ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014

mistrovství Evropy Ondra Dudáš. V příštím roce
proběhne mistrovství světa v Tokiu a naši
členové opět trénují a připravují se. Gambate!

Jaký byl pro nás rok 2014?
Rozhodně můžeme říci, že Kacubó Kenrikai i
nadále zůstává aktivním klubem, který žije, kde
se trénuje a který se zúčastňuje Kendó dění u
nás i v zahraničí.

I v roce 2014 jsme se zúčastnili celé řady akcí,
seminářů, turnajů i ukázek. Je za tím obrovská
spousta práce, času a samozřejmě i financí.
Děkujeme všem našim členům, že se této dávky
zúčastnili, protože tak zvyšují svojí úroveň
Kendó, ale své zkušenosti vozí i k nám do dódžó
na naše běžné tréninky a pomáhají tím k růstu i
ostatním. Svou účastí, tvrdou prací i výsledky na
těchto akcích také posilují naše dobré jméno.

Mnoho nových členů začalo u nás cvičit a
získali solidní základy a jsou dobrým příslibem do
budoucna. Naši již dlouholetí členové nelenili a
získali pro nás mnoho úspěchů na soutěžním
poli a také jich několik postoupilo o další stupně
dan a kjú.

Přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili v roce
2014

Jsme rádi. že se naši členové nejen zúčastňují
tréninků, seminářů a turnajů, ale také se zapojují
do organizace a administrativy, zkrátka
pomohou tam, kde je to zrovna třeba třeba a
nenechávají tato břemena pouze na
vedoucích našeho klubu.

Linz Granum 2014
24. – 26. ledna se v Linzi konal další ročník
semináře s Kamemoto sensejem (7. Dan Kjóši),
zaměřený na kata a na džigeiko. Akce se
zúčastnilo 6 našich členů.

S potěšením též kvitujeme, že si naši členové
organizují sobotní tréninky „navíc“, což svědčí o
velmi zdravé chuti pracovat na sobě a
zlepšovat se.

IBU ve Vídni
Další akce, které se již několik let pravidelně
zúčastňujeme – návštěva studentů a učitelů
Mezinárodní budó university 8. a 9. 2. Na
zkouškách byla úspěšná Božena Klodové, která
získala 2. Dan. Gratulujeme!

Jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat na
loňskou spolupráci s Kamemoto sensejem a i
v letošním roce jsme s ním uspořádali vynikající
seminář. Sensej opět přislíbil, že přijede i příští
rok, za což jsme mu moc vděční.

Technica 2014
A třetí pravidelná akce, kterou vždy otevíráme
Kendó rok byla Technica – seminář a turnaj
Kendó. Seminář měl formu otevřeného tréninku
reprezentace Kendó, která se připravuje na
mistrovství Evropy v dubnu. Naši zabojovali i na
turnaji, nejúspěšnější byla Eliška Vytlačilová,
která se umístila jako druhá v turnaji žen a
Ondra Dudáš, který získal cenu za nejlepšího
bojového ducha v open turnaji. Detaily na
http://sandomon.cz/technika.html .

Naši členové byli též aktivní v České federaci
Kendó, předně Vlaďka Jarošová jako
hospodářka ČFK, dále pak Ondra Kašpar a Filip
Baumruk v dozorčí komisi a Tomáš Berger
v komisi rozhodčích a jako správce webu.

