
 
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2005 
 
V loňském roce byla naše činnost poměrně rozsáhlá. Jako v předchozích letech byla 
zaměřena jak na rozvoj Kendó v našem dódžó a pro naše členy, tak i na podporu ostatních 
oddílů (ať již jako instruktoři na seminářích, rozhodčí na turnajích, či dalšími způsoby ) a také 
na reprezentaci českého Kendó na mezinárodní úrovni. Členové Kacubó Kenrikai se také 
podíleli na chodu České federace Kendó a jejích aktivitách.  
 
V roce 2005 se nám velmi dařilo na soutěžním poli – v Národním Poháru jsme především díky 
výborným výsledkům Filipa Baumruka (ale nejen díky němu, máme i další esa v rukávu) 
nasbírali velké množství bodů a suvéreně tak vedeme tabulku. V  individuálním hodnocení se 
Filip pohyboval na špici většinou s více jak dvojnásobným bodovým náskokem před svými 
pronásledovateli.  
 
Rok 2005 jsme zahájili jak jinak než cvičením Kendó  - Skupina našich členů vyrazila na seminář 
Kendó s Kamemoto senseiem v Bad Schallerbachu nedaleko Lince, který se konal 21. až  23. 
ledna. Víkend byl naplněn usilovným trénováním a cvičením především základů Kendó 

 
26. 2. se konal v Praze turnaj Technica Cup, který se podařilo 
podruhé v řadě vyhrát členovi Kacubó  - na vítězství Tomáše 
Bergera z roku 2004 navázal náš dlouhodobě vynikající Filip 
Baumruk.  
 
16. – 22. 3. byla v Praze velmi vzácná návštěva  - sensei Hiroši 
Ozawa, velmi vážený učitel Kendó, nositel 7. danu a titulu Kjóši 
a také autor celosvětově známé knihy "Kendó - the definitive 
guide". Pan Ozawa měl v Čechách velmi náročný program, 

přesto jsme měli tu čest přivítat ho ve středu 16. března  na našem tréninku. O víkendu 19. a 
20. března se v Praze konal seminář Kendó pod jeho vedením, kam přijeli také pánové Jörg 
Potrafki (7. dan) z Německa a Andrzej Kustosz (5. dan) z Polska. Všem se dostalo mnoho 
dobrých rad a podnětů pro další cvičení od pana Ozawy, byla to jedna z vůbec 
nejúspěšnějších akcí, co u nás kdy proběhly. Naši členové se nejen zúčastnili cvičení, ale 
podíleli se i na přípravě akce. 
 
15. – 17. 4. se konalo ve švýcarském Bernu 20. Mistrovství 
Evropy v Kendó. V mužských týmech a jednotlivcích 
startovali z našeho oddílu Filip Baumruk (3. dan), Filip Váňa 
(2. dan) a Daniel Häckl, v turnaji juniorů nás zastupoval 
Jaroslav Břeň. Na místě byl také Milosav Hotovec (3. dan), 
jako vedoucí reprezentace a trenér a Tomáš Berger (3. dan) 
jako druhý trenér. Naše reprezentace se předvedla 
v dobrém světle. S výsledky všech českých závodníků 
můžeme být spokojeni. Za dobrý výkon v družstvech mužů, 
kde našim se podařilo fantastickým způsobem porazit papírově mnohem silnější Belgii a 
vyhrát tak skupinu, si zaslouží uznání. Působení členů našeho dódžó v reprezentaci bylo pro 
celý národní tým opět velkým přínosem. Řadu Yudanša (držitelů stupně dan) v Kacubó rozšířil 
Daniel Häckl, který na ME úspěšně složil zkoušky na 1. dan. Další radostnou zprávou bylo 
narození našeho nejmladšího člena Vítězslava Jaroše, který spatřil světlo světa v Praze právě 
během konání ME. 
 
 
 



 
 
30. 4. – 1.5. jsme byli na semináři v Hradci Králové, jehož kendistická část byla pod vedením 
Jindřicha Ziegelheima (4. dan). Vynikající seminář vyplněný intenzivním cvičením, šitý 
naprosto na míru českým kendistům. 
 
14. 5. se konalo již 3. mistrovství ČR v Kendó, které z větší části organizačně zajišťovalo naše 
dódžó. Do osmičky nejlepších závodníků uplynulé sezóny se probojovali hned  4 členové 
Kacubó. Ve finále velmi kvalitního turnaje se utkali náš Filip Baumruk s Petrem Zetochou ze 
San dó monu. Filip nakonec podlehl, přesto pro nás získal velmi cennou stříbrnou medaili. 

