ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2017

aktivní komunita, na které se všichni
podílíme.

Cesta meče nebo-li Kendó nikdy nekončí a
nekončí tak samozřejmě ani činnost našeho
dódžó a našich členů. Uběhl další rok pojďme
se podívat na to, jaký byl.

V březnu se s námi rozloučil pan Masahiro
Mijóši, který s námi téměř 15 let cvičil a
vnesl mezi nás toho správného japonského
bojového ducha. Bohužel mu skončil jeho
pracovní pobyt a vrátil se do své vlasti za
svou rodinou. Pan Mijóši často vedl naše
tréninky, vedl i několik seminářů na kterých
jsme mohli čerpat z jeho bohatých
zkušeností. Byl (a samozřejmě pořád je)
velký nadšenec do Kendó a jeho zápal byl v
pozitivním slova smyslu nakažlivý. Díky
němu se u nás v dódžó objevilo byť
krátkodobě několik dalších japonských
kendistů. Pan Mijóši byl také dlouhodobý
podporovatel českého Kendó, například
několikrát sponzoroval národní tým na jeho
cestách na mistrovství světa či Evropy.

Předchozí rok 2016 pro nás znamenal
především 30 výročí naší existence, které
jsme v listopadu se vší parádou oslavili.
Samozřejmě jsme dál cvičili a cvičit budeme,
jezdili na semináře, turnaje, zkoušky jako
všechny ty léta předtím.
Prosím zamysleme se na tomto místě
v duchu poděkujme všem, kdo tu byli před
námi a pomáhali založit tradici našeho
klubu v roce 1986 a následujících, ve které
teď my pokračujeme.

Jsme mu nesmírně vděční, za to, co pro nás
za ta léta udělal. Bude nám chybět, ale snad
se s ním v budoucnu alespoň občas ještě
setkáme.

2017 nebyl snadný rok, bohužel mnoho
našich starších členů s cvičením přestalo a
celkově nám členů ubylo. Naštěstí se to v
závěru roku podařilo napravit velmi
úspěšným záříjovým náborem a nova krev v
podobě nových členů nám dává dobrou
vyhlídku do budoucna.

V dubnu 2017 jsme spustili nový web našeho
klubu, doufáme, že to přinese větší zájem o
cvičení u nás.
Dvakrát nás navštívil náš dobrý přítel
Fuminori Honda, moc rádi jsme si s ním
zacvičili a zavzpomínali na staré časy.

Ale jinak byl rok 2017 pro nás myslím velmi
úspěšný. Dokázali jsme zorganizovat dva
velké mezinárodní turnaje (Sacuki a Toru
Giga Cup ), v obou případech jsme obstáli na
výbornou. Uspořádali jsme i několik
"bonusových" cvičení a miniseminářů.
Zúčastnili jsme se několika tréninkových
soustředění i turnajů a na těch získali
několik skvělých umístění. Tři naši členové
(Zuzka, Ondra a Daniel) si vybojovali účast
na MČR příští rok. Naši členové se také
dostali do národního týmu a reprezentovali
naší zemi na mistrovství Evropy. A konečně
byli naši úspěšní i na zkouškách, spousta
nových stupňů kjú i dan je to důkazem. No a
hlavně jsme dokázali pravidelně, týden co
týden, naplnit dódžó pilnými kendisty.
Všem, kdo se na těchto aktivitách podíleli, a
hlavně je pro nás zařizovali a organizovali,
patří náš velký dík! Klub žije a vzkvétá
nejen vlastním cvičením, ale je to i živá a

Několikrát jsme měli možnost zacvičit si
s mladým japonským kendistou Testuem
Okuzunou (5. dan), slibně se rozvíjející
spolupráce je nám velmi prospěšná a těšíme
se na její pokračování.
Děkujeme všem, kdo se v roce 2017 podíleli
na naší činnosti i těm, kdo nám fandili!
Doufáme, že jste si s námi Kendó užili a
budete užívat i nádále.

-1–
Kacubó Kenrikai je členem České federace Kendó

Přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili
v roce 2017

SACUKI 2017
28. května jsme uspořádali seminář, pod
vedením Filipa Baumruka (5. dan) a zkoušky
Kendó do 1. kjú. Akce se zúčatnilo velké
množství kendistů z celé republiky. Všichni
naši členové byli na zkouškách úspěšní.

CVIČENÍ S UČITELI A STUDENTY IBU
Několik našich členů se zúčastnilo naší
oblíbené akce, tedy společného cvičení a
tréninkových soubojů s japonskými studenty
z IBU. Akce se konala 18. února ve Vídni.