Mistrovství ČR v Kendó 2014
16. března se v Brně konalo mistrovství České
republiky v Kendó. Do turnaje můžeů se
kvalifikovali Ondra Dudáš, Michal Suchý a
Adam Urban, do turnaje žen Eliška Vytlačilová a
Božena Klodová + jsme nasadili dva kompletní
týmy do turnaje družstev. Kacubó B tým skončil
v turnaji bronzový a Eliška získala cenu za
nejlepšího bojového ducha. Detaily najdete na
http://www.kendobrno.cz/mcr/2014/

Chtěli bychom zvlášť poděkovat všem, kdo se
letos zapojili do cvičení s Kendó reprezentací
ČR. Ať již občasně, či pravidelně, má to po
letech opět vzrůstající tendenci a moc se nám
to líbí. V roce 2014 byl v národním týmu na
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otevřené kategorii, vyvrcholením dne byl pátý
ročník Turnaje Sever vs Jih, kde se střetli
bojovníci ze severních a jižních klubů naší země.
Děkujeme všem účastníkům, byli jste skvělí a
vytvořili jste báječnou atmosféru a předvedli
místy skvělé zápasy! Gratulujeme všem
medailistům. Děkujeme také všem rozhodčím,
zvláštní poděkování také patří kapitánům obou
týmů.
Výsledky a fotky najdete
na www.kacubo.cz/sacuki14.htm . Z našich byli
nejúspěšnější Eliška a Daniel, kteří získali stříbrné
medaile ve svých turnajích.
Je to poprvé v historii Sacuki, co někdo vyhrál
turnaj 3x za sebou a také je to poprvé co
někdo vyhrál dva turnaje současně - oba
primáty drží Jana Ziegelheimová ze
Sandómonu Bílina .

Donau Cup 2014
Letos proběhl 29. a 30. 3. Opět ve Vídni. Ondra
Dudáš v týmu Czech 1 získal stříbrnou medaili
na při soutěži družstev. Eliška se v týmu Czech 2
probojovala do osmifinále. Oběma gratulujeme
a děkujeme. Výsledky turnaje najdete
na http://donaucup.at/doc/results2014.pdf
MiniMuga Cup
Tři naši válečníci (Tomáš M, Katka M a Angel) se
zúčastnili turnaje pro začátečníky v Brně v
doprovodu dvou koučů (Michal a Dan). A opět
jsme byli úpěšní – turnaj do 1. Kjú vyhrál Angel
Atanasov. Úspěšný byl i Tomáš Malík, který v
juniorech vybojoval stříbro a navíc získal ještě
cenu za nejlepšího bojového ducha. Oba borci
cvičí Kendó jen několik málo měsíců, takže i
proto je to cenný úspěch a dobrá reklama pro
nás všechny.

Obrovský dík patří všem, kdo se podíleli na
organizaci a přípravě celé akce!

Mistrovství Evropy v Kendó 2014
Ondra Dudáš se jako člen reprezentace
zúčastnil Mistrovství Evropy 2014 ve
francouzském Clermont-Ferrand 11. - 13.
dubna. Bylo to vyvrcholení dlouhodobé
přípravy reprezentace plné tréninkových
soustředění a spousty tvrdé dřiny a úsilí.
Největším úspěchem týmu je postup Jany
Ziegelheimové do 8mifunále a ocenění za
bojového ducha. Tým mužů jen velmi těsně
prohrál ve skupině s pozdějšími vítězi Itálií.
Detaily k EKC najdete na
http://www.ekc2014.com/

Seminář s Kamemoto sensejem

Bílinská trofej

30. 5. a 1. 6. jsme v Praze uspořádali již druhý
ročník semináře s Kamemoto sensejem. Na
semináři jsme se věnovali opakování loňské
výuky a dále se věnovali cvičení kirikaeši a
sajúmen. V neděli jsme cvičili také volné
džigeiko.

26. 4. Se konal turnaj pro děti v Bílině. Tomáš
Malík vybojoval v silné konkurenci hradeckých
a bílinských borců 3. místo v turnaji 16 - 17 let.
Adam Bartošek se ve své kategorii probojoval
ze skupiny, ale v prvním kole eliminace vypadl.
Nicméně v soutěži random mix teamů
vybojoval tým s Tomášem druhé místo a tým s
Adamem třetí místo. Díky také Michalovi
Suchému za doprovod našich mladých borců.

