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Do nového roku 
s novým designem..

Vítáme vás v prvním vydání letošního Zpravodaje. 

Uplynul právě rok od myšlenky vydávání krátkých zpráv o dění v naší federaci. 

První podoby byly dost syrové a nepříliš reprezentativní, ale za deset měsíců se 
toho hodně stalo a současná podoba, kterou máte nyní možnost posoudit, nás 
posunula svoji atraktivností nahoru o několik řádů. Za tuto práci velmi vděčíme 
talentu Betky Širůčkové z Kensei Praha, která vytvořila soubor kreseb budó 
zastoupených v ČFK a zpracovala je do nové grafické podoby Zpravodaje, webu 
ČFK, který teď finišuje před spuštěním a oficiálního profilu na sociálních sítích.  

Děkujeme vám za dosavadní přízeň a těšíme se na vaše návrhy, jak rozšířit 
nebo dál posunout naši práci. Přidejte se k nám se svými názory, nápady, texty, 
fotkami.

 PR@czech-kendo.cz 

Obsah 

ÚVODNÍK                                          

ZPRAVODAJ 1/2016
MAGAZÍN ČESKÉ FEDERACE KENDÓ

ÚVODNÍK               Do nového roku v novém designu

STALO SE                Seminář rozhodčích Kendó, Brusel 2016

JAK NA TO              Čerpání dotací města Bílina

ZVEME VÁS            Mistrovství České republiky – Kendó 

                                       Taikai Nozomi Dojo

                                       Kojica Cup, Gent

ÚSPĚCHY                Sportovec roku 2015 : Jana Ziegelheimová 

NĚCO NAVÍC         Kondiční tréninkový plán

strana 3

strana 7

strana 11

strana 13

strana 14

strana 16

strana 18

strana 21



ČESKÁ FEDERACE KENDÓ

4

ČESKÁ FEDERACE KENDÓ

5

Jak by si Tomáši zhodnotil uplynulý rok ve své 
funkci? 

Z mého pohledu byl minulý rok 2015 extrémně 
náročný. Zatím to byl pro mne rok s maximem 
práce pro ČFK na kterém jsem strávil opravdu 
hodiny a dny a týdny. Došlo k velkému přepra-
cování stanov ČFK, které jsme připravovali 
tak, aby mohli být schváleny v Březnu 2015 
na GS ČFK. Museli jsme vyhledat pomoc fun-
dovaného právníka, aby se stanovy přepra-
covaly podle nových zákonů a nehrozilo, že 
nám budou vráceny k přepracování. Zejména 
najít čas díky pracovní a rodinné vytíženosti 
bývalého prezidenta T.Jelena tak, aby se dalo 
pracovat, byl opravdu oříšek. Ani pak neby-
la práce snadná. Jednání byla zdlouhavá do 
noci s mnoha argumenty ke každému odstav-
ci stanov. Stanovy se nemění často a zde bylo 
nutno je napsat opravdu dobře, aby nám 
sloužili desítky dalších let. Stanovy jsou něco 
jako ústava. K tomu nešlo jen o stanovy, ale 
rozpracovávali jsme další směrnice vnitřního 
řádu ČFK, právě na základě změny stanov ČFK. 
Musím zde tedy vyzvednout práci zbytku VV, 
tedy Vlaďku, Janu a Dana. Zejména Janu. Ta 
se ukázala, jako úžasný katalyzátor činnosti 
celého VV a musím říct, že oživila činnost VV. 
Pečlivě se stará o termíny jednání VV a spolu  

