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TÉMA OBÁLKY . : “ YUU ”  勇  ODVAHA

Úvodem

ÚVODNÍK                                          

Blíží se konec roku a s ním přichází i bilancování, co přinesl dobrého a jaké chyby už nechceme 
opakovat. Končí rok ohnivé Opice a přichází rok ohnivého Kohouta, který symbolizuje 
především vítězství a úspěchy, kterých bude v průběhu roku dosaženo díky píli, trpělivosti 
a tvrdé práci. Rok ohnivého Kohouta bude intenzivní a mocný, pokud jde o posun vpřed.  
V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní kohoutí zásady, tedy 
budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a prvotřídních výkonů.

Kus tvrdé práce mají před sebou reprezentanti všech našich budó, aby byli za tuto práci 
odměněni medailovým úspěchem. Dále členové, kteří v příštím roce chtějí úspěšně složit 
mistrovské stupně, a kterým doufám pomohou prožitky Jany a Filipa, kteří se o ně podělili 
v tomto vydání.

Tvrdě pracují i ti, kteří se dali na nelehkou cestu zakládání a formování dětských oddílů nebo 
jen samostatné práce s dětmi v oddílech. Svoji energii uvolňují i na propagačních festivalech, 
kde se jim daří vždy zaujmout a sklízet obdiv dětí i dospělých.

Jsem ráda za stálé autory, kteří mi posílají svoje témata. Děkuji všem, kteří se podílí  
na každém čísle, které vychází.

Jsem ráda, že Zpravodaj pokračuje a můžu se i domnívat, že to má smysl.
Jsem ráda, že nejsou žádné negativní reakce, přestože je to proto, že nejsou žádné.

Krásné a klidné prožití svátků a hodně štěstí v následujícím roce 
vám všem přeje 

                                                                                 

            Vladka Jarošová
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Mistrovství Evropy v džódó se konalo  
ve dnech 24. – 25.9. 2016 v Magglingenu  
ve Švýcarsku a účastnili se ho sportovci  
z 18 států. Všem účastníkům mistrovství se 
na dva dny stalo jejich domovem nádherné 
středisko vrcholového sportu nedaleko 
městečka Biel, u jezera Bielersee. Českou 
výpravu zastupovali Jarmila Rybová  
a Pavel Tomeš, který je zároveň vedoucím 
reprezentace Džódó České republiky. První 
den tradičně probíhal seminář pod vedením 
japonských učitelů, jmenovitě: 

Genji KUROGO Jodo Hanshi 8 Dan
Sasumu YASUMARU Jodo Kyoshi 8 Dan
Naotaka MURAKAMI Jodo Kyoski 8 Dan.

 ÚSPĚCHY...                            

Sportovní klub Nozomi Dojo Hradec Králové (www.nozomi.cz), zabývající 
se výukou tradičních japonských bojových umění, si připsal další úspěch. 
Pavel Tomeš se na Mistrovství Evropy v Džódó umístil na třetím místě  
v kategorii mudan. Ke třem bronzům Pavly Štěpánové z Iaidó a bronzu 
juniorů v Kendó přidal již pátou medaili pro Nozomi Dojo. Oddíl tak patří  
k nejúspěšnějším oddílům v rámci České federace Kendó.

Další medailový úspěch na 
Mistrovství Evropy

Seminář byl vedený s důrazem na základní 
prvky budó a na etiku. Naše výprava získala 
mezi senseji velkou pozornost. Nejprve  
už samotnou účastí České republiky na této 
akci, následně i kvalitou cvičení, které jsme 
během semináře předvedli.

Druhý den se již bojovalo o cenné kovy.  
V kategorii mudan zápasily 3 – 4 členné pooly 
(družstva). Celkem bylo 5 poolů. Do samotných 
bojů v jediné námi obsazené kategorii jsme 
zasáhli velmi výrazně. Jarmila Rybová sice 
nepostoupila z poolu, ale je nutno dodat, že 
měla velmi těžkou skupinu a výkony, které 
předvedla, pochvalně zhodnotili i sensejové. 
Pavel Tomeš postoupil z poolu z prvního místa 
a následně v KO vybojoval pro Českou republiku 
bronzovou medaili.

Po závěrečných bojích někteří sportovci mohli 
složit další stupně 1. – 7. dan. Pavel Tomeš složil 
zkoušku 1. dan Džódó.

„Očekávání jsem neměl žádná, ale dal jsem si 
závazek, že postoupím z poolu do KO a vůbec 
jsem nepřemýšlel co dál. Chtěl jsem samozřejmě 
uspět, ale na medaili jsem v tu chvíli nemyslel. 
Konkurence sportovců byla velmi silná.“

To byly interní pocity Pavla Tomeše.

A jak si závody užívala Jarmila Rybová?

„Pro mě byla účast  na ME zkušenost k nezaplacení. 
Byly to moje první závody a hned mistrovství.  
Na jednu stranu to bylo svazující, na druhou stranu 
to byla velká výzva. Přesto, že jsem se dokázala, 
nad moje očekávání, dobře zkoncentrovat a dala 
jsem do zápasu vše, na moje soupeře to nestačilo. 
Byla to jedna ze zkušeností, které potřebuji 
nasbírat, děkuji za ni.“

Jak se říká, člověk by neměl usnout na vavřínech, 
tak nejen Pavla Tomeše, Jarmilu Rybovou,  
ale i ostatní členy sportovního klubu Nozomi 
Dojo čekají další tréninky a další závody. Určitě 
jim všem budeme držet palce. 

Foto: archiv autora

Pavel Tomeš  
Džódó 1. Dan,  

vedoucí reprezentace Džódó,  
Nozomi Dojo

Džódó
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10. Mistrovství Evropy  
 v Naginatadó
  

Ve dnech 28. - 30. října 2016 se uskutečnilo v Bruselu 10. Mistrovství 
Evropy v naginatě, na které navázal dvoudenní ENF seminář  
(31.10. - 1.11.) pod vedením japonských učitelů.

Letošní Mistrovství Evropy, které se koná 
ve dvouletých intervalech, bylo ve znamení 
velkých oslav. Jednak šlo o jubilejní 10. 
ročník ME a zároveň tento rok Evropská 
federace naginaty (ENF) slavila 25 let od svého 
založení. ENF byla založena 14. června 1991  
a tehdy sdružovala čtyři země (Belgie, Francie, 
Nizozemí a Švédsko). Hlavním cílem ENF 
byla a stále je podpora, rozvoj a propagace 
naginaty v rámci Evropy a posílení přátelských 
vztahů mezi jejími členy. V následujících letech 
přistoupily k ENF další země: v roce 1999 Česká 
republika, 2006 Německo, 2007 Itálie, 2009 
Velká Británie, 2010 Ukrajina, 2013 Finsko, 
a konečně v roce 2014 Izrael a Portugalsko. 
Dnes tedy ENF sdružuje celkem 12 zemí. Jejím 
prvním prezidentem se stal pan Tadahiko 
Kondo, který stál rovněž u zrodu ENF a díky 
svým kontaktům s Japonskem přispěl velkým 
dílem k rozvoji naginaty v Evropě. Během 
uplynulého čtvrtstoletí ENF uspořádala 
celou řadu seminářů, meetingů a desetkrát 
Mistrovství Evropy. 

Program Mistrovství Evropy byl opravdu 
velmi bohatý. V pátek se uskutečnil meeting 
managerů týmů a shinpan meeting, na které 
navázala kontrola naginat pro nadcházející 
turnaj. Večer se všichni sešli u Welcome party, 
kde z rukou prezidenta ENF pana Davida 
D´Hoseho převzali někteří hosté ocenění 
za přínos a podporu naginaty v Evropě. 
Během svého slavnostního projevu David 
D´Hose vzpomněl a věnoval své myšlenky 
zesnulé Togunaga sensei a Funahara sensei  
z Japonska a Charton sensei z Francie. 

