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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 
 
Kacubó se v roce 2013 velmi činilo. Těžiště naší 
činnosti jsou hlavně naše pravidelné tréninky, 
na kterých se věnujeme začátečníkům, 
pokročilým i dětem.  
 
Naše dódžó disponuje několika členy se stupni 
3. dan a vyššími (aktuálně 8 aktivními), takže 
zvládáme přijímat nováčky a věnovat se jejich 
výcviku po celý rok a současně se i naplno 
věnovat pokročilým i dětem.  
 
Kromě našich pravidelných tréninků se 
zúčastňujeme také četných seminářů, turnajů i 
zkoušek a to jak v České republice, tak i 
v zahraničí. Několik akcí jsme v roce 2013 sami 
uspořádali nebo spolupořádali. Jejich výčet 
najdete níže. 
 
Kromě cvičení Kendó se také snažíme udržet 
komunitu našich členů živou, zdravou a 
veselou. Chceme poskytnout každému zájemci 
o Kendó dobré místo pro cvičení, dobré vedení 
i dobrou společnost lidí, kteří sdílejí stejnou 
vášeň a zájem. Naším cílem není jen zlepšování 
úrovně Kendó v našem dódžó, ale jako nejstarší 
oddíl Kendó v naší zemi máme také 
zodpovědnost o posouvání českého Kendó dál, 
a to nejen usilovným cvičením, ale i dalšími 
činnostmi, které leží hlavně na těch pokročilých 
– jako instruktoři na seminářích, rozhodčí na 
turnajích, zkušební komisaři na zkouškách, jako 
popularizátoři na ukázkách a prezentacích a 
v neposlední řadě také jako funkcionáři jednak 
v Kacubó ale i v České federaci Kendó. Jak se 
nám to všechno daří můžete posoudit sami. 

 
Naším hlavním úspěchem v roce 2013 bylo 
utužení spolupráce s Kamemoto sensejem, za 
kterým často jezdíme a kterého se nám 
podařilo po letech přesvědčit aby u nás vedl 
v květnu seminář Kendó a který se bude 
v dalším roce opakovat. To vše je zásluhou 

hlavně Filipa Baumruka. Dalším úspěchem je 
posun několika členů ve stupních, 4 naši 
členové získali 3. dany, jeden 2. dan a pět 1. 
dan a desítky jich získalo stupně kjú. Dařilo se i 
na soutěžích, vicemistrem ČR se stal Marek 
Novák a Ondra Dudáš vybojoval stříbro na 
mezinárodním turnaji Toru Giga v Praze. Další 
medajle jsme sbírali na dalších turnajích a to i 
dětských. 
  
Chtěli bychom poděkovat trojici instruktorů, 
kteří mají starosti vedení tréninků, tedy Filipu 
Baumrukovi, Masahirovi Mijóšimu a Tomáši 
Bergerovi, všem sempajům, kteří jim v průběhu 
roku vypomáhali. Jsme vděční našemu 
vedoucímu panu Miloslavovi Hotovcovi, který 
nad námi drží ochrannou ruku. Děkujeme všem 
našim členům, kteří se zapojili do organizačních 
prací jednak při provozu našeho klubu alei při 
pořádání rozličných akcí. Činností v ČFK nás 
reprezentovala hlavně Vlaďka Jarošová jako 
hospodářka, dále Filip Baumruk a Ondřej 
Kašpar v dozorčí komisi a Tomáš Berger v komisi 
rozhodčích a jako správce webu.  
 
A v neposlední řadě děkujeme všem 
účastníkům seminářů, zkoušek a turnajů, kteří 
nás svým úsilím a svými výsledky dobře 
reprezentovali. 
 
Přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili v roce 
2013 (a mimochodem je jich 24 celkem, z toho 
8 zahraničních): 
 
V sobotu 12. 1. se konal v Bílině seminář a turnaj 
pro děti, kterého se zúčastnila a i malá skupina 
z Kacubó. Naší první medaili v tomto roce získal 
David Bartošek a to za třetí místo v šiai dětí 8 - 
10 let.  
 
18.  – 20. ledna se konal další ročník semináře 
s Kamemoto sensejem v Linzi, který byl zaměřen 
hlavně na kata a také na volné džigeiko. 
Zúčastnilo se jej 14 našich členů a velmi jsme si 
jej užili (hlavně Kaspi :-D). Foto od Gernota 
najdete na 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
250560678407636.62891.183173545146350&type
=1 
 
9. a 10. 2. se ve Vídni konalo každoroční cvičení 
se studenty a profesory IBU plus zkoušky na 
stupně dan. Třetí dany zde získali Kaspi, Marek, 
Adam a Michal a první dan Boženka. 
Gratulujeme! 
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24. února proběhla další akce v Rakousku a to 
Donau Cup ve Vídni, kterého se účastnilo 5 
našich členů - Kacubó tým (Mára, Michal, 
Kaspi, Honza a výpomoc Lukáš Kopiště 
z Nozomi) se probojoval do čtvrtfinále, repre 
tým mužů (spolu s naším Tomášem Buňatou) 
nakonec turnaj celý vyhrál. 
 