s Vlaďkou je velice systematická. Jsou skvělá 
dvojka. Dále byla náročná situace kolem neustále 
problémové reprezentace kendó. Tu bylo nutné 
stabilizovat a najít způsob, jak ven z dlouhodobé 
krize kolem vedení reprezentace. Zde si nemohu 
odpustit osobní poznámku, že od mnoha členů 
a bývalých členů reprezentace kendó to byl 
opravdu špinavý politický boj. Pro mne na tom 
bylo pozitivní, že jsem tak mnoho lidí poznal do 
hloubky a vidím jim do žaludku. Krizi se podařilo 
vyřešit až v závěru roku, kdy reprezentaci kendó 
začal vést dočasně VV a už teď je vidět, že to byl 
krok dobrým směrem, do doby než se podaří 
najít fundovaného vedoucího. I zde bylo mnoho 
náročných a velmi složitých jednání. V přípravě 
se nám podařilo naplnit kompletní národní tým 
na ME kendó 2016 Skopje, tedy ženy, muži a ze-
jména juniory. Až do ledna jsme dopracovávali 
všechny změny směrnic ČFK, v lednu zejména 
jejich designovou stránku. Zde se jako pomoc 
nabídl člen TMÚ Tomáš Hoffmann a odvedl 
špičkovou práci. Společně pracujeme na podobě 
PR a změn kolem webu a dalších komunikačních 
nástrojů, ale to je zejména práce na rok 2016. 
Poslední kapkou do těžkého roku bylo, z mého 
pohledu dost účelové, odstoupení T.Jelena  
z pozice prezidenta. Ne že by v minulých letech 
na jeho práci závisel chod ČFK, zejména potom, 
co byl schválen 5ti členný VV. Tomáš na každém 

GS poctivě všechny informoval, že na ČFK 
nemá čas a také to dělal. Čas prostě neměl. Ale 
při takovém objemu práce to byl další nutný 
bod k vyřešení. Na závěr ještě něco z pozice 
vedoucího reprezentace iaidó. Ta odvedla na 
ME iaidó ke konci roku 2015 v Berlíně poctivou 
práci, ale na mém vlastním závodním výkonu 
byla asi opravdu vidět značná únava. Co je ale 
pozitivní a nejdůležitější, že se nám ve složení 
Vlaďka, Jana, Dan a já podařilo v dobré náladě 
vyřešit jakýkoliv složitý a náročný úkol, který 
nás potkal. Jsem rád, že s těmito lidmi mohu 
pracovat pro členy ČFK.

Jaké máš plány do následujícího roku?

V tomto roce nás čeká VH ČFK na jejíž přípravě 
se velkou částí podílím. Dále je to volba 
prezidenta ČFK, kterou je třeba zvládnout. 
Novému prezidentovi bych potom rád max-
imálně pomohl se uvést na základě kontaktů 
s partnery na úrovni ČR, které jsem většinou 
pro ČFK zajišťoval. V rámci změn ve zkušebním 
řádu, části kendó, je nutné začít organizovat 
semináře pro instruktory a trenéry zaměřené 
na Kihon waza, které jsou předepsané na zk-
oušky kyu. Velkým přínosem pro oddíly ČFK 
a trenéry bude zjednodušení výuky základů 
kendó. Tyto semináře bych rád organizoval  

po celé ČFK s asistencí Jany a Jindry a Páji, kteří 
je cvičíme (nebo jsme je cvičili) intenzivně v Ja-
ponsku. V neposlední řadě je mým dalším cílem 
strávit i v tomto roce měsíc v Japonsku u mého 
učitele Ogino senseje, přípravy na 5. dan kendó 
a jejich úspěšné složení. Celoroční cíl je pak 
příprava národního týmu iaidó. Je toho oprav-
du hodně a těším se na to.

Jak si spokojený s prací v kolektivu VV?

Jak jsem již psal na úvodu v prvním bodě. Vlaď-
ka, Jana a Dan vytvořili skvělé prostředí pro prá-
ci a jsem opravdu rád, že je VV v tomto složení. 
Musím říct, že pozitivnější a plodnější práci jsem 
s VV ještě nezažil. Minulé roky v době kdy jsem 
nebyl člen VV, byl ve znamení přesvědčování, 
proseb, mnohdy vztekání se, kdy VV rozhodl 
stejně jinak, než bylo dobré. Špatné na tom 
bylo, že jsem mnohdy od členů dostal příslib 
o nějakém rozhodnutí, ale pak bylo vše jinak.  
 
V současnosti se VV schází mnohem častěji, než 
to bylo v minulosti, jednáme 1 až 1,5 hodiny  
a každý se dopředu věnuje přípravě na jednání, 
takže toho uděláme opravdu hodně. Další pozi-
tivní věcí je, že máme nápady co dál. Jasně, 
že si nevymýšlíme nesmysly, ale tím, že máme 
opravdu všichni velký cit k budó, víme co je 