Český tým čítal 7 členů. Bohužel se nám 
opět nepodařilo obsadit všechny kategorie. 
Doposud je stále velkým problémem sestavit 
tým žen. Jeho příčinou je malá členská 
základna v ČR. 

 ÚSPĚCHY...                            

Foto: archiv autora
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V naginatě se soutěží standardně ve dvou 
disciplínách – Engi Kyogi a Shiai Kyogi. Turnaj 
vždy začíná disciplínou Engi Kyogi (soutěž 
v provádění technik). Jde o disciplínu, kdy 
proti sobě soupeří dva týmy/páry, přičemž 
rozhodčí hodnotí metodou Hata Keishiki 
(praporková metoda) technickou úroveň páru 
v porovnání s druhým týmem. Na letošním ME 
byly vybrané 3 sestavy ze souboru zvaného 
Shikake-Oji (Ippon-me, Yohon-me a Gohon-
me). ČR nasadila dva týmy – tým č. 1 ve složení 
Michal Stybor (Shikake) a Jan Hrbáč (Oji) a tým 
č. 2 skládající se z Davida Přikryla (Shikake)  
a Jarmily Nedvidkové-Cermanové (Oji). Týmu 
č. 1 se dařilo a vyhrál s přehledem skupinu, 
bohužel pak ze čtvrtfinále dále již nepostoupil. 
Tým č. 2 se bohužel neprobojoval z poolu.

Po Engi Kyogi přichází na řadu disciplína Shiai 
Kyogi, která se rozlišuje na dva typy, a to soutěž 
jednotlivců (kojin-sen) a týmů (dantai-sen).  

V případě Shiai Kyogi jde vlastně o „volný“ zápas 
v bogu, který je rozhodovaný metodou san-bon-
shobu. Cílem je získat během stanovené doby 
dva ze tří bodů za technicky správně provedený 
zásah v pravidlech stanovených chráněných míst. 
ČR nasadila do individuálních zápasů v kategorii 
muži dva zástupce Jana Hrbáče a Davida Přikryla 
a v kategorii žen pak Jarmilu Nedvídkovou-
Cermanovou. Bohužel ani jednomu se nepodařilo 
probojovat se ze skupiny. Do soutěže týmů ČR 
postavila pouze tým mužů ve složení Michal 
Stybor (senpo), David Přikryl (chuken) a Jan 
Hrbáč (taisho).

Přestože se členové českého týmu neumístili 
na stupních vítězů, získali bezesporu cenné 
zkušenosti, které se budou snažit zúročit  
na dalších soutěžích a následujícím Mistrovství 
Evropy ve Francii v roce 2018. 

Jan Hrbáč

Engi Kyogi: 
1. místo  Tyl Dermine / Laurence Dumonceau (Belgie)
2. místo   Benoit Laurençon / Loic Delalande (Francie)
3. místo  Kirsi Höglund / Sophia Judkins (Švédsko)

Shiai Kyogi - ženy:
1. místo  Charlotte Vandersleyen (Belgie)
2. místo  Marie Luise Göbel (Německo)
3. místo  Charlotte Wang (Nizozemí)

Fighting Spirit:  Daniella Moroncelli (Itálie)

Shiai Kyogi - muži:
1. místo  François Dermine (Belgie)
2. místo  Tyl Dermine (Belgie)
3. místo   Loïc Delalande (Francie)
Fighting Spirit:   Eduardo Brito (Portugalsko)

Shiai Kyogi – týmy ženy:
1. místo  Belgie (L. Dumonceau / C. Vandersleyen/ Y.Vanneste)
2. místo  Francie (A. Babule / F. Hamot / S. Semiao )
3. místo  Nizozemí (F. Noorman/ K. Pattiasina/ C. Wang)

Shiai Kyogi – týmy muži:
1. místo  Francie (B. Laurençon / L. Delalande/ G. Dufeil)
2. místo  Belgie (T.Dermine/ F.Dermine / J. D’hose)
3. místo  Nizozemí (P. Gerritsen / J. Zanstra / N. Koning)

Výsledky:

Foto: archiv autora
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ÚSPĚCHY                          

Je to trochu otřepaná fráze, ale na šestý dan jsem 
se začala připravovat hned po složení pátého. 
Nedělala jsem nic mimořádného, co bych předtím 
nedělala, snažila jsem se jezdit jednou za měsíc 
na semináře nebo závody a jednou za měsíc až 
dva jsme jeli za panem Potrafki do Berlína. Během 
prvních dvou let mi hodně pomohlo cvičení s 
národním týmem, kde se mi pomocí kakarigeika 
zažívaly některé techniky a nemusela jsem nad 
útokem moc přemýšlet. Poslední dva roky jsem 
cítila, že pro přípravu na šestý dan mi tréninky 
reprezentace nevyhovují, že potřebuji více než na 
rychlosti a reflexech (jakkoliv důležitých) pracovat  
na seme a práci se soupeřem. 

Ri no shugyó waza no shugyó

Takuan Sóhó´s phrase, which means 
that one must train to clear the mind 
so that the body can move freely.

Jindra Ziegelheim, náš první Rokudan, mi hodně 
pomohl tím, že jsem viděla jeho přípravu a 
slyšela, co mu říkají sensejové. Moje příprava 
probíhala z 90% na trénincích našeho oddílu 
Sandómon Bílina, který má především dětskou 
základnu a několik pokročilých žáků. Pracovala 
jsem s nasazením, které doporučují Ozawa 
sensej, Ogino sensej a v neposlední řadě i 
Jindra na svých trénincích. Toto doporučení 
zní, že při cvičení s dětmi, začátečníky  
či méně pokročilými, člověk musí vytěžit 
maximum i pro sebe tím, že si záměrně bude 
dělat věci co nejtěžší. Například při technice 
men-kaeshi-do, čeká do poslední možné chvíle 
tak, aby techniku provedl co nejrychleji. Při roli 
motodačiho si představuje, jak provádí techniky. 
Tento přístup se stal mou alfou/omegou 
při běžných trénincích u nás v dódžó, ale  
i na závodech, seminářích nebo trénincích 
reprezentace. O konkrétních zkouškách na šestý 
dan jsem nepřemýšlela, prostě cvičím tak, aby se 
moje kendó vyvíjelo směrem vzhůru, korigováno 
mými senseji. Tak nějak jsem tušila, že se blíží 
termín, ale o tom, že na zkoušky půjdu, jsem začala 
uvažovat asi tři měsíce před termínem zkoušek  
s tím, že v tuto chvíli cítím svoje kendó vyrovnané, 
harmonické. 

Tento klid se projevil i v duševním rozpoložení 
a pocitu, že když na zkoušky půjdu, tak nemám 
co ztratit. Vždyť mohu jen získat, a to minimálně 
zkušenosti ze zkoušky na tak vysoký stupeň. Vím i 
z jiných oblastí mého života, že konkrétní vysoký 
cíl člověka vždy posune, i kdyby neuspěl. Tím bylo 
rozhodnuto o termínu zkoušek. Červenec 2016 v 
Budapešti. 

