
dan - gratulujeme!

22. a 23. 10. proběhl ve Frýdku seminář Kendó a
pak také turnaj Moravský Pohár. Akce se
zúčastnilo 5 našich členů, Marek Novák
vybojoval výborné druhé místo.
Adam Urban a Kó Takemoto se 5. a 6. 11.
zúčastnili semináře s Kumpf sensejem (7. dan) v
Drážďanech, na programu bylo výživné cvičení
a nácvik šiai.
Jak si kdo ustele, tak si kdo lehne - Tak přesně
tohle neplatilo 18. - 20. 11. v Krkonoších na
Pomezních boudách, kam jsme vyrazili na
notoricky známý víkendový seminář a zkoušky
na který nás vyrazilo celkem 13. Cvičení s
belgickými senseji v čele s Čieko Yano (6. dan)
bylo zaměřené hlavně na korektní formu
cvičení. No hlavně se tam děly věci mimo
dódžó a mimo chápání, ale rozhodně ne mimo
očekávání. Na zkouškách se zadařilo - Karel
Landkammer získal 4. kjú, Tomáš Lindner 3. kjú a
Hanka Nguyen 1. kjú. Gratulujeme a dobrá
práce všichni.

14. - 18. září proběhla nejvýznamnější Kendó
akce v ČR - Toru Giga 2011. Tuto akci jsme již
tradičně
spolupořádali.
Proběhl
třídenní
mezinárodní seminář Kendó pod vedením
Ozawa senseje (8. dan Kjóši) a dalších učitelů
Konaly se také zkoušky do 3. danu včetně,
následně mezinárodní turnaj jednotlivců (mužů
a žen zvlášť) a nakonec v neděli turnaj týmů.
Na semináři jsme cvičili ozdělení do skupin
podle pokročilosti a pod dohledem sensejů
pracovali na základech i rozličných technikách.
Na turnaji se velmi zadařilo Ondrovi Dudášovi,
který se probojoval až na druhé místo, ale
dobře si vedli i další naši členové. Denis Odrin a
Jan Hrušecký získali na zkouškách 1. dan. Díky
všem pořadatelům v čele Ondrou Kašparem
jako ředitelem akce.

Tomáš Buňata a Dominik Železník s podporou
Jirky Flídra se zúčastnili 19.11. Budoshow 2011,
kde předvedli za ČFK ukázku Kendó s poněkud
nečekanám záveřem.
Následující víkend 26. - 27. 11. se děly zase další
neuvěřitelné věci v Hradci Králové, kde se
konalo Vánoční Kendování a Nozomi Cup.
Turnajového víkendu (mimo jiné samozřejmě) se
zúčastnilo 6 našich borců. Kacubó řezníci Adam
Urban, Mára Novák, Ondra Kaspi a Ondra
Dudy vyhráli v sobotu turnaj týmů a v neděli na
Nozomi Cupu získal Mára třetí místo v open
turnaji a dařilo i ostatním. Koho by zajímaly
detaily, tak se zeptejte někoho jinýho než
Kaspiho :D

Další akcí na programu bylo školení rozhodčích
a přátelský turnaj kjú v Přerově 8. - 9. 10. 2011.
Školení od nás úspěšně absolvovali Jan
Hrušecký, Ondřej Dudáš, Ondřej Kašpar, Michal
Suchý, Ko Takemoto a Tomáš Berger. Turnaje kjú
se zúčastnili Tomáš Lindner a Giang Bergerová
Nguyễn, která vybojovala Cenu za nejlepšího
bojového ducha. Nedělní část programu
proběhla za přítomnosti a vedení tří sensejů z
Tokia. Sensejové nás také navštívili na našem
středečním tréninku po akci.
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16.12. proběhl poslední trénink v roce 2011. Na
programu byl na začátku turnaj pro
začátečníky sestávající se ze tří disciplín, který
vyhrál Martin Draxler, následovala velká
balónová bitva ve které se mocně střetly modrý
a červený tým (výsledek byl nerozhodný 1:1) a
na konci bylo volné džigeiko. 21. 12. proběhlo
jako každý rok setkání v japonské restauraci
Mijabi, kde jsme se rozloučili s uplynulým rokem
ale také s Kóem Takemotem, který na konci
roku odjíždí zpět domů do Japonska.

Tomáš Buňata a Ondra Dudáš se zúčastnili
Minikangeika v Bílině, seminář proběhl 27. a 28.
12.
ZÁVĚR
Děkujeme všem našim členům, kteří se zapojili
do naší pestré činnosti. Děkujeme také všem
našim příznivcům a fanouškům za jejich
podporu. Vynasnažíme se, abychom si vaši
přízeň zasloužili i dalších letech.

Zpracoval:
Foto:

Tomáš Berger
Pavel Strnad
Jan Hrušecký

tomas.berger@kacubo.cz
www.strnad.info

https://picasaweb.google.com/104372469261268289599
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