Hodnocení roku 2015 z pohledu člena VV, 

technického ředitele Tomáše Kyncla

Z POHLEDU ČLENů ČFK                             
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posláním této organizace a dokážeme vidět, jak by 
se dalo pomoci s její propagací ven a zlepšení čin-
nosti uvnitř. Sám bych rád pomohl zpět posílit váhu 
vedoucích oddílů. Musí být posíleno schéma VV - 
vedoucí oddílu - členská základna. V minulosti se 
začalo stávat, že řadoví členové ČFK přímo požado-
vali po VV mnoho věcí, soustu činností tak šlo mimo 
vedoucí oddílů a ti se mnohdy divili, co kde jejich 
členové rozvíjí za aktivity. ČFK je hierarchická orga-
nizace, postavená na pravidlech budó. Přesto, že 
pro činnost v ČR potřebujeme stanovy a směrnice, 
je zde ještě hierarchický řád sensei-sempaj-kohai. 
Každý vedoucí je za svůj oddíl zodpovědný. Jednak 
se tak má chovat a druhak mu ČFK nemá tuto au-
toritu oslabovat.

Jak by si zhodnotil nový VŘ a jeho tvorbu?

On zas tak nový není. Mnoho v něm bylo již v minu-
losti, ale ten nový je podle mě mnohem srozumitel-
nější a jednotlivé sekce na sebe navazují. Několik 
směrnic přibylo. Zde bych rád zmínil soutěžní řád, 
který i s návodem pro elektronickou registraci 
závodů kendó, který vypracoval Pavel Štěpán st.  
z Nozomi Dojo, ředitel NP kendó. Bylo nutné do-
plnit přestupní a hostující řád, jelikož se nám stáva-
lo, že si z důvodu nejasných pravidel vytvářeli lidé 
pravidla vlastní, ale každý jiné. Jeden z nejdůležitě-
jších orgánů ČFK - disciplinární komise se neměl  
o co opřít a dnes je jasné, jak se případný podnět má 
podat a komise má jasný postup jak reagovat. To je 
myslím velmi důležité Doplněné směrnice nám po-
mohli dát této organizaci lepší řád. Nyní je myslím 
možné se v každé oblasti obrátit na tento soubor 
pravidel a najít v nich odpověď, nebo základní post-
up, jak věci dělat. Navíc se tím teprve teď stává ČFK 
v mých očích, “dospělou” organizací. Jelikož to není 
tak, že si každý utvoří představu a tu si snaží prosa-
dit. V oblasti základů fungování organizace takový 
“hurá” postup není možný.

Seminář rozhodčích se koná každoročně v Bruselu a je pořádán 
jako oficiální akce FIK. Seminář rozhodčích vedli následující 
učitelé z Japonska: Iwatate sensei, 8. dan; Mizuta sensei, 8. dan; 
Jamazaki sensei, 8.dan a oficiálním pozorovatelem ze strany 
A.J.K.F. byl pan Sató sensei.

Foto: Kendó Linz

Foto: Kendó Linz

Seminář
rozhodčích kendó  
Brusel 2016

STALO SE...                                        
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STALO SE                    

V sobotu 6. února se prováděl nácvik role 
rozhodčích ve skupinách po třech lidech, přičemž 
každá skupina měla k dispozici 3 zápasy a před 
každým si mezi sebou vyměnila role tak, aby každý 
rozhodčí provedl jednou roli hlavního a dvakrát roli 
vedlejšího rozhodčího. Tímto systémem se cvičilo 
od 9 hodin dopoledne až do 18 hodin.

V neděli 7. února se prováděl opět nácvik role 
rozhodčích ve skupinách po třech lidech, přičemž 
každá skupina měla k dispozici jen jeden zápas  
a každý rozhodčí provedl jednou roli hlavního nebo 
vedlejšího rozhodčího. Tímto systémem se cvičilo 
od 9 hodin dopoledne až do 12 hodin v poledne.

V neděli 7. února proběhly od 14 do 17 hodin zk-
oušky, při nichž uspěl jen Ondřej Dudáš na 4. dan.

Poznatky získané při tomto semináři v Bruselu 
budu přednášet na semináři rozhodčích pořádaný 
ČFK v březnu tohoto roku a tyto nejsou součástí 
této zprávy. Zároveň se model semináře rozhodčích 
pořádaný ČFK bude inspirovat modelem semináře 

v Bruselu, protože tento je nejlepší z hle-
diska výuky teoretických znalostí a prak-
tického odzkoušení jejich aplikace.