Dva měsíce před zkouškami jsme s Jindrou 
navštívili Japonsko, kde jsem si několikrát dobře 
zacvičila a získala pocit klidu a sebedůvěry. 
Do Japonska jsme s Jindrou jeli především  
na Kyoto Taikai. Těšila jsem se na cvičení v dódžó 
pana Oginó, pana Ozawy a pana Jasumury.  
Všichni tři sensejové mají zásadní vliv na vývoj 
mého kendó. Cvičila jsem s nimi nebo pod jejich 
dohledem, každý mi k mému kendó něco řekl. 
Přímo na zkoušky se nikdo z nás nezaměřoval, 
ale to vůbec nevadilo. Pořád jsem cítila, že rostu. 
Už jen tím, koho kolem sebe vidím cvičit a s kým 
mohu cvičit.

Po návratu jsem si udržela náladu/výkonnost  
z Japonska ještě asi měsíc, ale pak začala 
postupně upadat. Asi tři týdny před zkouškami 
jsme jela na seminář s panem Lancinim Kendó 
7.dan, který byl zaměřený na pokročilé techniky. 
Ve velmi uvolněné atmosféře a přátelském duchu 

Foto: archiv autorky

jsem prožila báječné cvičení s lidmi vysoké úrovně 
a nálada/výkonnost šla zase nahoru. 

Před samotnými zkouškami v Budapešti 
byl dvoudenní seminář zaměřený výhradně  
na přípravu ke zkouškám. V těchto dvou dnech 
před zkouškami už nelze přeučit zlozvyky či 
učit něco nového, ale tento čas je důležitý 
pro ujasnění si a utřídění informací a je třeba 
se zaměřit na to, co sensejové zdůrazňují při 
semináři. Pak už jsem zaujala smířlivý postoj 
„Děj se vůle Boží, ono to nějak dopadne“  
a byla jsem připravená na jakoukoli eventualitu. 
Samotný průběh zkoušky si moc nepamatuji, 
kdybych neviděla video, ani nevím, co jsem 
dělala, pamatuji si jen propad v naladění, když 
jsem uviděla, že mými soupeři budou o dvě hlavy 
větší a mladší muži a hlavou mi běželo „Co s nimi 
budu jen dělat?“. Že jsem zkoušku na šestý dan 
složila, považuji za řízení osudu, který mi přihrál 
dobré soupeře, naladěnou komisi a sebe v dobré 
formě. Měla jsem radost, umocněnou dalšími 
úspěšně složenými zkouškami české výpravy. 

Cvičím dál, stejně jako před zkouškami, takže 
se toho moc nezměnilo.  A možná to bude znít 
otřepaně, ale příprava na další stupeň začala  
už den po úspěšně složeném předchozím. 

Jana Ziegelheimová

Kendó Rokudan,  
již druhý v České republice
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ÚSPĚCHY                  

Upřímně – myslel jsem si, že to bude jednodušší… V roce 2013 mi 
vypršela čekací doba po složení 4. Danu. Předpokládal jsem, že 
pokračující cvičení v nastoupeném směru bude dostatečné  
i pro úspěšné složení 5. Danu. Velmi jsem se mýlil... Jednoduše 
řečeno, nebyl jsem zejména mentálně připravený na to, co je potřeba 
na zkouškách během velmi krátkého časového úseku ukázat. 

Příprava  
na 5. Dan Kendó

Foto: Budapest

Ohlédnu-li se nazpět, tak skutečná příprava 
na 5. Dan pro mě začala až v lednu 2016…
Již v roce 2013 jsem teoreticky věděl, co je 
vyžadováno na 5. Dan. Nedokázal jsem to 
však plně vstřebat a dostat do každodenního 
cvičení. Chodil jsem na tréninky, ale 
nesoustředil jsem se na nácvik zkoušek. 
Myslel jsem si, že když předvedu standardní 
cvičení, tak to bude stačit. Z omylu mě vyvedl 
hned první pokus v Maďarsku. Ačkoliv jsem 
soupeře úplně „převálcoval“, na komisi 
to příslušný dojem neudělalo. Cvičil jsem 
totiž „svoje“ kendo a nepřizpůsobil ho 
dané situaci a soupeři. Soupeře jsem sice 
několikrát zasáhl, ale to nic nevypovídalo  
o mé schopnosti „kontrolovat“ zápas – byl 
jsem prostě rychlejší a nepřipouštěl jsem si 
nějaký problém… Po neúspěšných zkouškách 
jsem si na delší období dal pauzu a přemýšlel 
jsem, jak dál. Moc mně nepomáhala ani 
moje hlava, která začala pochybovat, jestli 
jdu správným směrem… Asi po roce jsem 
to zkusil znovu – s týž výsledkem a s daleko 
horším pocitem z vlastních zkoušek. To  
už bylo moje sebevědomí hodně nahlodané 
dávno před vlastním pokusem. Rozhodl jsem 
se, že je potřeba něco radikálně změnit. 

Na konci roku 2015 jsem věděl, že nestihnu 
jet do Bruselu na prosincový seminář  
s Hirakawa sensejem, ani na Kangeiko do 
Německa. Rozhodl jsem se tedy pro seminář 
pro rozhodčí v Bruselu, v únoru 2016. 
Kompletně jsem změnil přístup ke cvičení 
a soustředil se pouze na to, co je důležité 
ukázat na zkouškách. V prvé řadě jsem se 
pokusil si narovnat sebevědomí a konečně 
přesvědčit svoji hlavu, že na té úrovni už jsem 
a že je to potřeba pouze formálně potvrdit 
na zkouškách. S Jindrou jsme pravidelně 
nacvičovali tachiai + jsem se snažil využít 
každé příležitosti, abych si s ním mohl 
zacvičit. 
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Vydržet a nenechat se odradit dílčími 
neúspěchy – každý neúspěch vás totiž 
posune blíž k cíli. Je důležité vytrvat, 
protože po překonání všech úskalí  
a překážek vás to teprve začne bavit.

BÍLINSKÁ TROFEJ               

Rovnou říkám, že to bylo pro mě hodně 
náročné období, protože mě to donutilo 
vystoupit „z komfortní zóny“ a opravdu se 
rvát o svoji budoucnost. Snažil jsem se tlačit 
na soupeře a aplikovat vhodnou techniku při 
každém výpadu (soustředil jsem se hlavně 
na provádění debana waza a men-kaeshi-do 
waza). To byla velká změna oproti dřívějšímu 
přístupu, který by se dal charakterizovat jako 
více „defenzivnější“.

Do Bruselu jsem jel naplněn očekáváním, ale 
strašně nervózní. Jako by něco ve mně tušilo, 
že ještě nejsem připraven. Po absolvování 
obou zkouškových tachiai jsem věděl, že to 
nestačí. Neměl jsem dobrý pocit z prvního 

souboje a na 5. Dan je potřeba kontrolovat 
soupeře a dát ippon v obou zápasech. Co se 
dalo dělat – s Jindrou jsem se domluvil, že je 
důležité to zkusit hned při další příležitosti – na 
ME v Makedonii. Zbývalo mi jen něco málo přes 
měsíc přípravy a ten čas jsem využil beze zbytku. 
Do Makedonie jsem odjížděl v lepší psychické 
kondici než do Bruselu. Možnost si zacvičit s 
vysoce postavenými senseji z Evropy byla také 
skvělou motivací, nehledě na historický úspěch 
našich juniorů . 

Po absolvování obou zkouškových tachiai jsem 
měl dobrý pocit a opravdu jsem věřil, že to je 
doma. Jenže ouha – na výsledkové tabuli moje 
číslo nebylo… Dost mě to překvapilo a šel jsem 
se hned zeptat komise, co tomu chybělo. Podle 
nich jsem první tachiai udělal, problém byl  
s druhým. Neměli k tomu nic konkrétního, ale 
já jsem si vzpomněl, že druhý soupeř byl hodně 
zbrklý a že mě trochu strhnul svojí rychlostí 
– jinými slovy jsem ten zápas neměl pod 
kontrolou. Znovu jsem se obrnil a vytýčil jsem 
si další cíl – Maďarsko v červenci. Věřil jsem, že 
tentokrát to vyjde.

