
 
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2006 

 
V roce 2006 naše dódžó oslavilo významné jubileum. Od 
počátků cvičení Kendó totiž uplynulo již 20 let. Pro všechny 
z nás to je velmi významná událost, která jasně potvrzuje 
význam našeho dódžó pro cvičení bojových umění v naší 
zemi.  
 
Co se týče běžné činnosti, zaznamenali jsme nárůst počtu 
členů a nových zájemců. I na první pohled je zřejmé, že 
máme v dódžó čím dál více lidí. Velmi se nám osvědčily 
oddělené páteční tréninky pro začátečníky a pokročilé, kde 

máme možnost věnovat se oběma skupinám zvlášť  a lépe tak směrovat jejich vývoj. 
 
Velmi pozitivně u nás působí také pan Masahiro Mijóši, který se našich tréninků zúčastňuje 
pravidelně a často je i vede. Stejně tak je velmi nápomocný při turnajích a dalších akcích 
související s provozem našeho dódžó. 
 
V roce 2006 jsme se zúčastnili celé řady seminářů, turnajů, zkoušek a prezentačních a 
společenských akcí jak u nás, tak i v zahraničí. 
 
ZAHRANIČNÍ AKCE 
 
• 20. – 21. 1. 2006 jsme se zúčastnili semináře v Bad 

Schallerbach s Kamemoto-senseiem ve složení Tomáš 
Berger, Ondřej Kašpar, Lukáš Pařízek, Sebastián Šimek a 
Filip Váňa.  Seminář byl (na Kamemoto senseie trochu 
netypicky) zaměřen na základní věci, jako je držení 
šinaje, správné vedení meče, správnou práci nohou a 
soustředil se i na naprosté detailní prvky. Sensei vždy vše 
pečlivě vyložil a předvedl. Velmi hodnotné pro všechny 
účastníky.  

 
• Dva naši členové vyrazili na turnaj Kojika 2006 pro Kendisty mladší 18ti let, který se odehrál 

v Belgickéch Gentu. Bronzovou medaili si z toho turnaje odvezl náš člen Sebastian Šimek, 
ktrému velmi gratulujeme. Další náš závodník Dominik Fiala sice postoupil ze skupiny ale 
vypadl v prním kole eliminace. 

 
• 26. - 28. 5. jsme se jako každý rok zúčastnili turnaje v Lipsku 15. Leipziger 

Kendomeisterschaft ve složení Tomáš Berger, Daniel Häckl, Sebastian Šimek a Dominik 
Fiala.  Turnaj měl velmi slušnou úroveň, zúčastnilo se jej okolo 80 kendistů z převážně 
východního Německa a z Prahy. Soutěžilo se v kategoriích žen, mužů do 1. kjú včetně a 
mužů od 1. danu výše (do tohoto turnaje se kvalifikovali 4 nejlépe umístění závodníci z 
obou předchozích turnajů) a pětičlenných týmů. Naše výsledky jsou velmi dobré,  
Sebastian Šimek se umístil jako druhý v kategorii do 1. kjú včetně a Tomáš Berger  jako třetí 
v danech. Sebastian také dostal jako nejúspěšnější junior další cenu. 

 
• 26. - 30. července jsme vyrazili do Budapešti na letní seminář Kendó a turnaj Hungary Cup 

ve složení Tomáš Berger, Tomáš Buňata, Dominik Fiala, Dan Häckl, Ondřej Kašpar a 
Sebastian Šimek. Vynikající třídenní seminář pod vedením Abe senseie (7. dan) s asi 200 
účastníky byl zaměřen spíše na techniku a principy jako je seme a také na Kendó kata,  
 



 
 
kterým jsme se věnovali v nezvykle velké míře. Turnaj jsme zvládli nadočekávání dobře, 
všichni bojovali výborně a dokonce si odvážíme několik cen – Dominik Fiala  získal cenu 
"Fighting Spirit" v kategorii dětí a Sebastian Šimek se umístil na druhém místě v kategorii do 
prvního danu včetně. Pro všechny to byl vynikající zážitek naplněný mnoha zkušenostmi, 
doufáme že na příští ročník nás vyrazí víc.¨ 

 
• 27. - 29. října proběhl v německém Wittenu seminář Kendó pro ženy pod vedením paní 

Rie Sató a Noriko Nó (obě 7. dan). Z našeho dódžó se zúčastnily Iva Štěpánková a 
Martina Gregorovičová. Víkend naplněný intenzivním cvičením se jim líbil a byl určitě 
mimořádně přínosný. 