V neděli se konal mezinárodní turnaj 16.
Pohár Sacuki, kterého se zúčastnilo
rekordních 71 bojovníků ČR, Slovenska,
Německa, Turecka, Finska Japonska a
Ruska. Ondra Dudáš vybojoval v otevřeném
turnaji skvělé druhé místo. Sosuke získal
cenu za nejlepšího bojového ducha. A
v neposlední řadě naši válečníci přispěli
k vítězství severního družstva v osmém
ročníku turnaje Sever vs Jih.

OPEN DE FRANCE
Ondra Dudáš se zúčastnil jednoho
z Evropských top turnajů, tedy Open de
France v Paříži.
TECHNICA CUP
Naši členové se zúčastnili semináře a
turnaje Technica Cup, který se konal v Praze
25. a 26. února 2018
DONAU CUP 2017
Ondra Dudáš a Zuzana Jeníčková se
zúčastnili turnaje Donau Cup ve Vídni 18.
s 19. března. Ondra získal cenu Best
Fighting Spirit. Spolu s reprezentačním
týmem ČR také vyhrál turnaj družstev.
UKÁZKA NA JAPAN RUGBY DAY

MORAVSKÝ POHÁR 2017

Na akci Japan Rugby day v areálu Tatra
Smíchov jsme předvedli ukázku Kendó.
LEIPZIGER KENDOMEISTERSCHAFT

Daniel Häckl se zúčastnil dalšího turnaje ve
Frýdku-Místku a vyhrál v něm skvělou
stříbrnou medaili.

Adam Urban se zúčastnil turnaje v Lipsku,
v sestavě drážďanského týmu dosáhl třetího
místa v turnaji družstev.

IADERA GASHUKU 2017
Ondra Dudáš a Zuzana Jeníčková se
zúčastnili soustředění v chorvatském
Zadaru. Zuzana zde úspěšně složila zkoušku
na 1. dan. Gratulujeme!

MISTROVSTVÍ EVROPY
České reprezetnace se zúčastnila největšího
evropského turnaje. Součástí týmů byl i
Ondra Dudáš a Zuzana Jeníčková.
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UKÁZKA NA KATANA MATSURI 2017

NÁBOROVÝ TRÉNINK

Na akci, kterou pořádala Česko Japonská
společnost, jsme předvedli dvě ukázky Kendó
a také jednu přednášku, akce proběhla v
Muzeu Policie 16. září.

6. října jsme úspořádali náborový otevřený
trénink. Přišlo na 50 zájemců, kteří si chtěli
Kendó vyzkoušet a, co náš obvzláště těší,
velká část z nich se rozhodla u nás zůstat a
přišla i na další tréninky. Přejeme všem
hodně síly a trpělivosti na cestě meče!
NÁVŠTĚVA JAPONSKÝCH SENSEJŮ
V sobotu 14. října se v Praze konalo
celodenní cvičení s výpravou 17 japonských
sensejů
POMEZKY 2017
3. – 5. listopadu proběhlo horské soustředění
v Krkonoších, kterého se zúčastnili i naši
členové.

TORU GIGA 2017

CVIČENÍ S TETSUEM

22. – 24. září se v Praze konala
nejvýznamnější česká Kendó akce letošního
roku, tedy seminář s Ozawa sensejem a
mezinárodní turnaj Toru Giga 2017. Akce
jsme se nejen zúčastnili, ale také jsme jí
spolupořádali - konkrétně jsme měli na
starosti celý turnaj, ale vypomáhali jsme i
při dalších věcech, co bylo třeba zařídit.
Chtěli bychom poděkovat hlavně všem lidem
z našeho dódžó, kteří se do toho zapojili, bylo
to několik velmi náročných dnů, kdy jsme si
fakt pořádně hrábli. Turnaj se myslím
vydařil bez vážnějších problémů a hlavně
díky nám proběhl hladce.

Tetsuyuki Okuzono vedl cvičení na
minisemináři, který jsme uspořádali 16.
listopadu.

V turnajích je naším největším úspěchem
třetí místo Daniela Häckla v kategorii
senioři (40+). Ale velmi dobře bojovali i
ostatní, jak v individuálních turnajích tak i v
turnaji družstev. Klobouk dolů!

ROZLUČKA S ROKEM 2017

100% úspěšní jsme byli na zkouškách,
Sousuke, Lucka a Petra získali 1. dan.
Gratulujeme!

V pátek 15. prosince se konal poslední
pravidelný trénink v roce 2017 a 20. prosince
jsme uspořádali posezení a rozloučení
s uplynulým rokem.
Zpracoval:
Tomáš Berger
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