20 - 22.5. jsme pořádali naší nejvýznamnější akci roku, jejíž 
součástí byl seminář Kendó pod vedením Miloslava 
Hotovce, zkoušky na žákovské stupně kjú a 4. Pohár 
Sacuki. Celého víkendu se zúčastnilo úctyhodných témeř 
60 kendistů z 5 dódžó.  Seminář byl zaměřený hlavně na 
zkoušky, kterých se zúčastnilo přes třicet kandidátů. Na 
turnaji soutěžilo 31 závodníků (z toho 5 dívek). 4. Pohár 
Sacuki opět vyhrál Filip Baumruk a navýšil tak svůj náskok 
v bodování Národního Poháru. Organizačně náročnou 
akci jsme ve zvládli vlastní režii bez jakýchkoliv problémů, 
za což patří dík všem našim členům, kteří se na ní podíleli. 

28. 5. jsme vyrazili do Německa na 14. Leipziger Kendomeisterschaft, který si bez účasti našich 
členů ani nelze představit. Z letos velmi dobře obsazeného turnaje (byli tam kendisté z Berlína, 
Drážďan, Halle, Jeny a samozřemě z Lipska) jsme sice vyjímečně žádnou medaili nepřivezli, 
přesto jsme tam zanechali velmi dobrý dojem a několik poražených silných soupeřů. 

4.6. jste na obrazovce České televize mohli sledovat pořad Noc s andělem, který byl věnován 
bojovým uměním. Za Kendó a Iaidó tam vystupovali členové Kacubó Kenrikai a Sandómonu. 
Jedním ze čtveřice hostů v diskusi s Pavlem Andělem byl Tomáš Berger. Zúčastlili jsme se také 
natáčení pro pořad Pomeranč, díl, ve kterém je představení Kendó jste mohli vidět na 
obrazovkách na podzim. 

5.6. se naše dódžó zúčastnilo benefiční akce Sparta pro nadaci Kapka Naděje, na které jsme 
předvedli ukázku Kendó. Přispěli jsme tak nejen k propagaci Kendó u nás, ale hlavně jsme 
propagovali pomoc dětem s poruchou krvetvorby a dětem, které potřebují transplantaci 
kostní dřeně. 

11.6. se konal v Českých Budějovicích turnaj pro děti Koinobori Cup a turnaj Národního 
poháru Banri Ikku. Turnajů se zůčastnilo 13 našich členů. Z dětského turnaje si stříbrnou medaili 
ze soutěže v kihonu odnesl Lukáš Pařízek. V turnaji Banri Ikku jsme jasně dominovali, získali jsme 
3 ze 4 medailí – první místo vyhrál Filip Baumruk, třetí místa získali Jarda Břeň a Dan Häckl a 
pro nás to znamenalo další várku bodů do hodnocení NP. 
 
17. 6. Se několik našich členů zúčastnilo letní školy v Olšině u Lipna, pořádané budějovickým 
dódžó. Část věnované Kendó proběhla pod vedením Miloslava Hotovce. 

O letních prázdninách jsme nezaháleli a kromě pravidelného cvičení na trénincích jsme také 
vyrazili ven. 20. - 24. července se konala v Budapešti asi největší akce ve střední Evropě - 
turnaj Hungary Cup a velký seminář Kendó, na který vyrazilo 6 našich členů. Seminář s téměř 
dvěma stovkami účastníku trval celkem 3 dny a vedli jej učitelé z delegace 6 japonských 
učitelů v čele s Okamura-senseiem (8. dan). Díky vysokému počtu učitelů se seminář mohl  



 
 
rozdělit na 3 skupiny podle pokročilosti, aby byl trénink co nejefektivnější. Cvičilo se hodně a 
usilovně a všichni jsme se tam hodně zapotili, ale i hodně naučili. V turnaji jsme nejvíce 
bodovali v divizi do 1. danu včetně, naši členové si vedli výborně a Honza Kolář a Tomáš 
Buňata postopili až do čtvrtfinále. V týmech jsme postoupili do druhého kola soutěže, ale další  
 
postup nám velmi těsně unikl. Přesto můžeme být spokojeni, projevené nasazení i výsledky 
byly na velmi dobré úrovni. 

19. a 20. srpna proběhl ve Zlíně seminář Kendó pod vedením Tomáše Bergera (3. dan). 
Zhruba 30 účastníků cvičilo především Bokutó ni joru Kendó kihon waza keikó hó (vůbec první 
uvedení tohoto cvičení v ČR) + aplikace do šinaj Kendó, aši sabaki, učikomigeiko a ódži 
waza.   

