
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 

Naše dódžó v roce 2008 pokračovalo v činnosti ve stejném duchu, jako v předchozích 
letech. 

Zúčastnili jsme se celé řady domácích i zahraničních akcí. Naši členové se též podíleli na 
pořádání významných akcí roku 2008 v ČR se zahraničními učiteli. Také působili jako instruktoři 
a rozhodčí na několika seminářích a turnajích. Také jsme se zúčastnili několika domácích i 
zahraničních turnajů, kde jsme dosáhli dobrých výsledků. Naši členové též působili jako 
rozhodčí především na turnajích NP. Další působí ve funkcích činitelů ČFK. 

Celkově by se dalo říct, že naši členové pracovali na zvyšovaní své úrovně a též přispěli ke 
zvýšení celkové úrovně Kendó v ČR. 

Největší změnou byla změna místa cvičení – v září jsme se přestěhovali ze Suchdola do Dejvic. 
Zvýšené náklady na provoz se dobře vykompenzovaly nárůstem počtu zájemců o cvičení 
v našem dódžó a také celkově příjemnější prostředí i vstřícnější přístup provozovatelů zařízení. 

SEZNAM AKCÍ, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI: 
 
18. – 20. ledna jsme se zúčastnili semináře 
v rakouském Bad Schallerbachu s Kamemoto 
sensejem . Akce se zúčastnili 2 naši členové. 
 
2. – 3. února jsme vyrazili do Frýdku-Místku, kde 
proběhl seminář pod vedením Tomáše Bergera. 
Akce se zúčastnilo kolem 8 našich členů. 
 

9. – 10. února proběhl další seminář pod vedením Tomáše Bergera, tentokrát v Brně, akce se 
zúčastnilo kolem 5 našich členů. 
 
14. – 16. 3. proběhl Seminář na konci zimy s japonskými učiteli (Jamanaka sensejem, Ozawa 
sensejem a dalšími ) a Mistrovství ČR v Kendóenové, Filip Baumruk vybojoval 3. místo. Měli 
jsme velkou čest přivítat senseje na našem tréninku 19. 3. Naši členové se též podíleli na 
organizaci pobytu sensejů. Celkově se akce zúčastnilo kolem 20 našich členů. 
 
20. – 23. 3. se konalo Mistrovství Evropy v Kendó v Helsinkách. 
Mistrovství se zúčastnil Filip Baumruk jako závodník, zúčastnil se jak 
turnaje jednotlivců tak i turnaje týmů. Martina Gregorovičová 
působila jako týmový manažer.  
 
12. – 13. 4. se konal v Praze seminář Kendó a turnaj Technica Cup. 
Akce se zúčastnilo 21 našich členů.  
 
23. -24. 5. Jsme uspořádali 7. ročník semináře Kendó a Poháru 
Sacuki. Seminář Kendó vedl pan Masahiro Mijóši.  Po semináři 
proběhly zkoušky na kjú. V neděli proběhl turnaj NP a jako bonus 
též turnaj trojčlenných týmů. Akce se zúčastnilo na 80 Kendistů 
z ČR i zahraničí.  
 



 

 

31. 5. – 1. 6. proběhla v Praze akce s panem Nakagawou. Naši členové se podíleli na ukázce 
Kendó v Muzeu Police. 
 
8. 6. jsme se zúčastnili turnaje Banri Ikku v Českých Budějovicích v počtu 14 závodníků. Filip 
Baumruk a Tomáš Buňata se umístili jako třetí.  
 
14. 6. proběhla společenská akce s grilováním, která měla pro spoustu našich členů 
nečekaný průběh a ještě nečekanější dopady. 
 
21. – 22. 6. proběhl další seminář ve Frýdku Místku pod vedením Tomáše Bergera. Akce se 
zúčastnilo 5 našich členů.  
 
5. – 6. 7. jsme se zúčastnili víkendového semináře na Slovensku pod vedením M. Davise (7. 
dan). Na seminář vyrazilo 7 našich členů. 
 