Celá akce zásadně prohlubuje odborné 
znalosti všech výše uvedených účastníků, 
odhaluje jejich slabiny a utužuje přátel-
ství se členy jiných federací, což je pro 
společný vývoj naprosto zásadní krok, ne-
hledě na to, že se neustále udržuje kontakt 
s čelními představiteli FIK na oficiální bázi 
a to je ideální pro posílení prestiže ČFK.

Jindřich ZIEGELHEIM

Za Komisi rozhodčích bychom chtěli 
poděkovat Tomášovi a hlavně Jindrovi 
za to, že nás reprezentovali na této vr-
cholné evropské akci. Jindrovi navíc  
za to, že se dlouhodobě a soustavně 
věnuje vzdělávání v rozhodcování a také 
předává své zkušenosti dál nám ostatním.

Jsme moc rádi, že Jindra bude hlavním 
školitelem na semináři pro rozhodčí, který 
proběhne 16. a 17. dubna v Bílině, takže se 
zde budeme moci dobře seznámit s tím, 
se letos v Bruselu probíralo. Detaily k akci 
očekávejte v nejbližší době.

Tomáš BERGER 
Jan CÍLEK

Foto: Kendó Linz

Foto: Kendó Linz

Účastníci semináře z řad  
členů ČFK a jejich role:

•	 Jindřich Ziegelheim  
účast v červené skupině rozhodčích *)

•	 Tomáš Kyncl, 
účast v černé skupině rozhodčích **)

•	 Filip Baumruk 
zúčastnil se jen v neděli džigeika  
po semináři a zkoušek na 5. dan

•	 Ondřej Dudáš 
účastnil se tači ai (zkušebních soubojů 
pro rozhodčí) a zkoušek na 4. dan

•	 Adam Urban 
účastnil se tači ai (zkušebních soubojů 
pro rozhodčí) a zkoušek na 4. Dan

•	 Marek Novák 
účastnil se tači ai (zkušebních soubojů 
pro rozhodčí)

*) červená skupina:  
její účastníci především aplikují 
dosažené teoretické znalosti 
pravidel a způsobu vedení zápasu  
a zápasníků, provádí detailní nácvik 
pohybu po šiaidžó a jemně dolaďují 
vzájemnou spolupráci všech tří 
rozhodčích. Předpokládá se, že 
znají pravidla pro zápasy. V červené 
skupině bylo 48 lidí.

**) černá skupina:  
její účastníci prochází intenzivní 
teoretickou přípravou a veškeré 
nejasnosti, které se v průběhu 
jejich působení při výkonu role 
rozhodčího objeví, se detailně 
vysvětlí. Dolaďuje se interpretace 
jednotlivých bodů napsaných  
v pravidlech. V černé skupině bylo 
55 lidí.
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Čerpání dotací 
města Bílina

Jak by si Danieli zhodnotil uplynulý rok ve své 
funkci? 

Byl to rok plný nových poznatků a spousty 
vášnivých diskuzí. Dozvěděl jsem se nemálo 
věcí o fungování VV. V období po odstoupení 
prezidenta federace se dle mého produktivita 
VV zvýšila o několik set procent a je vidět, že 
jsme odvedli dobrý kus práce. Je skvěle, že ve 
všech případech jsme se shodli na stejné vizi 
vedení a směru ČFK. Přesto, že má pozice stále 
není přesně definována, cítím, že dokáži plnit 
svěřené úkoly a postavit se novým výzvám.

Jaké máš plány do následujícího roku?

Pokračovat v dobré spolupráci se všemi členy 
VV. Těším se na uskutečnění prvních plánů  
na zlepšení a posílení spolupráce všech klubů 
ČFK. Těším se na opětovné uskutečnění prez-
entace ČFK v rámci celé republiky zaměřenou 
na propagaci ČFK i oblastních oddílů dané 
oblasti. Konečně bychom měli mít možnost 
začít skutečně tvořit rozumné cíle a akce, které 
by měli vycházet z jednoduché koncepce ČFK.

Hodnocení roku 2015 z pohledu člena VV, 
viceprezidenta Daniela Häckla

Jak si spokojený s prací v kolektivu VV?

Potěšilo mě, jakým způsobem jsme schopni 
efektivně a rychle spolupracovat a rozho-
dovat i ve velmi krátkých termínech. Spo-
lupráce má jasnou formu a je produktivní.

Jak by si zhodnotil nový VŘ a jeho tvorbu?