Od září zahájil činnost nový oddíl Kendó pro děti v Praze 
při SKBu Hostivař, který je výsledkem spolupráce Kacubó 
Kenrikai a SKBu. Děti učí na pravidelných trénincích Tomáš 
Berger a Kacubó také zapůjčilo veškeré potřebné 
vybavení (12 šinajů a 4 bógu).  
 
4. 9. jsme se zúčastnili semináře se Suzuki-senseiem (6. 
dan), který se po letech vrátil na návštěvu do ČR.  Pod 
jeho vedením byl v Hradci Králové uspořádád seminář 
Kendó. Během výborného seminře jsme cvičili především 
kihon, šikake waza a ódži waza, džigeiko a kakarigeiko. 

 
11. 9. jsme se prezentovali v Praze na Slávii na akci Akademie bojových umění, kde jsme 
předvedli ukázku Kendó. Následující den jsme měli další ukázku v Kladně při příležitosti dnů 
japonské kultury. 28. 9. byla další ukázka na akci Plný džbán zábavy na Ladronce, která byla 
zaměřená na mládež v rámci programu městské části Praha 6 "Zdravá 6ka" na prevenci proti 
drogám. 
 
1. 10. proběhl v Brně seminář Kendó pro začátečníky, který vedl  Miloslav Hotovec (3.dan), 
pořádaný nově vznikajícím dódžó pod vedením pana Petra Kopečka, ve snaze vytvořit v 
tomto městě funkční oddíl Kendó. Seminář měl úspěch, dódžó úspěšně pokračuje ve cvičení 
a spolupráci nejen s námi. Věříme, že je již brzy budeme vídat i na dalších akcích v ČR. 
 
Devět členů Kacubó včetně našeho senseie Miloslava Hotovce se zúčastnilo semináře Kendó 
a turnaje "Baltic Cup" v polském Štětíně 7. – 9. 10. Seminář vedl pan Potrafki (7. dan) z 
Německa. Naši se na velmi dobře obsazeném turnaji neztratili, někteří se dokázali probojovat 
ze skupin do vyřazovacích bojů. Všichni pak získali cenné zkušenosti a spoustu zážitků ze 
semináře. 

V říjnu jsme u nás mohli přivítat dvě vzácné návštěvy se 7. danem -  První byl Yanai-sensei, 
současný trenér irské reprezentace, který přišel na náš trénink ve středu 19. 10. a který také 
vedl první část semináře 21. 10., který se konal v našem dódžó. Yanai sensei kromě vedení 
vynikajících tréninků také ochotně odpovídal na naše otázky a trpělivě vysvětloval věci, na 
které jsme se ho ptali. 

21.10. - 23.10. probílala v Praze největší akce Kendó tohoto roku, 14. Pražský Pohár 
Kendó Tórua Gigy a seminář Kendó. Akce, kterou spolupořádalo naše dódžó, se  
zúčastnilo několik významných učitelů - Ozawa sensei (7. dan kjóši), Yanai sensei (7. dan),  



 
 
Kamemoto sensei (6. dan), Kibe sensei (6. dan), Išikubo sensei (5. dan), Kustosz sensei (5. 
dan) a Kawamoto sensei (5. dan) a zhruba 120 kendistů ze 7 zemí. Na semináři se procvičoval 
především základní výpad z různých vzdáleností, kiri-kaeši a džigeiko. Turnaj byl velmi dobře 
obsazen a probíhal v příjemné atmosféře. Několika našim členům se podařilo postoupit ze 
skupin a někteří v žebříčku postoupili poměrně daleko. Přestože se Filipovi Baumrukovi letos 
nepodařilo obhájit vítězství, medailově jsme na prázdno nevyšli. Nejúspěšnější náš závodník 
byl Masahiro Mijóši, který se srdnatým výkonem probojoval až do semifinále, kde podlehl 
Rakušanovi Mattauschovi -  přesto získal cenné třetí místo. 

Další říjnová  návštěva v Kacubó byl Ozawa sensei (7. dan 
Kjóši), autor světoznámé knihy "Kendó - úplný průvodce", 
který u nás byl již na jaře. Jeho návštěva 26. října přilákala i 
řadu kendistů z jiných dódžó a dobře udělali, že přisli. 
Ozawa sensei zdůraznil především důležitost správného 
postoje a správného úchopu meče. Nejdůležitější cvičení v 
Kendó jsou podle něj kakarigeiko a kirikaeši, zdůraznil, že je 
nutné je neustále provádět, nezávisle na pokročilosti. 
Velkou část své pozornosti věnoval na tréninku také našim 
začátečníkům, kterým se dostalo řady cenných rad. Po 

tréninku následovala rozlučková party, neboť následující den Ozawa sensei končil svůj 
několikadenní pobyt a vrátil se domů. 