Seminář v Maďarsku pod vedením Kato, 
Furukawa a Higashi sensejů byl výživný a plný 
nových informací. Přípravné tachiai v rámci 
semináře potvrdily, že jsem na správné cestě. 
Vlastní zkoušky byly v sobotu až po závodech 
jednotlivců. Normálně by to pro mě bylo 
únavné, ale díky 3. místu v turnaji seniorů 
() jsem získal obrovskou motivaci a příval 
sebevědomí, které mi vydržely až do vlastních 
zkoušek. Tentokrát jsem opravdu věřil, že to 
udělám a nepřipouštěl jsem si v hlavě jiný 
výsledek. Dal jsem do obou tachiai vše a pak 
jsem jen čekal na potvrzení výsledku. Konečně 
jsem uviděl svoje číslo na tabuli… Byla to 
nepopsatelná radost a zadostiučinění po tolika 
měsících příprav a pokusů. 

Pokud bych měl shrnout pár věcí, které byly pro 
obrat v roce 2016 klíčové, pak jsou to následující 
poznatky:

Na závěr chci poděkovat Martině za dlouhodobou 
podporu a porozumění, které mě po každém 
neúspěchu postavilo opět na start; dále celému 
oddílu Kacubó Kenrikai za důvěru a motivaci, 
kterou mi neustále poskytovali a na závěr 
Jindrovi za cenné rady a nespočet tachiai, která 
jsme spolu absolvovali.

Filip Baumruk
Praha, 21.11.2016

ZKOUŠKA NA 5. DAN KENDÓ                  

a)„Vítězství“ nad svojí hlavou, zvýšení 
sebevědomí a přesvědčení sebe sama, že 
už na té úrovni jsem…

b)Vystoupení „z komfortní zóny“ – je 
potřeba cvičit, cvičit a cvičit; zkrátka 
makat až to opravdu bolí…

c)Jezdit na zahraniční semináře, aktivně 
se snažit zlepšovat a zjišťovat, co je na 
daný stupeň potřeba ukázat (nikdo vám to 
na stříbrném podnose nepřinese…)

d)Využít každé možnosti cvičit s výše 
postavenými stupni v ČR – pro mě to 
znamenalo pravidelný nácvik tachiai s 
Jindrou

e)Trénovat s každým soupeřem v plném 
nasazení – zlepšovat se totiž můžete i s 
méně pokročilými soupeři – v takovém 
případě je důležité se snažit o kontrolu 
zápasu a správné načasování vlastní 
techniky

f)Vydržet a nenechat se odradit dílčími 
neúspěchy – každý neúspěch vás totiž 
posune blíž k cíli. Je důležité vytrvat, 
protože po překonání všech úskalí a 
překážek vás to teprve začne bavit.
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Kitamoto, město v prefektuře Saitama, kde se každoročně koná seminář pro 
zahraniční instruktory 3. až 6. Dan Kendó, kteří jsou vysíláni svými národními 
organizacemi jako budoucí vedoucí a instruktoři Kendó, aby dostali možnost 
učit se od těch nejlepších v Japonsku. Obsahem semináře jsou cvičení 
základních a pokročilých technik Kendó a Kendó kata, trénování, koučování, 
trénink rozhodčích a další. Účastníci tak mají jedinečnou příležitost být ve 
společnosti instruktorů i motodači senseiů na té nejvyšší úrovni. Na seminář je 
vybírán jeden až dva uchazeči ročně, které ČFK finančně podporuje.

Na přelomu léta se v horkém a dalekém Japonsku 
konal 43. letní seminář Kendó. Tato ojedinělá 
událost svedla na týden dohromady skupinu 
58 vybraných Kendó instruktorů ze 45 zemí 
světa. Po oficiálním ubytování a seznámení 
se se spolubydlícími, nastalo první společné 
shromáždění v jídelním prostoru prostorného 
ubytovacího zařízení. Každý pokoj se skládal 
z několikačlenné skupiny podobně mluvících 
kendistů a měl své číslo. Tato skupina se na téměř 
7 dní stala mojí nejbližší rodinou. Spolu jsme 
jedli, pili, uklízeli, chrápali, potili krev a slzy při 
náročném cvičení a každodenních povinnostech.

Organizace byla perfektní. Každý den po večeři byl 
vyhlášen podrobný program aktivit na další den. 
Součástí našeho pobytu nebylo jen pilně se učit 
od našich učitelů, ale také se starat o celou řadu 
běžných činností. Plán na každý den obsahoval 
několik úkolů od rána až do večera a ke každému 
úkolu byl přiřazen jeden pokoj, který zodpovídal 
za jeho splnění. Jednou z aktivit byl například 

 
Kitamoto 
Pod jednou střechou

večerní úklid toalet a koupelen na pánském patře 
a tento úkol patřil našemu pokoji hned následující 
večer. Každá z činností ať už uklízení lázní či toalet 
nebo uklízení nádobí po učitelích, mělo svůj 
význam pro udržení pořádku a organizace tohoto 
náročného týdne. Proto každý tým plnil zadání  
s vervou a zápalem. Náš pokoj měl číslo 305  
a po dohodě se všemi jsem se stal jeho kapitánem 
(taisho). A jinak už mi nikdo neřekl. 

Po stručném seznámení se se základním plánem 
organizace následoval rozchod a příprava  
na oficiální zahájení v dódžó a první keiko/cvičení. 
Toto oficiální zahájení trvalo bezmála dvě hodiny, 
kdy nám byli představeni hlavní instruktoři, a to:

Kendó Hanshi 8. dan Masaharu KAKEHASHI, 
Kendó Kyoshi 8. dan Koji KASAMURA, 
Kendó Kyoshi 8. dan Susumu NAGAO,
Kendó Kyoshi 8. dan Hiroaki TANAKA 
a spousta dalších hostujících učitelů. 

Z přítomných bylo pro mě velmi milé překvapení, 
že překlad do angličtiny zajišťoval jeden z mých 
učitelů, které jsem poznal během svého pobytu 
v Anglii - Kendó Kyoshi 8. dan Tatsuo HAYASHI. 
Dalším překladatelem byl velmi známý  
a oblíbený Alex Bennett, který dlouhodobě 
žije v Japonsku a pochází z Nového Zélandu. 
Poté následovalo společné focení s učiteli. 
Profesionální tým fotografů měl už za třicet 
minut hotovo. Potom jsme se všichni radostně 
chopili svých mečů a začalo první společné 
poměřování sil s učiteli. Tím se dostávám  
k zajímavé historce ohledně mých zavazadel.

Po příletu do Japonska mě čekalo nepříjemné 
překvapení. Let Alitalia z Prahy přes Řím byl 
vcelku příjemný a utekl bez větších problémů. 
Jaké bylo mé zděšení, když při výstupu  
z letadla viselo mé jméno na prvním sloupu 
s upozorněním, ať se dostavím do ztrát  
a nálezů. Když jsem se blížil se smíšenými 
pocity, blesklo mi hlavou - snad se mi neztratilo 
nějaké zavazadlo. Inu, přesně tak. Měl jsem 
dvě zavazadla, jeden velký kufr, kde bylo mé 
oblečení, bogu/brnění včetně dárků pro učitele 

a známé. Druhým byly mé meče. Když se na pásu 
se zavazadly objevil můj kufr, spadla mi velká 
část tíhy z prsou. Na ztrátách a nálezech mi bylo 
vysvětleno, že moje meče zůstali na letišti v Římě 
a přiletí až další den. Zanechal jsem tedy adresu 
hotelu, kde jsem přenocoval s tím, že tam musí 
dorazit nejpozději v ranních hodinách, protože pak 
jsem už musel odjíždět směr Kitamoto, kde jsme 
měli nástup v 14.00. Přes ujišťování z japonské 
strany ztrát a nálezů, jsem raději zanechal též 
adresu ubytování v Kitamotu pro případ, že by 
meče přece jen nedorazily včas. 