16. – 20. 7. jsme vyrazili do Budapešti na třídenní seminář pod vedením Sakai senseje, Abe 
senseje a dalšími a dva dny Hungary Cupu. Součástí semináře byla kromě cvičení i 
přednáška o Kendó filozofii. Zúčastnili jsme se turnaje jednotlivců i týmů. Tomáš Buňata 
úspěšně složil zkoušku na 2. dan. Akce se zúčastnilo 6 našich členů 
 

25. 7. – 8. 1. se Filip Baumruk zúčastnil semináře pro 
zahraniční instruktory v japonském Kitamotu. 
 
15. 8. proběhl v Praze Letní seminář Kendó a Iaidó se 
senseji z Západotojiské federace Kendó, kterého se 
zúčastnilo kolem 20 našich členů. Sensejové též přišli 
na náš trénink 13. 8. Naši členové se též podíleli na 
pořádání této akce. 
 
5. - 7. 9. se konal v polské Gdyni seminář a turnaj 
Baltic Cup s Yamanaka sensejem, Ozawa sensejem 
a dalšími, akce se zúčastnili 3 naši členové. 

 
11. – 14. 9. se konal 17. Pražský Pohár Kendó Tórua Gigy, nejvýznamnější Kendó akce v ČR. 
Semináře s Yamanaka sensejem, Ozawa sensejem a dalšími učiteli a turnaje se zúčastnilo 
kolem 20 našich členů. Na zkouškách úspěšně složili 1. dan Ondřej Kašpar a Ondřej Dudáš. Na 
celé akci se podíleli naši členové pořadatelskou činností. 
 
4. -5. 10. se konal seminář pro rozhodčí a přátelský 
turnaj pro kjú v Přerově. Seminář pro rozhodčí spolu-
vedl Tomáš Berger. Na turnaji se umístil Jan Kolář 
jako druhý a Michal Suchý jako třetí. Akce se 
účastnilo 9 našich členů. 
 
18. 10. jsme se účastnili Moravského Poháru. Ondřej 
Dudáš získal druhé místo a Tomáš Buňata třetí.  
 
7. – 9. 11. jsme se zúčastnili semináře v Krkonoších. 
Seminář vedli Tomáš Berger a Filip Baumruk. 
Zúčastnili jsme se také zkoušek na kjú. Celkem nás na akci bylo kolem 20.  
 



 

 

 
29. – 30. 11 proběhl v Hradci Králové seminář Kendó a turnaje 
Vánoční Kendování a Nozomi Cup. Při vedení semináře asistoval 
Tomáš Berger. Zúčastnili jsme turnaje dětí, týmů i turnaje  NP.  Jakub 
Dobrovolný vyhrál kategorii do 12 let, v téže kategorii získal cenu za 
nejlepšího bojového ducha Pavel Puchmajer. Turnaj týmů vyhrála 
sestava z Kacubó ve složení Novák, Kovář a Šimek. Na Nozomi Cupu 
se umístili Ondřej Dudáš jako druhý a Marek Novák jako třetí, Marek 
též záskal cenu za nejlepšího bojového ducha. 
 
12. – 14. 12. proběhl Winterseminar v Bruselu pod vedením Hirakawa 
senseje a dalších, kterého se zůčastnil Filip Baumruk. 
 
19. 12.  proběhl Vánoční turnaj pro naše členy. 
 

22. 12. proběhlo tradiční předvánoční posezení v restauraci Mijabi. 
 
26. - 28. 12. se konal seminář v Bílině, kterého se zúčastnili dva naši členové.  
 
DALŠÍ 
 
V roce 2008 jsme se zúčastnili též několika ukázek, kde jsme 
představovali Kendó veřejnosti a vyvíjeli jsme i publikační činnost, 
za zmínku stojí především série článků o Kendó v časopise 
Fighters Magazin. 
 
ZÁVĚR 
 
Věříme, že činnost Kacubó Kenrikai a jejích členů pomohla 
posunout Kendó nejen u nás, ale i v dalších oddílech a celkově 
přispěla k nárůstu úrovně Kendó v ČR. Děkujeme všem našim 
členům, kteří se na tomto podíleli a také děkujeme všem našim 
kolegům s ostatních oddílů ČFK za jejich podporu a přízeň. 
 
Za Kacubó Kenrikai sepsal Tomáš Berger 