 
• 8. - 10. prosince proběhlo na Tchajwanu 13. mistrovství světa v Kendó, kterého se 

zúčastnila i česká reprezentace včetně našich dvou členů Filipa Baumruka a Dana 
Häckla. V jednotlivcích se Danovi podařilo vyhrát skupinu a postoupit, v týmech přispěli 
k porážce Venezuely, které však na postup ze skupiny nestačila. Oceňme jejich ochotu 
reprezentovat Českou republiku i za velmi nevýhodných podmínek, kdy si náklady jdoucí 
do několika desítek tisíc korun museli hradit z vlastní kapsy. 

 
• 9. 12. proběhl v Berlíně turnaj pro držitele kjů. Z našich se turnaje zúčastnili Tomáš Buňata, 

Dominik Fiala a Sebastian Šimek. Na velmi nabitém turnaji Tomáš získal druhé místo - 
gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci! 

 
DOMÁCÍ AKCE 
 
• Na turnaji Technica Cup 06, který se konal 4. 3.  jsme 

získali několik cenných vítězství. I přes nebývale vysokou 
účast jsme se dokázali prosadit. V turnaji jednotlivců, 
který je součástí bodování Národního Poháru jsme 
obsadili rovnou první tři místa! První místo získal Filip 
Baumruk, druhé Tomáš Berger, třetí Dan Häckl. Zadařilo 
se i v turnaji družstev, kde si odnášíme stříbrnou a 
bronzovou medaili, menší rezervy máme ještě v kategorii 
žen, ale to jistě brzy doženeme. 

 
• 25. 3. proběhla v Praze na Chodově akce Odpoledne japonských budó, kterou 

spolupořádalo i naše dódžó. Cílem této události bylo přiblížit budó a japonskou kulturu 
široké veřejnosti a také zahájit oslavy 20. výročí Kendó v ČR. Na organizaci akce se 
podíleli i naši členové a další byli na na ukázce Kendó i workshopu  Kendó.  
 

• 26. 3. se konalo v Praze IV. Mistrovství České republiky v Kendó, na které se kvalifikovali 4 
naši členové. Turnaj byl bohužel poznámenán neúčastí vedoucího bodování Filipa 
Baumruka, ale i ve třech (Tomáš Berger, Jarda Břeň a Dan Häckl) jsme dokázali soupeřům 
pořádně zatopit. Z našich měl nejvíce páry pod kotlem Jarda, který získal bronzovou 
medaili. Gratulujeme! 4. místo Tomáš Berger, 5.-8. místo Daniel Häckl a Filip Baumruk – 
kontumačně. 

• Na valné hromadě ČFK byl náš sensei Miloslav Hotovec při příležitosti 20 let Kendó v ČR 
oceněn za dlouholetou práci pro rozvoj Kendó v naší zemi a také za několikaleté 
působení v čele České federace Kendó a byla mu udělena funkce Čestného prezidenta 
České federace Kendó. Děkujeme a gratulujeme! 
 



