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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 
 
Naše činnost v roce 2012 byla podobně jako 
v předchozích letech nasměrována pro zvýšení 
úrovně cvičení našich našich členů i pro 
pozvednutí českého Kendó jako takového.  
 
Naší hlavní radostí je postupné kvalitativní i 
kvantitativní zlepšení v oblasti cvičení dětí. Naše 
děti mají ustálené tréninky a postupně se 
zlepšují a také se pomalu zvyšuje i jejich počet.  
 
Pilně cvičí i dospělí a nadále přibývají. V letních 
měsících roku 2012 se docházka na tréninky 
pohybovala okolo 30 kendistů, z čehož máme 
také velkou radost. 
 
Naše dódžó uspořádalo v květnu tradiční, již 
dvanáctý, Pohár Sacuki spojený se seminářem 
a zkouškami na kjů. Tato akce přilákala téměř 
90 kendistů z 12 různých oddílů z celé ČR.  
 
Na konci srpna jsme uspořádali krátké, leč velmi 
vydařené cvičení s Takenaka sensejem (7. 
dan), což je středoškolský učitel Kendó z Oity u 
kterého cvičila naše členka Božena Klodová.  
 
Další významná akce byla Toru Giga 2012 + 
seminář Kendó, kterou jsme stejně jako 
v předchozích letech spolupořádali. Proběhl 
seminář, zkoušky a turnaj. 
 
Dále se naši členové zúčastnili velkého množství 
domácích i zahraničních seminářů a také 
turnájů, ze kterých přivezli velmi cenné výsledky. 
Za zmínku stojí hlavně Hungary Cup 2012, kde 
Kacubó tým obsadil vynikající třetí místo, což je 
historický úspěch. Na MČR v Kendó 2012 jsme 
získali zásluhou Marka Nováka bronzovou 
medaily v týmech se Kacubó A tým umístil na 
druhém místě.  
 
4 naši členové byli v roce 2012 vybráni do 
reprezentace ČR, která se zúčastnila mistrovství 
světa v italské Novaře, zúčastnili se turnajů 
jednotlivců i týmů. 
 
Kromě cvičení a organizování se  naši členové  
také podíleli na chodu České federace Kendó. 
Na první místě Vladislava Jarošová jako členka 
VV a hospodářka, dále Filip Baumruk a Ondřej 
Kašpar jako členové dozorčí komise, Tomáš 
Buňata jako správce majetku a Tomáš Berger 
jako člen komise rozhodčích a webmaster. ČFK 
na funkci čestného prezidenta reprezentoval 
náš vedoucí Miloslav Hotovec  

 
Všem našim členům děkujeme za jejich úsilí a 
pilnou práci v roce 2012 a všem našim 
fanouškům a příznivcům za jejich podporu! 
 

SEZNAM AKCÍ, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI 

20. - 22. 1. se konal seminář s Kamemoto 
sensejem v Linzi, kterého jsme se zúčastnili 
ve složení Filip Baumruk, Tomáš Berger, 
Ondra Kašpar a Michal Suchý. Tréninky byly 
rozdělené přibližně na 2 hodiny cvičeni kata a 
hodinu dzigeiko. Cvičeni kata bylo v ostrém 
tempu, fyzickou náročnosti se to docela 
začalo blížit šinaj kendo. Džigeiko bylo moc 
príma a pěkně jsme si to užili (a sensej nás 
taky :-) ). V závěru semináře se vytasil 
(doslova) s jedním neplánovanym 
překvapením a taky jedním moc humorným 
závěrem. Objev zájezdu je jednoznačně 
"ackward turtle" a hláška zájezdu je 
bezesporu "dreimal" :-)  

Marek Novák, Ondra Dudáš, Adam Urban, 
Michal Suchý a Hozna Hrušecký se zúčastnili 
cvičení se senseji a studenty IBU ve Vídni 14. 
a 15. 2. Kromě džigeika první den si také 
zabojovali v cvičných zápasech v neděli. Přes 
menší technické problémy v dopravě to byl 
úspěšný zájezd s "kamarády", s krásným 
sluníčkem a všelijakými jinými 
dobrodružstvími.¨ 