2. a 3. března se 8 našich členů (z celkových 13 
kendistů :-D) zúčastnilo společného semináře 
Kendó a Naginatadó, který vedli Sagawa 
sensej (7. dan) a Kanno sensej (Renši). Se 
sensejem jsme absolvovali tři zhruba 
dvouhodinové tréninky a džigeiko. v neděli pak 
proběhly velmi zajímavé mix zápasy Kendó 
proti Naginatě. Foto najdete na 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10152640460585249.1073741825.441369020248&
type=1 
 
17. 3. se Kacubó  zúčastnilo Mistrovství ČR v 
Kendó v Hradci Králové. Do bojů v open 
kategorii jsme nasadili Marka Nováka a do 
týmového turnaje dvě kompletní družstva. S 
radostí oznamujeme, že Marek se stal 
vicemistrem ČR v Kendó pro tento rok a tým 
"Kacubó A" je bronzový. Foto 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10152692789795249.1073741826.441369020248&
type=1 
 
23. a 24. března proběhl v Praze seminář, 
zkoušky a turnaj Technica Cup 2013. Akce se 
Nejprve jsme abslolvovali výživný otevřený 
trénink reprezentace (2x 2 hodiny). Následovaly 
zkoušky na kjú, které se všem našim vydařily. 
V neděli proběhl turnaj Technica Cup, na 
kterém se nejvíce zadařilo Tomášovi Buňatovi, 
který vybojoval 3. místo. Michal dojezdil se svým 
zbrusu novým džódanem do čtvrtfinále a také si 
zaslouženě vyválčil Cenu za nejlepšího 
bojového ducha. Dařilo se i dalším. Akce se 
celkem zúčastnilo 21 našich členů. Foto 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10152739991195249.1073741827.441369020248&
type=1 
 

14 našich členů 
(početně nejsilnější 
výprava) se 6. dubna 
zúčastnilo turnaj pro 
začátečníky v Brně 
Mini Muga Cup. Dobře 
jsme si pocvičili, dobře 

zabojovali a dokonce získali i cenná umístění -
 Giang Bergerová Nguy�n byla 3. v turnaji žen 

a Sebastian Šimek 1. v otevřeném turnaji.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10152756352130249.1073741828.441369020248&
type=1 
 
12. – 14. dubna se v Berlíně konalo 25. 
mistrovství Evropy v Kendó. Do české 
reprezentace se dostal i náš Tomáš Buňata. 
Český tým dobře zabojoval ve všech turnajích, 
nejvetší úspěch bylo dosažené čtrvrtfinále 
turnaje dtužstev žen a cena za nejlepšího 
bojového ducha Martina Fritze z Nozomi.  
 
I když početně slabá (3 válečníci + dva 
kouči/rozhodčí), tak přesto dokázala naše 
Kacubó výprava promluvit do výsledků Bílinské 
trofeje 27. 4., kde jinak dominovali bílinští, 
hradečtí a berlínští borci - Davídek získal třetí 
místo v turnaji dětí 7 - 10 let a Pavlík taktéž třetí 
místo v turnaji dětí 11 - 13 let.  
 
18. 5. se 8 našich členů zúčastnilo Muga Cupu 
v Brně. 3. místo vybojovala Eliška a cenu za 
nejlepšího bojového ducha získala Boženka. 
 
25. 5. se 6 našich členů zúčastnilo turnaje 22. 
Leipziger Kendomeisterschaft. Účast přes 100 
kendistů povětšinou z Drážďan, Berlína, Lipska, 
Jeny, Halle a Magdeburgu, 4 šiaidžó, turnaj kjú, 
danů a týmů (15). Většinou jsme se prokousali 
pár koly KO systému, ale na žádnou medaili 
jsme letos nedosáhli, tak třeba snad příště :-D 
Foto 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10152886804175249.1073741829.441369020248&
type=1 
 
8. a 9. června jsme uspořádali seminář 
s Kamemoto sensejem (7. dan Kjóši). Cvičení 
bylo zaměřené hlavně na správné cvičení 
základů. Děkujeme všem našim členům, kteří 
akci pomáhali připravit a samozřejmě všem 
účastníkům. Sensejovi jsme velmi vděční že za 
námi přijel a učil nás. Report z akce + odkaz na 
fotky najdete na http://www.budonews.cz/o-
seminari-kendo-s-kamemoto-sensejem-
budonews_id-333 
 