Jsme moc vděční sensejovi, že za námi opět
přijel a učil nás!
Také děkujeme všem účastníkům semináře, že
za námi přijeli a cvičili s námi. S těmi, kterým to
letos nevyšlo, se moc rádi uvidíme na některé
příští akci.

Sacuki 2014 a Sever vs Jih V
17. a 18. 5. jsme uspořádali v Praze Sacuki 2014
– tedy seminář, zkoušky a turnaj Kendó.
Semináře a zkoušek se zúčastnilo na 20
kendistů, nedělních turnajů 45 válečníků.
Proběhl turnaj juniorů, turnaj žen a turnaj v

Těšíme se opět na shledanou na třetím ročníku!
Foto z akce na
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
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10154243201280249.1073741838.441369020248&
type=1

Toru Giga 2014
19. – 21. září jsme spolupořádali největší turnaj v
ČR – 23. Pražský Pohár Kendó Tórua Gigy. Akce
se zúčastnulo na 120 Kendistů z ČR a z dalších
asi 10 evropských zemí. Obrovským úspěchem
je pro nás druhé místo v silně obsazeném turnaji
družstev, kde jsme dokázali porazit několik velmi
silných soupeřů. Děkujeme všem našim členům,
kteří se podíleli na náročné přípravě akce a její
organizaci!

Muga Cup 2014
8 našich se zúčastnilo turnaje Muga Cup v Brně
- Eliška zvítězila v turnaji žen, Hanka vybojovala
třetí místo a v mužích vyhrál Ondra Dudy a
Mára byl třetí. Hanka ještě navíc získala Cenu
za nejlepšího bojového ducha!
Masamichi Kuroda a Fuminori Honda

Také gratulujeme Elišce k úspěšné zkoušce na 2.
dan.

Několik týdnů jsme u nás hostili mladého
japonského kendistu Masamičiho Kurodu (4.
dan). Potrénoval s námi, na pivko zašel a
dokonce s námi jel na turnaj do Budapešti.
Prostě už je náš :-D Díky Masamiči.

Informace o akci a výsledky najdete na
https://www.facebook.com/events/1445623755
688660
Katana Matsuri

V červenci nás také 2x navštívil na tréninku náš
dlouholetý přítel Fuminori Honda (5. dan) a
cvičil s námi. Jsme moc vděční za jeho
návštěvu a jeho podporu, které se nám od něj
v minulosti dostalo a stále dostává.
Seminář a turnaj v Sofii
Daniel Häckl se zúčastnil semináře a turnaje
v Sofii 12. – 13. 7. a přivezl si odtud zbrusu nový
4. Dan! Gratulujeme!
Návštěva Ishikawa senseje
V červenci nás na tréninku navštívil Ishikawa
sensej (7. dan), věnoval se hlavně našim
japonským mladým členům a zacvičil si i
s dospělými. Děkujeme mockrát!

V sobotu 27. 9. jsme zúčastnili Katana matsuri slavnosti mečů, na kterou nás pozvala Českojaponská společnost, pořadatel akce. Na
celkem 4 ukázkách jsme představili Kendó a
naše dódžó. Na akci byly dále k vidění skupiny
provozující různé druhy evropských a asijských
bojových sportů a umění se zbraněmi, výstavka
japonských i dalších mečů, workshopy origami,
kaligrafie a další. Díky všem, kdo jste se akce
zúčastnili a kdo jste nás přišli podpořit. Foto
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10154682588130249.1073741839.441369020248&
type=1

Hungary Cup
Jako každý rok jsme se zúčastnili velkého Kendó
soustředění v Budapešti a take turnajů Kendó,
letos v 6tičlenné výpravě. Fotky od Elišky na
https://www.facebook.com/eliska.vytlacilova/
media_set?set=a.10204197464525198.10737418
72.1484485133&type=1
Ogino sensej v ČR
Asi 12 našich členů se zúčastnilo cvičení s Ogino
sensejem (7. Dan Kendó a Iaidó) v Praze a 5
našich členů následného soustředění v Brtnici u
Jihlavy 2. – 10. srpna. Díky Kensei Dojo za
uspořádání akce a take našim členům za
dobrou reprezentaci našeho klubu.
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Opět Fumi Honda

Srdnatě bojovaly i další týmy (Authistenbande,
Pneumatikáři a LOVE).