 

18. - 19. 2. se 12 našich členů zúčastnilo 
sobotního otevřeného tréninku reprezentace 
a v neděli pak turnaje Technica Cup 2012. 
Celkem tam bylo asi 50 lidí. Na semináři jsme 
mohli okusit, jak se připravuje český tým na 
letošní mistrovství světa a trochu se tam 
zapotili. Na turnaji se nám dařilo dobře, 
Marek Novák získal 3. místo v otevřeném 
turnaji a Božena-Barbora Klodová 3. místo v 
turnaji žen a navíc ještě Cenu za bojového 
ducha. Další naši členové se probojovali v 
turnaji daleko. Někteří předvedli vyloženě 
originální výkon (někdy až moc :-D) 
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8 našich členů (Filip Baumruk, Daniel Häckl, 
Tomáš Buňata, Ondra Dudáš, Michal Suchý, 
Marek Novák, Ada Urban a Ondra Kašpar) se 
24. - 25. 3.  zúčastnilo mezinárodního turnaje 
v Vídni Donau Cup 2012. Všichni zabojovali a 
dařilo se výborně - Ondra Dudáš vybojoval 
fantastické 3. místo v turnaji mužů.  Zadařilo 
se i v turnaji týmů - tým Czech 1 s mužskou 
reprezentací se umístil na 3. místě. Dařilo se i 
týmu Czech 2 (repre ženy) a Czech 3 
(zbytek).  

1. 4. se konalo MČR v Kendó v Brně, kterého 
jsme se samozřejmě zúčastnili. V osmičce 
nejlepších nechyběli Ondra Dudáš a Marek 
Novák (a Ko Takemoto, který se všek 
nezúčastnil). V open turnaji jsme zásluhou 
Marka získali bronz, v týmech k tomu naši 
"Machři" přidali stříbro. Završil to Ondra 
Dudáš, který dostal cenu za nejlepšího 
bojového ducha.  

14. 4. jsme se zúčastnili turnaje pro 
začátečníky v Brně. Začali jsme zaškolením 
do pravidel šiai a pak tréninkovými zápasy. 
Potom následoval vlastní turnaj - v turnaji 
žen nastoupily Hanka Nguyen a Eliška 
Vytlačilová, do open turnaje se pak přidali 
Pavel Váliš, Tomáš Lindner, Steven  Wu a 
Alex. Sestavu doplnili jako koučové a 
rozhodčí Tomáš Berger a Marek Novák. 
Hanka vyhrála třetí místo v turnaji holek, v 
turnaji open se nejdál probojoval Alex. Tomáš 
Lindner předvedl naprosto nejlepší show za 
poslední desetiletí :D 

5. a 6. 5. jsme uspořádali 11. ročník Sacuki. 
Akce se celkem zúčastnilo 86 kendistů z 12 
dódžó. Proběhl seminář pod vedením Filipa 
Baumruka a Tomáše Bergera, zkoušky na kjú 
(kde všichni naši členové byli úspěšní) a 
turnaj (kde byl od nás nejúspěšnější 
bronzový Ondra Dudáš). Turnaj Sever vs Jih 
III opět vyhrál Sever, byť velmi těsně. Kromě 
toho jsme zvládli i menší soutěž v bowlingu. 
Díky všem, kdo se podíleli na přípravě a 
organizaci celé akce!  

Zúčastnili jsme se dalšího ročníku akce pro 
děti „Brána volného času“, kde jsme 
předvedli ukázku a Kendó a měli tam 
otevřený workshop pro děti, co chtěli Kendó 
zkusit.  

