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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2015 

Stejně jako předchozí léta, i rok 2015 byl plný 
činností a aktivit, seminářů, turnajů, tréninků a 
samozřejmě spousta organizační dřiny. A stejně 
jako v předchozích letech bychom moc rádi 
chtěli poděkovat všem našim členům, kteří toto 
velké úsilí vyvíjeli ku prospěchu našeho klubu i 
ku prospěchu Kendó v České republice. 

V roce 2015 se odehrálo několik významných 
událostí a to hlavní je bezesporu mistrovství 
světa, které se konalo v květnu v Tokiu. Jsme 
velmi hrdí, že se ho zúčastnili dva naši členové – 
Ondřej Dudáš a Eliška Vytlačilová. Oba dva 
absolvovali bezprecedentně náročnou 
přípravu u nás i v zahraničí a obětovali 
neskutečné množství energie, času i financí této 
výpravě.  

Rok 2015 byl pro nás také velmi úspěšný na 
soutěžním poli. Na mistrovství republiky v březnu 
jsme zvítězili v kategorii týmy a navíc přidali 
stříbrnou medaili z turnaje žen zásluhou Elišky 
Vytlačilové. A ještě cennějšího úspěchu jsme 
dosáhli na turnaji Toru Giga 2015, kde jsme 
s družstvem o téměř stejném složení získali 
v ostré mezinárodní konkurenci stříbrnou medaili 
(a málo chybělo k vítězství celkovému). 

Jsme za to samozřejmě moc rádi, byť pro 
medaile soutěže Kendó necvičíme. Je to 
myslím pěkná známka toho, že to, co děláme, 
děláme dobře.  

A budeme v tom pokračovat i v roce 2016! Ten 
bude ve znamení třicátých narozenin našeho 
klubu, takže se na něj moc těšíme. 

Přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili v roce 
2015   

Bad Schallerbach 2015 

Již tradičně byla naše první akce účast na 
semináři s Kamemoto sensejem v Rakousku. 
Akce se konala 10. a 11. ledna.  Letošní ročník 
vyjímečný tím, že na seminář kromě Kamemoto 
senseje přijeli vyučovat Sakai sensei a Hayasaki 
sensei školu Ono ha Ittó rjú. Cvičení bylo velmi 
zajímavé, ale také velmi náročné. Kendó 
v bógu jsme si také užili. Akce se zúčastnilo 8 
našich členů. 

IBU ve Vídni 

Již opět tradičně byla naší druhou akcí účast na 
cvičení se studenty a učiteli IBU ve Vídni. 
Zúčastnilo se 7 našich členů. Radek Luxík, Angel 
Atanasov a Veronika Míková zde složili zkoušku 
na 1. dan. Gratulujeme! 

Sensejové v Praze 

18. – 21. února probíhala v Praze stáž 
japonských učitelů v čele s Ozawa sensejem a 
Yamanaka sensejem a které jsme se 
samozřejmě zúčastnili.  Největší nálož cvičení 
dostali Eliška a Ondra, protože absolvovali 
kromě odpoledních tréninků i ještě i ostré ranní 
tréninky pro členy reprezentace a dohromady 
to dělá přes dvacet hodin velmi tvrdé práce. 
Díky všem, kdo se zapojili do keika a také všem, 
kdo vypomáhali pořadatelům s organizací a 
staráním se o senseje. 

Technica Cup 2015 

22. 2. se konal v Praze Technica Cup, součást 
NP Kendó. Naším největším úspěchem je 3. 
misto Ondry Dudáše, ale dařilo se i ostatním. 

Mistrovství ČR v Kendó 

15. 3. proběhlo v Praze mistrovství ČR v Kendó. 
Turnaj týmů vyhrálo družstvo Kacubó A ve 
složení Michal Suchý, Tomáš Berger, Marek 
Novák, Daniel Häckl a Ondřej Dudáš. Ve finále 
porazili velmi sinlé Nozomi Dojo A. 

V turnaji žen se umístila na druhém místě Eliška 
Vytlačilová a stala se vicemistryní ČR. 
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Donau Cup 

Ondřej Dudáš a Eliška Vytlačilová se zúčastnili 
turnaje ve Vídni 28. a 29. 3.  