VŘ byl vskutku velmi náročný úkol a při prá-
ci na novém VŘ jsem záhy zjistil, že termín 
uložený GS byl velmi nereálný neb skutečný 
čas potřebný k dokončení tohoto úkolu byl 
více než dvojnásobný. Jeho skutečná síla se 
ukáže až v následujícím období, kdy bude 
určitě třeba doladit některé drobné detaily. 
Nicméně cítím, že jdeme správným směrem.
 

Politika městského úřadu Bílina zahrnuje podporu prevence kriminality a drog dětí a mládeže, 
proto zájmové organizace sdružující děti na území města mají poměrně snadný přístup  
k městským dotacím, pokud organizace splňuje podmínky dané městem. Město má vypracovaný 
dlouhodobý plán na podporu sportu a mládeže, takže my, jako oddíl jsme po založení oddílu 
kontaktovali zástupce městského úřadu se stanovami a programem našeho zapsaného spolku. 
Každoročně podáváme žádost o dotaci na činnost a na podporu dětí a mládeže, každoročně je 
nám dotace schválena byť obvykle ne v plné výši. Jedná se o dotace v řádu deseti tisíc korun, 
tedy nic závratného, ale i tyto částky pomohou usnadnit některé výjezdy na semináře či turnaje.

Náš oddíl je ve městě vidět, zajišťujeme městu publicitu i na mezinárodní úrovni a to se  
na menších městech cení. Naše spolupráce s městem je díky vedení oddílu bezproblémová, 
dodržujeme termíny a včas podáváme např. vyúčtování, věříme, že i v dalších letech nebude 
problém na městské dotace dosáhnout.

Jana ZIEGELHEIMOVÁ

 JAK NA TO...                                     Z POHLEDU ČLENů ČFK                             
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Jak by si Vlaďko zhodnotila uplynulý rok ve své funk-
ci? 

Ve věci hospodaření a účtování jsem nastavila systém 
poměrového rozdělení peněz z členských příspěvků, 
které by mělo spravedlivě podělit všechna budó  
v ČFK. Na VH je tak možné bez vášnivých debat a ve 
velmi krátké době odsouhlasit rozpočet na následu-
jící rok. Jako dobrý model se osvědčil i navržený sys-
tém odsouhlasení návrhu rozpočtu s předpokladem 
na dva roky. Vytvořila jsem jednotnou šablonu pro 
vyúčtování čerpaných dotací ČFK, která již byla potře-
ba k zpřehlednění. Přelom roku tradičně patří uza-
vření účetního roku a dlouhým večerům nad účetním 
programem a cash flow federace. Ještě stále mě to 
baví a vždy se budu snažit hledat spravedlivé řešení 
při rozdělování svěřených peněz a rozhodování  
o účelnosti projektů. 

Uplynulý rok byl i obnoveným startem funkce PR 
manažera. Tady se podařilo podporovat projekty 
zaměřené na děti účastí na pořádaných akcích – 
Kašpárkohraní (Praha) a Sporťáček (Praha, Brno). 
Zapojili jsme se do projektu Erasmus – Evropa v po-
hybu (Praha). Týden v pohybu zdarma (Naginata 
, Praha). Byla zadána výroba propagačních letáku 
ČFK a velkoformátová PVC plachta s logem ČFK. 
Pořízené materiály byly nabídnuty vedoucím projek-
tů k prezentaci. V průběhu roku jsme začali pracovat 
na změně webových stránek ČFK, přesto, že začátek 
nebyl úplně hladký a chyběl určitý souzvuk, již teď při 
prvních náhledech na novou podobu webu musím 
říct, že se na výsledek moc těším a bude určitě stát 
za to. Na závěr děkuji všem přispěvovatelům do toho-
to Zpravodaje, který by chtěl přinášet informace ke 
všem členům ČFK i dál o současném dění ve federaci. 

Jaké máš plány do následujícího roku?

Udržet tempo a dobrou náladu. Přilákat 
více lidí ke spolupráci do již rozjetých pro-
jektů a úspěšně dotahovat věci do cíle. 
Zpřísnit podmínky pro termíny vyúčtování 
dotací. Zvýšit v oddílech zájem o oblastní 
projekty k čerpání dotací nebo pořádání 
prezentačních akcí. Spuštění nového 
webu ČFK. Vytvoření promo materiálů  
a jejich nabídku na novém webu ČFK.