25. - 28. 5. se členové národního týmu 
zúčastnili 15. mistrovství světa v Kendó v 
italské Novaře aby mohli změřit své síly s 
těmi nejlepšími na světě. Jsme hrdí na to, že 
součástí reprezentace byli i 4 naši členové: 
Daniel Häckl, Tomáš Buňata, Marek Novák a 
Michal Suchý. ČR měla složitou pozici v 
týmových turnajích, kde v mužích i ženách na 
nás čekal v základních skupinách velmi silný 
tým Koreje. Přesto naši bojovali velmi dobře 
a nedali svou kůži lacino. Turnaji dominovali 
japonští a korejští kendisté. Kacubó děkuje 
všem členům národního týmu za 
výbornou reprezentaci českého Kendó! 

 
Zatímco si někteří naši členové užívali 
dovolenou v Itálii :D tak se Tomáš Berger, 
Ondra Kašpar, Adam Urban, Naoki, Božena 
Klodová a Pavel Váliš zúčastnili 27. 5. turnaje 
v Lipsku - 76 závodníků celkem (27 dan 
turnaj, 33 kju, 16 zen, 15 týmů, 10 hodin 
boje celkem). Nejdál se dostal Tomáš Berger 
do čtvrtfinále. Naoki si dal pěkné cuki. Loňský 
finálový úspěch v týmech jsme letos bohužel 
nezopakovali, tak snad to vyjde příště :-D 

Pavlík Puchmajer a Božena Klodová se 
připojili k Hradeckým na výpravu na velký 
turnaj pro děti v Belgii 2. 6. Pavlík vybojoval 
v kategorii 11-13 let vynikající 3. místo. 

16. 6. se osm našich členů zúčastnilo turnaje 
Muga Cup v Brně, šlo další turnaj série NP. 
Otevřený turnaj vyhrál náš Ondra Dudáš, 
druhý byl Marek Novák a k tomu přidal ještě 
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Jirka Pavelka cenu za nejlepšího bojového 
ducha. 

Jako vždy na konci července i v roce 2012 
jsme se zúčastnili třídenního kendó 
soustředění v Budapešti a následně také 
zkoušek a turnajů jednotlivců i týmů. Letos 
nás tam reprezentovalo celkem 11 členů a to 
mimořádně úspěšně! Seminář byl zaměřený 
hodně na kata, učikomi geiko, džigeiko a také 
na přípravu na zkoušky. Ondřej Dudáš zde 
složil zkoušku na 3. dan. V turnaji kjú získala 
Božena Klodová cenu za nejlepšího bojového 
ducha a v turnaji žen Yuri Murata (kterou 
jsme anektovali z Brna) vyhrála turnaj žen. 
Historický úspěch se podařil v turnaji týmů, 
kde Kacubó tým ve složení Ondra Dudáš, 
Mára Novák, Michal Suchý, Adam Urban a 
Yuri Murata získal bronzovou medaili! Takže 
jeden z těch lepších zájezdů :-D  

 
V rámci propagace Kendó jsme provedli 
ukázku na akci pro anime nadšence Advík 
2012. Součástí byla i přednáška a také 
prostor pro zájemce si Kendó vyzkoušet. 
Zkoukněte fotky na našem Facebooku, stojí 
to za to :-D 

V srpnu proběhlo několik návštěvních výprav. 
Napřed jsme 20. 8. navštívili Kensei dojo, 
kde jsme si zacvičili s místnimi i s 
Hradeckými kendisty, potom k nám 23. a 25. 
zamířil na keiko pan Fuminori Honda (5. 
dan), který s námi v minulosti mnoho let 
cvičil. Aby toho nebylo málo, tak nás navštívil 
pan Stefan Sandstrom (4. dan)ze Švédska. 
Děkujeme novým i starým přátelům za 
příjemné setkání! 

31. 8. jsme uspořádali krátký, leč intenzivní 
seminář s panem Akinorim Takenakou (7. 

dan), který je sensejem ve středoškolském 
dódžó v Oitě v Japonsku, kde rok předtím 
cvičila Božena Klodová. Semináře se 
zúčastnilo kolem 45 kendistů z ČR a dokonce 
i ze Slovenska. Děkujeme Boženě, že k nám 
senseje pozvala a všem účastníkům akce! 

