Kendó - zpráva o činnosti za rok 2002
Oddíl Kendó se v roce 2002 zúčastnil celé řady tuzemských ^ i zahraničních akcí. členové oddílu na nich působili nejen jako závodnici, ale i také jako rozhodčí a instruktoři. Jednalo se o celou řadu závodů, seminéřů a ukázek pro veřejnost.
Co se týče závodů, největší akci loňského roku bylo Mistrovství Evropy v Kendó ve
francouzském Nantes, kde Jan CÍlek ve velké konkurenci Špičkových evropských závodníků získal prestižní cenu "The Best Fighting Spirit. Oddíl se věnoval přípravě českých reprezentantů, stejně tak bude letos připravovat národní tým na mistrovství světa, které proběhne v červenci ve Velké Británii.
Z dalších zahraničních závodů jmenujme Donau Cup 2002 - Vídeň (3.místo) H.Liepziger Kendomeisterschaft - Lipsko (1.místo), Hungary Cup 2002 - Budapešť (1.místo). Baltica Cup 2002 - Štětin , Nakakura Cup 2002 - Brusel.
V domácí dlouhodobé soutěži Národní Pohár Kendó, která měla letos svou premiéru, jsme pořádali a pomáhali s organizací jednotlivých turnajů. Ty byly celkem 3, na všech členové oddílu získali několik medailí. Naši členové obsadili v Národním Poháru první tři místa. Stejného úspěchu dosáhli i na 1. Mistrovství republiky v Kendó (1. Jan Cílek, 2. Filip Baumruk, 3. Tomáš Berger).
český největší a nejprestižnější mezinárodní turnaj Pražský Pohár Kendó 2002 v říjnu opět spolupořádal náš oddíl. Letos měf největší účast 64 závodníků a více jak 100 účastníků semináře, který turnaji předcházel, z české republiky, Chorvatska. Jugoslávie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska. Rumunska a Slovenska. Naši závodnici zde dosáhly řady dobrých výsledků.
Kromě výše zmíněných aktivit oddíl pořádal četou řadu ukázek pro veřejnost (Pražská Budoshow 2002, Dny Japonské kultury v Praze, ukázky v Benešově, Kralupech, Teplicích, Ústí nad Labem),
Instruktoři vedli semináře v Praze, Hradci Králové, Zlíně a dělali rozhodčí na celé řadě turnajích jak pro dospělé, tak i pro děti.
Jeden člen se zúčastnil mezinárodního semináře Kendó v Tokiu, pořádaný Japonskou Studentskou Federací Kendó a další člen Mezinárodního letního semináře pro zahraniční trenéry v japonském Kitamotu.
Oddíl také psal články do časopisů a webových informačních serverech o bojových uměních.