Jak si spokojená s prací v kolektivu VV?

Děkuji, cítím se v týmu dobře. Jsme tým ak-
tivních lidí, kteří si pomáhají a vzájemně se 
doplňují. Každý z nás má svoje zkušenosti, 
které dál předává a pomáhá tak během di-
skuse k dobrému a doufám, že i správnému 
rozhodnutí. 

Jak by si zhodnotila nový VŘ a jeho tvorbu?

Spousta práce, která je ale už naštěstí  
za námi a teď očekáváme zatěžkávací zk-
oušku provozem. Jakkoliv se někomu 
možná zdá rozsáhlý, snažili jsme se o defi-
nování procesů tak, aby v něm našel každý 
odpověď a správný postup při řešení.  
VV má oporu ve svých rozhodnutích a čle-
ni budou znát svoje práva a povinnosti 
vůči ČFK. S novým VŘ jsem spokojena, ale 
zároveň jsem připravena o něm dále disku-
tovat a pracovat na podobě, která se může 
stát tou ideální, alespoň na nějaký čas ☺

Hodnocení roku 2015 z pohledu člena VV, 

hospodářky Vlaďky Jarošové

Mistrovství  
České republiky  
v kendó 2016

Letošní Mistrovství ČR v kendó se bude konat 20. března 2016 v Hradci 
Králové. Oddíl Nozomi Dojo vás srdečně zve na tuto událost. Propozice, 
soupisku postupujících z řebříčku Národního poháru a další informace 
najdete již nyní na speciálních stránkách k mistrovství: 

Pavel ŠTĚPÁN st.

 ZVEME VÁS...                                     

 http://www.mcr.nozomi.cz. 

Z POHLEDU ČLENů ČFK                             
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První ročník Nozomi Iaido 
Taikai byl uspořádán v roce 
2009 jako třetí pravidelný turnaj 
iaido, který se v té době v České 
republice konal. 

Od té doby se sice struktura taikai v České 
republice maličko změnila, některé turnaje 
zmizely v propadlišti dějin a jiné zase vznikly, 
pro nás přesto zůstává cíl stejný, pořádat No-
zomi Taikai pravidelně pro všechny nadšence  
s meči. A to se nám letošním daří. 

Letošní akce se může účastnit libovolný počet 
tříčlených týmu z každého oddílu. Závodí se 
dle pravidel ZKNR Seitei Iai jen s iaito nebo ni-
honto. Doufáme také v mezinárodní účast jak 
závodníků, tak rozhodčích. 

K samotnému soutěžnímu klání při Nozomi 
Taikai bude opět připojen seminář pro rozhodčí 
od 2.Danu. V pátek se uskuteční teoretické ško-
lení a v sobotu v rámci turnaje bude seminář 
pro rozhodčí pokračovat praktickými nácviky 
při samotných zápasech.

Další informace budou postupně zveře-
jňovány na webových stránkách turnaje: 
http://www.taikai.nozomi.cz/index.html 

Doufáme, že se společně na této akci v hojném 
počtu uvidíme a skvěle si ji užijeme. 

Roman ZÁHORA

Nozomi Iaido 
Team Taikai 
2016

Sportovní klub Nozomi dojo 
pořádá od 6. května do 7.května 
v Hradci Králové tradiční  
Nozomi Iaido Team Taikai. 

VÍCE O AKCI NA |    www.taikai.nozomi.cz

ZVEME VÁS...               
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Jeden z největších evropských dětských turnajů se koná  
30. dubna v belgickém Gentu. Od roku 2000, kdy se členové odd-
ílu Nozomi Dojo tohoto turnaje poprvé zúčastnili, chyběli pouze 
dvakrát a jsou tak již tradičními účastníky. I letos je účast na této 
akci pro nás prestižní a srdcovou záležitostí, na kterou se již nyní 
začínáme s dětmi připravovat.

Protože se naše dětská základna rozrostla, letošní rok objed-
náváme pro dopravu autobus. Už nepojedeme dobrodružně 
osobními auty. Míst tedy bude dostatek a uvítáme každého, kdo 
by se k nám chtěl připojit. Prosím, kontaktujte Pavla Štěpán st., 
případně Romana Záhoru co nejdříve, byť by to byla jen před-
běžná přihláška.