Mini Muga Cup 

18. a 19. dubna se v Brně konal Mini Muga cup, 
seminář a turnaj pro začátečníky. Akce se 
zúčastnilo 8 našich členů. Lucie Šifnerová získala 
cenu best fighting spirit a Ugo Lemonnier vyhrál 
jak turnaj juniorů tak i turnaj v otevřené 
kategorii! Krom toho máme zásobičku nových 
kjú stupňů a také spoustu nových Kendó i mimo 
-Kendó zážitků. 

Turnaj Genryoku 

Ondra Dudáš se zúčastnil turnaje Genryoku 
Cup v Polsku 3. května. 

Sacuki 2015 

17. května jsme uspořádali turnaj 14. Pohár 
Sacuki.  a také šestý turnaj Sever vs Jih. 
Děkujeme všem účastníkům, všem rozhodčím a 
také všem organizátorům! 

Akce se zúčastnilo kolem 50 kendistů z 10 klubů 
z ČR. 

Kacubó na turnaji získalo tři bronzové medaile: 
Eliška Vytlačilová a Božena  se umístily třetí v 
turnaji žen a Ondřej Dudáš třetí v turnaji v 
otevřené kategorii. Naši borci také výrazně 
přispěli k vítězství Severu na Jihem.  

Mistrovství světa v Kendó  

29. – 31. května se konalo v Tokiu mistrovství 
světa v Kendó. Naši členové Ondřej Dudáš a 

Eliška Vytlačilová pilně cvičili celý rok a dokázali 
se dostat do reprezentace. Ta se tento víkend 
zúčastnila 16. mistrovství světa v Tokiu. Ondra i 
Eliška tam naplno bojovali před zraky celého 
světa a se ctí obstáli. Byla to dlouhá cesta plná 
extra tvrdé práce. Jsme na ně moc hrdí a 
máme z nich velkou radost! 

Ukázka v Průhonicích 

7. června jsme předvedli ukázku Kendó ve 
velice pěkném prostředí zámku v Průhonicích. 

 

Muga Cup 2015 

21. června se 8 našich bojovníků zúčastnilo 
turnaje Muga Cup. Letos zabodovaly hlavně 
naše holky v turnaji žen, druhého místa dosáhla 
Eliška a třetího místa Hanka, která zároveň 
získala Cenu za nejlepšího bojového ducha. V 
otevřeném turnaji se nejdále probojovali Marek 
a Daniel a to do čtvrtfinále.  

Seminář pro ženy 

17. 6. se 4 naše dámy zúčastnili semináře Kendó 
ženy pod vedením Jany Ziegelheimové. 

Seminář s Adamem Urbanem 

15. srpna jsme uspořádali cvičení s Adamem 
Urbanem, který uplynulý rok strávil v Japonsku. 
Mohli jsme tak procvičit něco z toho, co se tam 
naučil. 
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Prezentace na akci Sporťáček 

Naši členové se zúčastnili celodenní 
prezentace Kendó a ČFK na akci Sporťáček.  

 

 

 

 

 

 

Toru Giga 2015 

12. a 13. září se Praze konal mezinárodní turnaj 
Toru Giga 2015. Tuto akci jsme spolupořádali.   
Božena Klodová se umístila na třetím místě v 
turnaji žen a Ondřej Dudáš jako druhý v turnaji 
mužů. Skvěle bojovali i ostatní naši členové. Zde 
také úspěšně složil zkoušku na 1. dan Martin 
Sichra. V turnaji týmů v neděli se družstvo 
Kacubó A (Adam Urban, Tomáš Berger, Michal 
Suchý, Marek Novák, Daniel Hackl) probojovalo 
až finále. Tam jsme sice prohráli a druhé místo je 
skvělý úspěch.  

 

Prezentace „Cestou japonského bojovníka“ 

8. listopadu proběhla v Praze prezentační akce 
ČFK, kde vystoupili i naši členové. 

 

 

Pomezky 2016 

13. - 15. 11. se naši členové v počtu pěti 
válečníků opět zúčastnili tradičního podzimního 
soustředění v Horní Malé Úpě.  

Nozomi Cup 

Tři naši borci se 28. listopadu zúčastnili soutěže 
družstev na Nozomi Cupu v Hradci Králové. 

Konec roku 2015 

Na závěr roku jsme si opět nadělili veselý 
poslední trénink 16. prosince a ještě veselejší 
Vánoční party 18.12.  

Přejeme všem našim členům i fanouškům 
úspěšný rok 2016! 

Zpracoval:  
Tomáš Berger 

  

 

 