Největší a nejvýznamnější Kendó akce v ČR – 
Toru Giga 2012 se letos konala 19. až 23. 
září 2012 opět v Praze na Julisce a opět jí 
spolupořádalo naše dódžó. Celkem se nás 
akce zúčastnilo přes 20. Opět přijela skupina 
sensejů z Japonska i z Evropy v čele s Ozawa 
sensejem, užili jsme si třídenní seminář 
Kendó a přednášku Ozawa senseje. Dále 
zkoušky na stupně dan, turnaj jednotlivců a 
na závěr také turnaj týmů. Hana Nguyen a 
Jirka Pavelka zde získali 1. dany, na turnajích 
získali cenu za nejlepšiho bojového ducha 
naši členové Daniel Häckl (za turnaj 
jednotlivců, kde se probojoval až do 
čtvrtfinále) a Ondra Dudáš (za výkon v 
turnaji týmů, kde se v Kacubó A probojoval 
taktéž do čtvrtfinále). Děkujeme všem našim 
členům, kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci celé akce!  

 
7. 10. se ve Frýdku Místku konal Moravský 
Pohár, kterého se zúčastnili 4 naši členové. 
Nejúspěšnější byl Marek Novák, který získal 
3. místo v open turnaji 

16 našich členů se zúčastnilo podzimního 
soustředění v Krkonoších 26. - 28. 10., které 
opět vedli sensejové z Belgie v čele s Dirkem 
D'Hontem (5. Dan). Kromě cvičení a 
společenských aktivit se konaly také zkoušky 
na kjú, kde byli všichni naši úspěšní. 

3. - 4. 11. se konal seminář v Drážďanech 
pod vedením Kumpf senseje (7. dan) a 
Išikubo senseje (6. dan). Semináře se 
zúčastnil Adam Urban 
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9. - 10. listopadu se poprvé v historii konalo 
v ČR ME v Naginatadó. Protože česká skupina 
Naginaty je početně malá, vydalo se 10 
našich členů vypomáhat s organizací akce. 
ME proběhlo úspěšně a byla to i pro nás 
zajímavá zkušenost. 

24. - 25. 11. se konal v Hradci Králové další 
ročník turnajového víkendu Vánoční 
Kendování a Nozomi Cup, který letos byl 
ještě rozšířen o školení rozhodčích. Akce se 
zúčastnilo 14 našich členů (z toho 5 dětí). V 
turnaji dětí v technikách získal druhé místo 
Adam Bartošek, v šiai dětí 12 - 14 let získal 
druhé místo Pavel Puchmajer a další stříbrnou 
medaili v turnaji týmů získal náš tým ve 
složení Marek Novák, Adam Urban a Božena 
Klodová. Na nedělním Nozomi Cupu už na 
nás medaile nezbyla, tak snad příště :-D 

Velký Kacubó Vánoční Turnaj proběhl na 
našem posledním tréninku v roce 2012 dne 
19. prosince. Zúčastnilo jej celkem 35 našich 
členů. Stihli jsme turnaj v kirikaeši pro 
začátečníky, turnaj dětí, turnaj devítičlenných 
týmů a na konci jsme si ještě střihli volné 
džigeiko. Díky všem kdo přišli a bojovali a 
podporovali ostatní :-D 

Jako každý rok i letos jsme uzavřeli naší 
činnost přátelským posezením v japonské 
restauraci Miyabi 

Ondra Dudáš se zúčastnil Minikangeika, které 
pořádal Bílinský Sandómon v závěru roku 
2012. 

ZÁVĚR 

Rok 2012 jsme si nesmírně užili a věříme, že si 
stejně budeme Kendó vychutnávat i v roce 
2013!   

 

 

Zpracoval:  Tomáš Berger  
tomas.berger@kacubo.cz 
  