Cena se bude pohybovat kolem 3000 až 3500 Kč (doprava, stra-
va). Čím více nás pojede, tím nižší náklady na účastníka budou.

Roman ZÁHORA

KO JIKA KENDO CUP 2016

Předběžný Program

Čtvrtek: odjezd v odpoledních hodinách z HK, zastávky po trase by byly možné, 
např. v Praze
Pátek: výlet, tentokrát asi přímo v Gentu (lodičky, hrad, …)
Sobota: turnaj, Sayonara párty
Neděle: ráno odjezd do ČR

Strava:

Sobota: snídaně, oběd, večeře (vše zajišťuje pořadatel)
Neděle: snídaně (zajišťuje pořadatel)
Pátek a neděle přes den: strava z vlastních zásob
Drobné občerstvení (pití, nějakou tatranku ad. budeme brát s sebou hromadně)

Startovné: zdarma

Termín:  28.4.2016 – 1.5.2016

Nozomi se připravuje  
na dětský mezinárodní turnaj  

Ko jika Cup 2016 v Belgii

ZVEME VÁS            

VÍCE NA STRANKÁCH KLUBU V GENTU |  www.kojika.be
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Sportovec roku 2015

Jana Ziegelheimová

ÚSPĚCHY                            

15.2. získala na slavnostním galavečeru v Krušnohorském divadle Jana Ziegelheimová 2.místo 
v anketě “Sportovec roku” v regionu Teplice. Jako jediná žena obstála v konkurenci sportovců 
- fotbalistů, hokejbalistů, atletů a dalších. Na stejném místě se umístila i v loňském roce a my 
jsme rádi, že jí můžeme pogratulovat k další skvělé sezóně, která byla odstartována obhájeným  
1. místem na MČR žen (již pátý rok v řadě) a zároveň 3. místem na MČR v kategorii open; žád-
né další kategorie v kendó nejsou. Jana Ziegelheimová již téměř 2 roky nebyla poražena ženou  
v zápase, což je zcela unikátní i na Evropské úrovni.

V roce 2015 se konalo MS v Japonsku, na které nebyla vedoucím reprezentace nominována, 
přestože její individuální výsledky bezpochyby naznačovaly perfektní připravenost. Nenechala 
se tímto rozhodnutím zlomit a dál pokračovala ve vítězné sérii. Podařilo se jí vyhrát velice sil-
ně obsazený turnaj v Budapešti – Hungary cup, kdy ve finále zdolala i úřadující vicemistryní  
Evropy z roku 2014. Janě se velmi dařilo na domácích i zahraničních turnajích, a to jak v ženské 
kategorii, tak i v open kategorích mezi muži. Jen krátký výčet některých turnajů – Technika cup 
Praha - 1. místo ženy, Sacuki cup Praha – 1. místo ženy a  2. místo open, Donau cup Vídeň –  
1. místo ženy. Jana je v současné době na průběžném 1. místě v aktuálním žebříčku Národního 
poháru ČR v kategorii ženy a na 4. místě v kategorii open; nominace na MČR pro rok 2016 je tak 
pro ni jistá v obou kategoriích.

Zdroj:
http://teplicky.denik.cz/ostatni_region/sportovcem-roku-2015-se-stal-stepan-vachousek-20160215.html

Foto: Miguel Lombrigo

Foto: M.Lombrigo 

Zleva: Masaki Neubauerová, Barbora Klimovičová, 

Jana Ziegelheimová, Lukáš Havelka, Martin Fritz

Foto: Jana na Donau Cup ve Vídni, foto Martin Fritz

Foto: Miguel Lombrigo
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1. TýDeN
DeN 1 

a) sprinterská abeceda – na úseku 30m, vždy jedním 

směrem, zpět chůze doplněná o uvolnění: lifting 

(prošlapávání špiček), zakopávání, předkopávání, 

skiping (vysoké zvedání kolen), násobené odrazy 

(„cesta na nákup“), zaběhnout celou sérii a vše 

opakovat 3x

b) lehký výklus 3-5 minut

c) 5x20m starty z různých poloh (leh na břiše x zádech 

s hlavou do směru pohybu, proti směru pohybu, 

polovysoký start, vše opakovat 3x

d) úseky 80, 100, 120, 100, 80m – každý úsek vždy 

stejnou rychlostí, výkon 80%, dostatečně vydechnout 

mezi jednotlivými úseky, pouze jedno opakování

DeN 2 = DeN 1
DeN 3 = DeN 1 

a), b), c) zůstávají beze změny, 

d) pozor již dvě opakování!