Překračuji hranice exitu a jsem opět na japonské 
půdě. Hmmm skoro jako být doma. Nikam jsem 
nepospíchal a tak jsem pomalým krokem mířil ke 
stánku s prodejem vlakových lístků do Tokia a tu 
mi do cesty vstoupí skupinka s kamerou a ptá se, 
jestli mám chvíli čas, že jsou z jednoho TV kanálu, 
a že by se mě rádi zeptali na pár otázek. Inu nikam 
jsem nepospíchal a tak jsem souhlasil. Z původně 
plánovaného pětiminutového rozhovoru se stala 
téměř dvouhodinová rozprava o Kendó, letním 
semináři v Kitamotu, České republice a dalších 
tématech, které reportéra napadaly. Dokonce 
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jsem byl vyzván ukázat na kameru své bógu  
a předvést pár základních technik seků. Reportér 
na mě mluvil japonsky a jeho mladý kolega vše 
překládal do angličtiny a zpět. Bylo to velmi 
příjemné a docela mi to spravilo náladu poté, 
co jsem přijel jen s polovinou zavazadel. Cesta 
do Tokia pak již proběhla v poklidu a den, který 
jsem měl navíc, jsem strávil na svých oblíbených 
místech. Také jsem stihl nakoupit nějaké dárky 
a pozdravit pár přátel. Následující den jsem 
k mé nelibosti obdržel zprávu z letiště, že mé 
meče ještě nepřiletěly, a že snad opět zítra. Po 
dlouhém telefonátu s letištěm jsem jim vysvětlil, 
že je musí doručit do Kitamota, kam právě mířím. 
Při registraci jsem svou situaci vysvětlil jednomu 
z organizátorů a ten mě ujistil, že se pokusí vše s 
letištěm vyřídit. Také jsem se zeptal, na možnost 
nákupu náhradního meče a k mému milému 
překvapení jeden z místních byl tak laskav a svůj 
meč mi půjčil. Toho jsem si vážně cenil a hned se 
mi dýchalo lépe.

Moje obrovské díky tak patří organizátorům, 
protože jsem si díky jejich obětavému přístupu 
mohl dokonale prožít první cvičení.

Po cvičení nás čekala rychlá sprcha a první 
společná událost toho dne - uvítací party. Všichni 
jsme dostali za úkol vzít si společenské oblečení  
a připnout visačku se jménem a národností. 
Uvítací party byla úžasná a okázalá, leč velmi 
krátká. Čekala na nás spousta báječných 
japonských pokrmů všech chutí a barev, člověk 
nevěděl kam dřív koukat a ze kterého stolu dříve 
ochutnávat. Po tradičním představení sponzorů 
a jejich proslovech, jsme dostali asi hodinový 
prostor poznat se mezi sebou. Večerka přicházela 
každý den ve stejný čas a pokaždé se zdálo 
jako by to bylo o něco dříve. Po večerce jsme 
měli zakázáno odcházet z budovy, o to více se  
na pokojích povídalo a probíralo dění daného 
dne. Každý den se někdo zhostil důležitého úkolu 
opatřit dost piva pro pokoj, aby bylo co zapíjet  
a slavit, a že bylo každý den co.

Příjemnou částí po cvičení byla možnost vykoupat 
se v tradičních japonských lázních. Tedy nejprve 
se umýt na malé stoličce u stojanu se sprchou  
a horkou vodou, kde se musíte kompletně umýt 
mýdlem a dobře opláchnout a poté máte možnost 
relaxovat ve dvou bazénech s nádherně vyhřátou 
vodou, jednou méně a druhou více. Není nic 
lepšího než se po dlouhém dni jít natáhnout do 
onsenu. Měli jsme k dispozici dvoje lázně a musím 
přiznat, že většina z nás je využívala i častěji 
než bylo povoleno. Ale tomu pocitu tepla, které 
uvolňuje každý namožený sval, se prostě nedá 
odolat.

Každý následující den začal vždy ranním 
tréninkem před snídaní a pokračoval - snídaně, 
dopolední trénink, oběd, odpolední trénink, 
večeře, osobní volno a večerka. První velkou 
změnou byl třetí den, kdy jsme měli v plánu 
výlet do Tokia na celonárodní turnaj dětí. Byl to 
dlouhý výlet autobusem, ale stál za to. Po rychlé 
snídani jsme se přesunuli k autobusům a vyrazili 
jsme směrem k cíli. Tam už čekaly davy dětských 
kendistů, kteří spěchali k registračnímu pultu. 

KITAMOTO - POD JEDNOU STŘECHOU           

My jsme si je fotili, mávali na ně a žasli jsme 
nad jejich počtem. Bylo jich na dva tisíce!!!  
Po zaparkování jsme dostali přesné časové 
pokyny a vyrazili jsme směrem do útrob 
budokanu. Cestou jsme se fotili se skupinkami 
kendistů, kteří se rozcvičovali na parkovišti. 
Rychle si odskočit na záchod a hurá společně 
do hlavních prostor, kde jsme již měli čestná 
místa nad početnou skupinou rozhodčích 
a učitelů, kteří vše bedlivě pozorovali  
ze svého vyvýšeného pódia. Jaké bylo mé milé 
překvapení, když mi někdo klepe na rameno  
a pronese se širokým úsměvem: „Ale to je milé 
překvapení!“ Tím nečekaným překvapením 
je další z mých učitelů pan Hiroshi OZAWA, 
Kendó Kyoshi 8. dan. Bohužel není čas si déle 
popovídat, protože oficiální zahájení začíná. 
Téměř nekonečný zástup dětí vstupuje do haly 
jeden za druhým, pochodují na určené pozice  
a řadí se zástup vedle zástupu. 

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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Na ploše budokanu, která hraje všemi možnými 
barvami vlajících šátků na hlavách jak dětí, 
tak jejich učitelů a instruktorů. Je to opravdu 
fascinující podívaná. Ještě víc mě dostává, 
když po nástupu následuje společná rozcvička 
bez mečů v podání zkušeného kendisty, který 
předcvičuje na malém pódiu s mikrofonem 
na hlavě. Vidět těch dva tisíce rukou sekat 
ukázněně s ohledem na ostatní, to vám bere 
dech. Nicméně to je teprve začátek. Po rozcvičce 
začíná individuální rozehřátí a celá plocha 
se promění v jedno velké hemžení. Skupinka 
vedle skupinky se chopí mečů a začíná to pravé 
cvičení. Děti se oblékají do bógu a s bojovým 
pokřikem vyrážejí k útokům na své instruktory 
dle pokynu. Nasazení je pekelné, na maximální 
výši a je úžasné být u toho. Čas letí jako 
splašený. Je tu povel stop a všichni vyklízejí 
plochu. Brzy začnou první zápasy. Ještě hlavní 
ukázka precizního provedení kat v podání tří 
dětí v různých věkových kategoriích a už tu 
máme rozhodčí nastupující na osm shiaidžó/
zápasišť. Přichází povel hlavního rozhodčího a 
už to vře. Děti dávají do prvních útoků vše a již 
se zvedají první praporky a padají první body. 
Tempo je vražedné, ale časový limit zápasů je 
také krátký. Hned je vidět, že kvalita je velmi 
vysoká. A už nastupují vítězové z minulého roku 
a vcelku hladce dávají soupeřům znát, že jsou 
opět o kousek lepší než loni. Práce rozhodčích 
je neuvěřitelná a oko Evropana se nestačí divit 
co vše a vždy v absolutní shodě, dokáží zachytit 
bystré oči rozhodčích. Toto byla hlavní náplň 
a cíl naši cesty. Vidět práci těch nejlepších na 
vlastní oči a pokud možno si z toho něco odnést. 
Byl to silný a cenný zážitek. Bohužel náš časový 
plán nám neumožňoval zůstat na celý den 
turnaje. Krátce po obědě v útrobách budokanu 
a krátkém půlhodinovém rozchodu, jsme museli 
zpět na parkoviště a vydat se na cestu zpět do 
Kitamota. Cesta zpět byla plná dojmů a všichni 
jsme cítili potřebu hovořit o všem, co jsme viděli.