30. 6. jsme v Praze uspořádali turnaje "12. Pohár 
Sacuki" a "Sever vs Jih IV". Získali jsme dvě 
medaile a také se podíleli na vítezství týmu 
Sever. Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili a 
také všem kdo jí pomáhali organizovat! Report 
z akce + fotky najdete na 
http://www.budonews.cz/pohar-sacuki-2013-
budonews_id-337  
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9 našich členů se zúčastnilo Kendó kempu a 
turnaje Hungary Cup v Budapešti 24. – 28. 
července. Všichni si cvičení užili a také si dobře 
zabojovali na turnaji. Tady najdete fotky z akce 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
10153131123415249.1073741833.441369020248&
type=1 
 
29. 8. až 1. 9. se 7 našich členů zúčastnilo 
třídenního semináře se Ozawa sensejem (8. dan 
Kjóši) a dalšími učiteli z Japonska v Čeladné v 
Beskydech. Byla to vynikající akce, kde jsme si 
výborně zacvičili a všichni se něco nového 
naučili. Cvičení bylo rozdělené do skupin podle 
pokročilosti, takže jsme si všichni přišli na své. 
Pořadatelům jsme také vypomohli s organizací 
akce a pobytu sensejů.  
 

Přes 30 našich členů 
se zapojilo do Toru 
Giga 2013 a to jak 
pořadatelé, tak i 
účastníci. Akce 
proběhla 21. a 22. 
září. A dařilo se 
velmi – Ondra 
Dudáš získal 
stříbrnou medaili 
v turnaji mužů. Další 
vynikající zpráva je, 
že všichni naši 
členové byli úspěšní 
na zkouškách na 
stupně dan: Hanka 

Nguyen získala 2. dan, Tomáš Lindner, Eliška 
Vytlačilová, Láďa Tobiáš a Lukáš Tadial první 
dany. Díky všem, kdo se zúčastnili a obrovský 
dík patří všem lidem, kteří téměř doslova potí 
krev při organizaci akce, v čele Ondrou 
Kašparem. Report z akce + fotky a videa 
najdete na www.budonews.cz/o-prazskem-
poharu-kendo-torua-gigy-2013-budonews_id-
359  
 
9 našich členů se  5. a 6. 10.  zúčastnilo školení 
rozhodčích, přátelského turnaje do 1. kjú 
včetně a konečně také Moravského Poháru ze 
série turnajů NP. Dva dny plné učení se, cvičení 
i bojování. Na turnaji všichni dobře zabojovali, 
pro některé to byla první zkušenost se Šiai v 
životě. Nejúspěšnější z našich byl Pavel Vališ, 
který se probojoval do finále kjú turnaje a 
skončil druhý. Několik našich členů také získalo 
akreditace rozhodčích. 
 

18. – 20. 10. se Ondra Dudy zúčastnil prvního 
soustředění reprezentace jako přípravy na ME 
2014 ve Stráži pod Ralskem. 
 
12 našich členů se 2. a 3. listopadu zúčastnilo 
semináře s Chieko Yano a Wesleym Haekem 
(oba 6. dan) + zkoušek na kjú na nechvalně 
známých „Pomezkách“. Seminář si všichni užili a 
na zkouškách na kjú byli všichni úspěšní!  
 
Ve stejný čas se dva členové (Adam a 
Boženka) zúčastnili výživného semináře s Kumpf 
sensejem (7. dan) v Drážďanech. 
 
8. – 10. 11. se konala další příprava 
reprezentace, tentokrát v Berlíně společně 
s místními a polskými Kendisty. Z našich se 
zúčastnil Dudy a Eliška. 
 
23. a 24. se v Hradci Králové konalo Vánoční 
Kendování a Nozomi Cup 2013. Akce se 
zúčastnilo 15 našich členů. Turnaje dětí se 
zúčastnili 4 naši malí válečníci. Davídek 
vybojoval 3. místo v turnaji dětí 9 - 11 let a 
Natsuko 3. místo v turnaji dětí 12 - 14 let a k 
tomu ještě získala cenu za nejlepšího bojového 
ducha! V turnaji týmů vybojoval třetí místo (a 
vyhlašovatelům působil obtížně překonatelné 
problémy) tým "Nastupuje bílý-červený" ve 
složení Boženka, Adam a Marek. 
 
18. 12. proběhl náš poslední trénink v roce 2013, 
na kterém jsme uspořádali turnaj v Kirikaeši pro 
začátečníky a týmový turnaj v šiai, učastníků 
bylo nepočítaně (kolem 40). O den později, 19. 
12. proběhla rozlučková párty spojená 
s turnajem v bowlingu. Video ze závěru turnaje 
http://www.youtube.com/watch?v=6B9tCkBTM
pY 
 
Ještě jednou díky všem našim členům i 
fanouškům a přejme si, ať se nám všem dobře 
daří i v roce 2014! 
 
Zpracoval:  
Tomáš Berger 
  

 

 