Tréninkový plán pro zlepšení 
kondice, který vytvořil Mgr. 
Josef Babický, promovaný 
tělovýchovný pedagog, trenér 
USK Praha (dnes již neaktivní), 
pro potřebu přípravy 
reprezentace kendó   
(ME 2002 Nantes FRA)

Předpoklad:  
3x týdně trénink kendó,  
3x týdně kondiční trénink dle 
rozpisu, jeden den odpočinek 
a regenerace, před každým 
cvičením dbejte na kvalitní 
protáhnutí mírnou zátěží 
prohřátého organismu

Kondiční 
tréninkový plán

 NĚCO NAVÍC…

Hodnocení roku 2015 z pohledu člena VV, 

sekretářky Jany Ziegelheimové

Z POHLEDU ČLENů ČFK                             

Jak by si Jano zhodnotila uplynulý rok ve své funkci? 

Minulý rok byl ve znamení tvorby nového vnitřního řádu ČFK, na jehož sekcích 
pracovali jednotliví členové VV, včetně mě. VŘ se nám podařilo dokončit. Poznávání 
funkce sekretáře za pochodu bylo trochu náročné. Chtěla bych poděkovat zbylým 
členům VV za podporu a pochopení.

Jaké máš plány do následujícího roku?

Následující rok bych se chtěla věnovat pouze administrativním úkonům 
souvisejícím s funkcí sekretáře a veškeré technické věci předat dále do oddílů ČFK.

Jak si spokojená s prací v kolektivu VV?

S kolektivem VV se mi spolupracuje dobře, každý děláme na co máme čas a energii 
a až na jednu výjimku jsme vždy dokázali najít společnou řeč.

Jak by si zhodnotila nový VŘ a jeho tvorbu?

Nový VŘ obsahuje řadu změn, které, myslím, pomohou k hladšímu fungování ČFK 
jako celku, byť se jeho tvorba ukázala složitější, než jsme si na VH 2015 mysleli. 
Například otevření NP nečlenům ČFK považuji za důležitý krok k růstu úrovně 
kendó v ČR, ze kterého mohou profitovat všichni. Stanovení jasných pravidel  
pro jednotlivé reprezentace pomůže zprůhlednit činnost jednotlivých vedoucích.
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2. TýDeN
DeN 1
a), b), c) zůstávají beze změny,  

d) pozor již tři opakování!

DeN 2 a 3 = DeN 1
e) na závěr 2x300m, výkon 75%, obě stejně rychle

3. TýDeN – zaměřený 
na všeobecnou rychlostní 
vytrvalost

DeN 1
a) 3x20 kliků

b) 3x30 sklapovaček nebo jiných cviků na břicho

c)3x70 kmitů v dolní poloze kliku

d) 3x300m, výkon 80%, držet stejnou rychlost, 

dostatek odpočinku mezi jednotlivými úseky

DeN 2 
a) 3x25 kliků

b), c) beze změny

d) 4x350m, výkon 80%, držet rychlost, dostatek 

odpočinku

DeN 3
a) 3x30 kliků

b), c) beze změny

d) 5x300m, výkon 80%, držet rychlost, dostatek 

odpočinku

4. TýDeN
DeN 1
a) 3x30 kliků

b) 3x40 sklapovaček nebo jiných cviků na břicho

c)3x70 kmitů v dolní poloze kliku

d) 6x300m, výkon 80%, držet stejnou rychlost, 

dostatek odpočinku mezi jednotlivými úseky

DeN 2  
a), b), c), d) 6x350m, výkon 80%, držet stejnou 

rychlost, dostatek odpočinku mezi jednotlivými 

úseky

DeN 3
a), b), c),d) 7x300m, výkon 80%, držet stejnou 

rychlost, dostatek odpočinku mezi jednotlivými 

úseky

5. a 6. TýDeN – dolaďování

a) atletická abeceda z 1. týdne,  

zaměřit se zejména na odrazy

b) 5x50m sprint + vyklusání

c) 3x40 kmitů v dolní poloze kliku, počet postupně 

snižovat na 20 kmitů s blížícím se termínem akce

d) 4x25m sprint

                        KONDIČNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN  >



WWW.CZECH-KENDo.CZ