Po návratu následovalo krátké odpolední cvičení 
a večerní rutina. Po večeři se valná většina  
z nás sešla dole v lobby a po rychlých nákupech 
v nedalekém obchodu jsme si udělali příjemný 
večer a probrali celodenní zážitky.

Následující dny se již nesly v duchu monotónní 
rutiny v podání striktního dodržování určeného 
plánu výuky. Velky důraz byl kladen na korektní 
vedení všech základních pohybů při cvičení  
a jejich dodržování během celého vyučovacího 
cyklu. Tempo následujících dnů bylo opravdovou 
zkouškou našeho ducha a těla a mělo za následek 
i pár drobných zranění, která dle vyjádření lékaře 
dovolila všem bez výjimky dokončit seminář. 
Fakt, že nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění, 
jako tomu bylo v předešlých ročnících, hodnotil 
hlavní instruktor jako velmi pozitivní. Celý 
seminář mě provázely výjimečné pocity jednoty 
a chuti společně se zlepšovat a zdokonalovat. 
Jsem opravdu rád, že jsem měl možnost  
na vlastní kůži zažít tento výjimečný týden  
a navázat nová přátelství bez hranic. Těší mě, že 
máme předsevzetí, jak držet naší skupinu „ROOM 
305“ pohromadě a plánujeme každoroční setkání 
v zemi jednoho z nás. Kitamoto je tak krásným 
příkladem, jak rozšiřovat nejen naše přátelství, 
ale i naše zkušenosti.

Chci poděkovat celé své velké Kendó rodině a těším 
se, až se opět někdy setkáme u nás v dódžó nebo 
někde na cestách a zkřížíme své meče.

Daniel Häckl Kendó 4. Dan, 
Kacubó Kenrikai

KITAMOTO - POD JEDNOU STŘECHOU           

30 let 
Kendó 
vyročí oddílu  
Kacubó Kenrikai

  STALO SE...                        

4. listopadu jsme uspořádali slavnostní večer 
věnovaný třicátému výročí od zahájení cvičení 
Kendó v naší zemi, které je zároveň také třicátým 
výročím vzniku našeho oddílu. Bylo to totiž právě 
v roce 1986, kdy to všechno začalo. O třicet let 
později jsme se sešli, abychom si všech těch  
30 let společně připomněli.
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30 LET KENDÓ, vÝROČÍ KACUBÓ KENRIKAI          

Akce se konala ve velké hale na Sportovním 
centru Juliska v Praze v Dejvicích. Hlavním bodem 
programu byl rozhovor s osobami ohledně 
historie Kendó u nás nejpovolanějšími, tedy  
s bratry Miloslavem a Vladimírem Hotovcovými. 
Ti zavzpomínali na úplné počátky cvičení Kendó 
u nás a na pana Tórua Gigu, který byl naším 
prvním učitelem. Velmi zajímavé bylo jejich 
vyprávění o tom, jaké problémy představovala 
realita socialistického zřízení pro cvičení  
a organizaci. Připoměli jsme si některé klíčové 
momenty z naší historie a některé zajímavé 
zážitky. Neměli to tenkrát vůbec snadné. Bylo 
to velmi zajímavé povídání a zvláště pro mladší 
generaci představovalo zajímavé srovnání mezí 
„tenkrát“ a dnes. Bylo to totiž právě v roce 1986, 

kdy to všechno začalo. O třicet let později jsme 
se sešli, abychom si všech těch 30 let společně 
připomněli. Akce se konala ve velké hale  
na Sportovním centru Juliska v Praze v Dejvicích. 

Hlavním bodem programu byl rozhovor 
s osobami ohledně historie Kendó u nás 
nejpovolanějšími, tedy s bratry Miloslavem  
a Vladimírem Hotovcovými. Ti zavzpomínali  
na úplné počátky cvičení Kendó u nás  
a na pana Tórua Gigu, který byl naším prvním 
učitelem. Velmi zajímavé bylo jejich vyprávění 
o tom, jaké problémy představovala realita 
socialistického zřízení pro cvičení a organizaci.  

Foto: Petra Šifnerová

Připoměli jsme si některé klíčové momenty z naší 
historie a některé zajímavé zážitky. Neměli to tenkrát 
vůbec snadné. Bylo to velmi zajímavé povídání  
a zvláště pro mladší generaci představovalo 
zajímavé srovnání mezí „tenkrát“ a dnes. 

Mezi hosty slavnostního večera jsme měli tu 
čest přivítat pana Tohrua Furugoriho, prvního 
radu japonského velvyslanectví a paní Keikó 
Nakataovou, ředitelku japonského kulturního 
centra. S velkou radostí jsme také přivítali členy 
z té „první generace“, které začínala se cvičením  
v letech 1986-88, kromě bratrů Hotovcových to byla 
paní Hana Kotlářová a pan Jaromír Pospíšil. Večera 
se dále zúčastnili členové výkonného výboru ČFK  
a další hosté.

Součástí večera byla též ukázka Kendó kata 
s habiki (cvičnými kovovými meči) v podání 
Miloslava Hotovce a Filipa Baumruka, dále ukázka 
cvičení se šinajem a bógu v podání Adama Urbana 
a Elišky Vytlačilové. Trochu akce jsme si mohli užít 
při exhibičním zápasu „Kacubó vs Zbytek světa“, 
kdy se střetla tříčlenná družstva – za Kacubó 
nastoupili Adam Urban, Michal Suchý a Daniel 
Häckl, tým zbytek světa sestavil Lukáš Laibrt  
z Kusanagi Kai České Budějovice a sobě si vybral 
klubového kolegu Jiřího Vlasatého a Tomáše 
Kyncla z Kensei Praha.  K radosti domácích skončil 
zápas vítězstvím Kacubó, první zápas Urban vs 
Vlasatý dopadl nerozhodně, v druhém zápase 
porazil Michal Suchý Tomáše Kyncla poměrem 2:1.  

Poslední zápas byl opět velmi vyrovnaný,   
a protože Daniel Häckl a Lukáš Laibrt nakonec také 
remizovali, vítězství a pěknou cenu jsme získali  
pro sebe. K vidění bylo vidět od všech velmi pěkné 
a vyzrálé Kendó, jako ukázka  pro veřejnost to bylo 
perfektní.