 
 
 

• 12. - 14. 5. jsme pořádali seminář Kendó, zkoušky Kendó a V. Pohár Sacuki. Akce měla 
velkou odezvu, zúčastnilo se jí přes 60 kendistů z celé republiky. Seminář byl zaměřen na 
následné zkoušky, takže jsme pod vedením M. Hotovce procvičovali především výpady a 
kirikaeši, a také šikake a ódži wazy a Kendó kata. Zkoušky proběhly v sobotu po semináři, 
až na jednu výjimku byli všichni účastníci úspěšní. V neděli pak proběhl pohár Sacuki ve 2 
kategoriích, ženy a jednotlivci. Z našich se umístil Filip Baumruk na 3. místě. Poté ještě 
následoval přátelský turnaj družstev, který vyhrál náš tým ve složení Baumruk, Břeň, 
Buňata. 

• Zúčastnili jsme se dvou seminářů s Jindrou Ziegelheimem (5. dan) - první se konal v Praze 
21. 5. a druhý v Děčíně 10. 6. Oba byly výborně zorganizované a odnesli jsme si nich 
mnoho cenných zkušeností. Kromě velmi vydatného cvičení Kendó jsme měli i možnost 
vidět ukázky Mizoguči-ha Ittó Rjú a Tennen Rišin Rjú.  

• 4. června jsme byli v Českých Budějovicích na turnajích Koinobori Cup a Banri Ikku. Letos 
se nám příliš nedařilo, přesto jsme neodjeli s prázdnou - třetí místo pro nás vybojoval v 
turnaji Koinobori v kategorii do 18 let Sergej Chrisťakov. 

• 20. - 24. září 2006 proběhla největší událost Kendó v letošním roce v ČR  - mezinárodní 15. 
Pražský Pohár Kendó a třídenní seminář Kendó s nebývale velkým obsazením 
významných učitelů v čele s panem Hirošim Ozawou (7. dan).  Obrovskou akci jsme 
pomáhali organizovat a také jsme se jí hojně zúčastnili.  Kacubó též mělo na starosti jedno 
ze dvou šiaidžó při turnaji. Celá akce byla výstavní skríní českého Kendó, děkujeme všem, 
kteří se podíleli na jejím pořádání a zůčastnili se semináře a turnaje. 

• Zúčastnili jsme se soustředení v Přerově 14. - 15. 
10. 2006, kde proběhl seminář Kendó, školení 
rozhodčích, přátelský turnaj držitelů kjú a turnaj 
žen.  

• 28. října jsme vyrazili do Zlína na předposlední 
turnaj Národního Poháru - Zlínský Pohár 2006. 
Dařilo se nám výborně, druhé místo získal Filip 
Baumruk a třetí Tomáš Buňata, cenu za 
nejlepšího bojového ducha ziskal Filip 
Štěpánek. 

• V typicky zimních podmínkách 3.-5.11.2006  proběhlo soustředění v Krkonoších, které 
proběhlo pod vedením "našeho" Mijóši senseie (3. dan) a kterého se zúčastnilo na 30 
kendistů. 

• 25. - 26. 11. jsme se zúčastnili turnaje Vánoční Kendování a Nozomi Cup. Ve všech 
kategoriích, kde jsme měli své členy, jsme získali cenu. Kromě turnaje jsme se také 
zúčastnili krátkého semináře. Naše úspěchy – 3. místa v kategorii kihon získali Jakub 
Hamari a Martin Hejhal, tým Jebáci s Filipem Baumrukem se umístil jako druhý v turnaji 
družstev, Martina Gregorovičová byla  třetí v turnaji žen a konečně v turnaji jednotlivců 
byl první Filip Baumruk a třetí Tomáš Berger, cenu za nejlepšího bojového ducha si odnesla 
Martina Gregorovičová. 

• Koncem roku 27. - 29. 12. 2006  jsme se zúčastnili třídenního prvního Pražského Kangeika 
pod vedením Tomáše Bergera.  



 
 

DALŠÍ AKCE 

Zúčastnili jsme se též několika ukázek pro veřejnost, pořádali 
jsme dvě party, jednu o prázdninách při příležitosti 50tých 
narozenin našeho senseie a druhou tradičně před vánoci 
v Mijabi.  

Děkujeme všem našim členům, kteří se jich zúčastnili a pomohli 
tak udržet dobé jméno našeho dódžó. 