V říjnu nás opět poctil svou návštěvou Fuminori
Honda, který se letos již podruhé ukázal v Praze i
u nás v dódžó. Děkujeme a těšíme se na příště!

Na nedělním Nozomi Cupu se Boženka umístila
na třetím místě a stejně úspěšný byl i Mára v
open turnaji! Gratulujeme a také děkujeme
celé Kacubó výpravě!
Kromě toho jsme absolvovali někteří tréninky
reprezentace, krátký Kendó seminář a také
školení rozhodčích.
Poslední trénink
17. 12. proběhl poslední trénink v roce 2014, na
kterém jsme uspořádali Velký Kacubó Turnaj.
Proběhla soutěž pro začátečníky v men-uči,
tady jsou výsledky:

Moravský Pohár
1. místo: Filip
2: místo: Honza
3. místa: Dorian a Petr

Naši členové se zúčastnili cvičení reprezentace
a také Moravského Poháru ve Frýdku Místku 18.
a 19. října. Zájezd byl pro nás velmi úspěšný první místo v open turnaji získal Ondřej Dudáš,
druhé místo Michal Suchý! A aby nám žádný
kov nechyběl, tak třetí v turnaji žen Eliška
Vytlačilová.

Pak se konal turnaj družstev: Filipův tým proti
Tomášovu týmu (11 vs 11). Poměrem 5:3 zvítězil
Tomášův tým.
Poslední trénink jsme zakončili volným
džigeikem.

Pomezky
8. a 9. listopadu se 17 našich členů zúčastnilo
legendárního soustředění na Pomezních
Boudách v Krkonoších. Kromě vydatného
cvičení (a pro členy širší reprezentace
vydatnější mimo jiné o výběh na Sněžku) a
"vedlejších" aktivit byli naši také velmi úspěšní na
zkouškách a to tak, že 100%ně. Takže
gratulujeme Katce, Verče, Angelovi, Vadimovi
a Radkovi k 1. kjú a přejeme příjemný začátek
přípravy na zkoušky na 1. Dan!
Foto na
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10154852289795249.1073741840.441369020248

Děkujeme všem účastníkům, sláva vítězům a
čest poraženým :D
Foto
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10154978353075249.1073741841.441369020248&
type=1

Vánoční Kendování a Nozomi Cup
12 našich členů se dnes zúčastnilo turnaje
Vánoční Kendování v Hradci Králové 29. a 30.
11.. V dětském turnaji jsme letos bohužel byli
bez zastoupení, ale vynahradili jsme si to v
turnaj družstev, kde vyrazily do boje hned 4
Kacubó týmy. V turnaji s 19 týmy z celé ČR byl z
našich nejúspěšnější tým "Krasavec a dvě zrůdy"
(Berger, Dudáš, Häckl - uvedeni v abecedním
pořadí :-D ), který se umístil na třetím místě.
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Rozlučkový večírek
19. 12. jsme absolvovali rozlučkový večírek a tím
jsme definitivně uzavřeli rok 2014 (a to sakra
důkladně! ).
Foto
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10155009692990249.1073741842.441369020248&
type=1&notif_t=like
Nakakura Cup a Kangeiko
Někteří z nás si Kendó rok ještě prodloužili – Filip
Baumruk se zúčastnil zimního semináře a turnaje
Nakakura Cup v Bruselu 17. - 21. 12. a Ondra
Dudáš a Vadim Barba Kangeika v Berlíně 26. 31. 12..
Přejeme všem našim členům i fanouškům
úspěšný rok 2015!
Zpracoval:
Tomáš Berger
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