Posledním a velmi zajímavým bodem programu 
komentovaná ukázka historických fotografií  
a dalších memorábilií, k vidění byly staré poháry, 
medaile, tenguje, diplomy a další pamětihodnosti, 
ke kterým se vztahují různé příhody a příběhy, 
které jsme spolu s hosty zmínili. V závěru nám 
Vladimír Hotovec předal jako památku vůbec první 
šinaj, který zde zanechali sensejové v roce 1986.  
 
Po slavnostním večeru proběhlo otevřené Keikó 
v mále tělocvičně a bylo moc super, že bylo plno. 
Pak jsme se přesunuli do nedaleké restaurace  
Pod Juliskou na „jedno“.

Doufáme, že se vám akce líbila a že jste se  
o historii Kendó v České (a Československé 
socialistické) republice dozvěděli něco nového. 
Myslím, že na těch třicet let činnosti našeho klubu 
můžeme být právem hrdí a jsme moc rádi, že jsme 
tyto příběhy mohli sdílet s vámi. Děkujeme všem 
hostům, jsme moc rádi, že jste přišli! Díky hlavně 
Vladimírovi a Miloslavovi Hotovcovým, kteří nám 
o té historii velmi poutavě vyprávěli. Také bych 
moc rád poděkoval všem členům Kacubó, kteří 
se zapojili do organizace celé akce, bez vás by to 
nešlo. Miloslavovi Hotovcovi a Vlaďce Jarošové 
také děkuji za pomoc s propagací akce, Lukášovi 
Laibrtovi a jeho týmu za to, že nám provětrali 
kožichy a Janě Ziegelheimové za to, že nám dělala 
hlavní rozhodčí. Budeme se těšit na další setkání  
s vámi, určitě to bude dřív než za dalších 30 let.

Tomáš Berger
Kacubo Kenrikai
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Děkuji Janu Cílkovi, Vojtovi Vránovi, 
Filipovi a Markovi Pavlíčkovým, Katce 
Jiřičkové, Davidovi, Štěpánovi  

a za ČFK Vlaďce Jarošové.

Jaroslava Cílková

Na této akci je příjemné, že vše probíhá venku na trávě, ve stínu stromů a za doprovodu hudby 
nebo divadélka z hlavního pódia. O dětské nadšence ve věku převážně 5-12 let, kteří si chtějí práci 
s mečem zkusit, není nouze, takže jakmile jsme postavili dva dřevěné panáky, složili do trávy 
několik mečů, už se u nás seskupovala fronta dětí, které si chtěly zkusit zašermovat. 

Nepřetržitou péči o potenciální kendisty jsme prokládali krátkými intenzivními tréninky, které 
přitahovaly pozornost kolemjdoucích. Ti nás pak obdarovávali svými úsměvy a aplausem. Silný 
duch kendó bojovníků na sebe nenechal dlouho čekat, a to, když se odpoledne strhl prudký liják. 
Zatímco se náš tým zachraňoval pod obrovským ČFK bannerem, který kluci proměnili v naši 
provizorní střechu, Honza s Vojtou vyrazili do deště před návštěvníky tísnící se v pláštěnkách 

 STALO SE...                            

Letos jsme se podruhé zúčastnili letní akce pro děti pořádané 
hl. městem Praha. Kašpárokohraní navštěvují především rodiny 
s malými dětmi, proto jsme se na místo konání – na Letenské 
sady vydali s pražským kroužkem pod DDM Praha – Klamovka 
Sandómonkem a pomocníky z dospěláckého Sandómonu.

Kašpárkohraní  

Foto: archiv autorky

kolem kmenů stromů na souboj nihon kendó kat. 
Na možnost dětských tréninků se ptalo jen velmi 
málo rodičů, spousta lidí se ale kolem zastavovala 
a se zájmem pozorovala, takže osvěta byla slušná. 
Uvidíme, co přinese září. Máme opět zamluvenou 
tělocvičnu v ZŠ Podbělohorská u zastávky  
Nad Klamovkou, tréninky budou probíhat  
od 17 do 18:30 hodin, a to každé úterý. Těšíme se, 
že nás přijdete navštívit.
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Sensejové v Praze

  STALO SE...                                     

Sensejové jezdí do Evropy běžně a letošní návštěva poprvé zamířila 
do Prahy. Výlet se jim líbil a hodlají se vrátit možná už příští rok na celý 
víkend, aby se stihlo více cvičení Kendó.

Foto: Jan Cílek a Adam Urban

V záři nás navštívila delegace čtrnácti 
japonských sensejů ze spolku ‘Goodwill 
Keiko’, se kterými se v Japonsku seznámil 
Adam Urban během svého loňského pobytu 
v Japonsku. Sensejové si prohlédli Prahu  
a zacvičili si s námi Kendó. Během dvou dnů 
jsme navštívili Staré město a hrad, plavili 
se po Vltavě, ochutnali základ českého jídla  
a vypili litry piva. 

Společně s nimi jsme byli pozváni na japonskou 
ambasádu, kde proběhla zapálená hodinová 
diskuze na téma Evropské Kendó a jeho 
integrace do každodenního života a výchovné 
aspekty bojových umění. 

Ve středu 14. září navštívili naše Kacubó 
Kenrikai dódžó, kde vedli dvouhodinový 
otevřený seminář, který probíhal formou  
ji-geika. Cvičení se zúčastnilo mnoho kendistů 
z celé České republiky.

Sensejové jezdí do Evropy běžně a letošní 
návštěva poprvé zamířila do Prahy. Výlet se 
jim líbil a hodlají se vrátit možná už příští rok  
na celý víkend, aby se stihlo více cvičení Kendó.

Adam Urban a Božena Klodová

Seznam sensejů, kteří nás navštívili:

Masahito Yumura, Hanshi 8. dan

Shinichiro Noguchi, Kyoshi 8. dan

Koetsu Sone, Kyoshi 8. dan

Yorihiko Maeno, Renshi 7. dan

Koichi Matsuo, Kyoshi 7. dan

Masataka Hosokawa, Kyoshi 7. dan

Takanori Gonda, Renshi 6. dan

Shiro Shiina, Kyoshi 7. dan

Kazuhisa Inoue , Kyoshi 7. dan

Hirokazu Sawai, Kyoshi 7. dan 

Tatsuo Ishida, Renshi 6. dan

Noritaka Yano, Kyoshi 7. dan

Shigeru Takayanagi, Kyoshi 7. dan

Yoshiaki Morimoto, Kyoshi 7. dan
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StaLO SE                            

Z tohoto důvodu jsme oproti zvyklostem 
k semináři přidali i taikai, které mělo být 
uspořádáno právě na počest sensejova výročí. 
Taikai byla organizována formou embu taikai, 
což byla na české poměry premiéra. Vzhledem 
k tomu, že pojetí celé akce se sensejovi velice 
líbilo, rozhodli jsme se celou akci v roce 2016 
zopakovat. 

Sensej přicestoval stejně jako minulý rok ve 
čtvrtek v doprovodu svých studentů z Anglie, 
kteří ho pravidelně doprovází na jeho cestách 

do střední Evropy. Pátek jsme strávili výletem 
po Praze a v sobotu začali seminářem, v jehož 
průběhu se sensej zaměřil na zopakování celé 
seitei iai. Ta byla dokončena v neděli dopoledne 
a hned se začalo s embu taikai jednotlivců a po 
obědě pokračovalo taikai týmů v režimu KO. 
Vyhlášení výsledků, rozloučení, focení atd atd.