Od 18. 11. jsme upravili režim našich tréninků - trénujeme každý pátek o hodinu déle – od 
18.00 do 19.30 probíhá trénink základů Kendó pro začátečníky a od 19.30 trénink v bógu pro 
pokročilé. Reagujeme tak především na nárůst počtu zájemců o Kendó, kterým se snažíme 
věnovat větší péči. 

26. a 27. 11. jsme se zúčastnili semináře Kendó a dvou turnajů 
v Hradci Králové. Seminář vedli Miloslav Hotovec a Tomáš 
Berger (oba 3. dan) a procvičovaly se na něm kromě 
základů, také Kendó kata a šikake a ódži waza (techniky 
útoku a obrany). V neděli dopoledne se odehrál turnaj 
Vánoční Kendování pro děti v kihonu. V tomto turnaji jsme 
získali dvě medaile - Lukáš Pařízek byl druhý a Dominik Fiala 
třetí.  Následoval turnaj Nozomi Cup - v něm jsme přes velkou 
snahu na žádnou medaili bohužel nedosáhli, přesto jsme 
neodešli s prázdnou - bojovnost i velmi pěkné Kendó 
předvedl Sebastian Šimek a po právu si ze svého první turnaje odnesl cenu za nejlepšího 
bojového ducha.  

Sice v počtu jediného člena (Tomáše Buňaty), ale přesto jsme se zúčastnili mezinárodního 
turnaje pro kjú v Berlíně a semináře Kendó. Výsledkem je dobé umístění v turnaji a 1. kjú pro 
Tomáše ze zkoušek. 

Naší tradici předvánočních setkání v restauraci Mijabi jsme naplnili i loni. 21. prosince se sešlo 
tak velké množství lidí, že jsme se do restaurace skoro nevešli. Popovídali jsme si, pojedli jsme 
něco z japonské kuchyně a byli jsme svědky zajímavého utkání v pití saké některých našich 
členů, bohužel s nepříliš snadno rozlišitelným vítězem (zato s několika evidentně poraženými). 
Výsledkem toho setkání je všeobecné zhodnocení roku 2005 v Kacubó Kenrikai jako 
úspěšného. 



 
 
Závěrem musíme ještě ocenit výjimečnou činnost 
některých našich členů. Pánům Hotovcovi, Bergerovi a 
Baumrukovi děkujeme za dobře odvedenou práci ve 
výkonném výboru oddílu. Filipům Baumrukovi a 
Štěpánkovi děkujeme za perfektně zvládnutou 
administrativu a správu našich financí, což je činnost 
náročná a nepopulární, nicméně pro fungování  
dódžó nezbytná. Tomáši Bergerovi děkujeme za 
administrativní činnost a správu webových stránek. Dále 
také Filipovi Štěpánkovi a Michaelu Jarošovi za správu 

naší „bogárny“ a inventáře v ní uschovaného. Danielu Hacklovi děkujeme za jeho nezištnou 
„dealerskou“ práci při vyřizování objednávek vybavení jak pro Kacubó tak pro naše členy. 
Panu Masahiro Mijóšimu za nadšení s jakým se vrhl na cvičení u nás a jeho velkou pomoc a 
rady při cvičení.  Velmi důležitá je pro nás také práce všech našich členů, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci rozličných akcí, které se v loňském roce pořádaly (a že jich bylo hodně) – 
je jich příliš mnoho, abychom je tu jmenovali všechny, tak alespoň touto cestou – děkujeme, 
vážíme si vašeho úsilí! 

Největší dík patří panu Miloslavu Hotovcovi za jeho vedení a velmi náročnou práci senseie. 
Má to s námi těžké a proto oceňme především jeho trpělivost, se kterou nám své zkušenosti 
předává a doufáme, že v tom bude pokračovat i v roce 2006. 
 
V roce 2006 nás čeká 20. výročí cvičení Kendó v ČR. Toto výročí znamená zároveň i 20 let 
cvičení Kendó v našem dódžó (neboť právě u nás to v roce 1986 všechno začalo) – myslíme 
si, že jsme od té doby ušli opravdu dlouhou cestu a že můžeme být hrdí na to, co naši 
členové během té doby dokázali. Přejme si, ať se nám podaří tuto „dvacítku“ v roce 2006 
úspěšně završit a načít další, minimálně stejně tak úspěšné období. 