Upřímně řečeno nejde mi úplně od klávesnice 
psát, jak vše probíhalo, příprava, organizace, 
sajonara párty, jak se všem líbilo a podobně. 
To, že jsou podobné akce organizačně a časově 

Shinbukan Iaido Taikai  
a seminář 2016

Stejně jako minulý rok se na konci září opět konal tradiční seminář iaidó 
pod vedením Cook senseje. V minulém roce jsme měli možnost oslavit 
výjimečné 20. výročí Cook senseje v České republice. 

náročné je samozřejmé a podílí se na tom vždy 
lidé, kteří tomu věnují svůj volný čas. Nechci, 
ani psát ve stylu jak velká akce to byla, ani 
o tom kolik přišlo lidí a jestli je to prestižní 
setkání nebo ne. Jsme vždy rádi, když lidi 
přijdou a celá akce se podaří z finančního 
hlediska pokrýt. Stejně tak jsme rádi, když se 
seminář a taikai lidem líbí. Ostatně to je asi 
to nejdůležitější hledisko. To znamená, když 
lidé odchází s pocitem, že se jim seminář 
líbil a něco si s sebou odnesli. Lidé nechodí 
na seminář z důvodu, jestli je akce prestižní 
nebo neprestižní, ale pravděpodobně, protože 
mají možnost zacvičit si pod učitelem, který 
jim bez podmínek předá část svých životních 
zkušeností. Odcházejí pak s dobrým pocitem 
pobytu v příjemném prostředí.

Upřímně řečeno při organizaci semináře si akci 
jako takovou moc neužijete, takže hodnotit 
náboj nebo ducha akce si netroufám. Měl 
jsem, ale velice příjemný zážitek. Při sajonara 

Foto: archiv autora

párty jsem obcházel přísedící a jeden účastník 
(jméno si bohužel nepamatuji) mi povídá: 
„Pavle, když jsem ráno viděl Cook senseje, 
říkal jsem si, že už je to opravdu postarší pán, 
ale když začal cvičit, byl to takový šedivý tygr“. 
Hrozně se mi to přirovnání líbilo, a dodnes na to 
rád vzpomínám. I já mám hrozně rád sensejův 
oheň a jsem vděčný, že jsem byl v plamenech 
tohoto ohně vychován. 

Každé dojo má svůj oheň svůj rodinný krb 
u kterého se hřeje a je vždy skvělé pokud se 
všichni sejdeme a sdílíme společný zápal.

Závěrem bych rád všem poděkoval, za účast, 
podněty, pomoc a doufáme, že se příští rok 
zase uvidíme.

Pavel Balvín
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Vše bez nějakého viditelného efektu, resp. 
vynaložené úsilí neodpovídalo přílivu 
nových zájemců. Postupně jsme aktivní 
propagaci omezili, až jsme nakonec zůstali 
jen u osvědčených webových stránek  
a facebookového profilu. V loňském roce 
jsme však otevřeli dětský oddíl a byli jsme 
opětovně postaveni před problém propagace, 
tentokrát tohoto „nového produktu“. Pokud 
patříte mezi oddíly sdružené pod hlavičkou 
Domu dětí a mládeže (DDM) nebo podobných 
organizací, máte velmi výhodnou startovací 
pozici. Do DDM přichází mnoho rodičů, kteří 
hledají vhodnou volnočasovou aktivitu 
pro své potomky. Záštita DDM zvyšuje vaši 
důvěryhodnost v očích rodičů a pomáhá 
směrovat děti i do méně známých sportovních 
odvětví/budó. Seishinkan Kendo Brno bohužel 
k těmto oddílům nepatří, a tak nám nezbývalo, 
než se zúčastnit několika náborových festivalů 
zaměřených právě na děti. Z těch největších se 
v Brně jedná o Sporťáček, Den náborů a Brno 
v pohybu. 

Charakter festivalů je velmi podobný, liší se jen 
přístupem/profesionalitou organizátorů. Je  
již téměř zvykem, že se festivaly konají v sobotu 
od cca 10 do 18 hodin. Celá akce probíhá pod 
širým nebem a jsou pro ni vybírány rozlehlé  
a dobře přístupné areály v centru města, jako 
jsou městské parky nebo komplexy sportovišť. 
V rámci tohoto areálu je vám přiděleno 
přiměřeně velké místo, kde máte možnost 
představit rodičům a dětem svoji sportovní 
disciplínu/budó. Nejste samozřejmě jedinými 
účastníky festivalu. V areálu jsou rozmístěni 
zástupci konkurenčních oddílů a spolků (od 
mažoretek, kynologie, lukostřelby přes fotbal, 
hokej, sokol až po karate, aikido a kendo). 
Jak přilákáte rodiče s dětmi a jak budete 
prezentovat svoje budó, je čistě na vás. My již 
tradičně bereme na tyto náborové akce několik 
malých bogu (výstrojí) a shinaie (bambusový 
meč). Dětem oblékáme bogu, do rukou jim 
vložíme shinai, vysvětlíme, co mají dělat  
a krátce s nimi procvičíme základní výpady. 

Zkušenosti a postřehy  
z náborových festivalů
Oddíl Seishinkan Kendo Brno existuje již 11 let a za tu dobu 
jsme zkoušeli různé formy propagace oddílu a kenda jako 
takového: přes letákovou kampaň v městské hromadné 
dopravě, výlepy ve školách až po Budoshow. 

Pro tento typ náboru jsou potřeba minimálně  
4 kendisté, optimální počet je však 6 (2 oblékají 
děti, 2 s dětmi cvičí a 2 komunikují s rodiči). 
Pokud váš tým bude genderově vyvážený, 
tak máte větší šanci zaujmout rodiče. Dle 
zkušeností projde tímto seznámením se  
s kendem okolo 100–200 dětí za den. 

Vzhledem k tomu, že počet festivalů tohoto 
typu rok od roku vzrůstá, tak se asi jedná  
o velmi lukrativní business. Z tohoto důvodu 
je i pochopitelné, že vás oslovují samotní 
organizátoři. Nic vám však nebrání si podobnou 
akci v místě vašeho dojo vyhledat a přihlásit 
se. Cena za účast je většinou symbolická nebo,  
v případě Sporťáčku, se zatím daří hospodářce 
ČFK Vlaďce Jarošové vyjednávat prominutí 
platby.

Bohužel se zájem o kendo na náborových 
festivalech neprojevuje v přílivu nových 
nadšenců v oddíle. Obávám se, že zde zapracují 
rodiče, kteří nasměrují děti do „čitelnějších“ 
sportů jako je fotbal, hokej apod. Přesto 
bych tento způsob „náboru“ nezavrhoval. 
Pro mě osobně je to zatím nejlepší možný 
způsob propagace oddílu i vašeho budó, který 
je navíc rozložený do dlouhého časového 
období. Jednak se dostanete na letáky, které 

předcházejí vlastní akci. Pak v rámci akce 
samotné máte možnost o kendu mluvit se 
zájemci a odpovídat na jejich dotazy, můžete jim 
ukázat a vysvětlit principy, mohou si sáhnout  
na vybavení, můžete jim vnutit informační leták, 
mohou blíže poznat část kolektivu, se kterým 
by případně přišli v kontakt apod. V ten samý 
den vám bývá také vyhrazen čas na ukázku  
na hlavním pódiu (cca 10–15 minut). Propagace 
doznívá i po skončení náboru, zvláště pokud 
je s vámi udělán rozhovor a dostanete se  
do regionálního tisku nebo televize. Jistou 
formou propagace pak je i to, že si rodiče své 
ratolesti ve výstroji vyfotí a zcela jistě se těmito 
fotkami pochlubí. Domnívám se, že v dané 
chvíli sice získáme jen několik málo zájemců, 
ale skokově rozšíříme povědomí o kendu, které 
zúročíme až za několik let. 

 
Jakub Šmerda
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