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Úvodem

ÚVODNÍK                                          

Při přípravě tohoto čísla jsem měla jasnou představu skladby článků, kterými jsem  
Vám chtěla zprostředkovat dění z těch nejzajímavějších akcí jara.  

Svoje jisté místo tam měli mít postřehy z ME Kendó, turnaj Národního poháru, Iaido Taikai 
a možná i něco navíc. Teď, ve chvíli kdy si pročítám všechny články, které mi byly poslány, 
ale musím prozradit, že tento Zpravodaj je doslova „nabušený“ úspěchy a medailemi. 

Já smekám pomyslný klobouk před Vámi všemi, kteří chcete něco dokázat, obětujete 
své volno a poctivě se připravujete nebo se podílíte na přípravě někoho jiného a to často  
i nad rámec běžných tréninků. Gratuluji k výsledkům a děkuji.

Nejen v tomto čísle, ale doufám, že i v některém dalším přinášíme informace o velmi 
důležitém výročí založení prvního Kendó dódžó v tehdejším Československu. Zveme Vás 
na setkání s historií klubu Katsubó Kenrikai, který je součástí nynějšího TJ Sokol. Je velmi 
důležité si připomenout v jakých podmínkách, za jak velkého úsilí a motivace prvních 
členů, byly položeny základy cvičení Kendó. 

V rubrice Něco navíc Vám dnes přinášíme osobní zkušenost ze skládání zkoušek  
na 6. Dan Kendó od Jindřicha Ziegelheima z roku 2014. Rok připomínám záměrně, 
protože 25. listopadu 2015 byl ze strany AJFK potvrzen titul 6. Dan Renši. O cestě  
za získáním tohoto titulu vám přineseme zprávy v nejbližší době.

Závěrem, chtěli bychom, aby náš občasně a snad i čtvrtletně vydávaný Zpravodaj 
sloužil všem, cvičícím i příznivcům České federace Kendó ve všech sdružených budó,  
ke vzájemné komunikaci. Je to vhodné médium pro informování o dění ve federaci 
i o vašich aktivitách. Kdokoli z Vás tedy může do Zpravodaje přispět - napsat článek, 
zprávu, komentář nebo jen glosu, přidat zajímavou fotografii či postřeh. Svůj příspěvek  
mi posílejte mailem nebo zavolejte a Váš nápad společně probereme.

Srdečně zdraví
                                                                                 

            Vladka Jarošová

TÉMA OBÁLKY . : “TAMASHI”  魂    DUŠE, SPIRIT
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Na ME jsou kategorie týmy a jednotlivci – junioři, ženy a muži. Žádné další kategorie nejsou, nezáleží 
na věku, váze či mistrovském stupni. Turnaj probíhá tak, že jsou závodníci rozlosováni do skupin po 
3/4 lidech a z této skupiny postupuje pouze vítěz do KO systému, v pavouku turnaje jsou tedy pak ti 
nejlepší ze skupin a všechny souboje v KO systému jsou tak velmi vyrovnané, vyhrát může kdokoliv. 
V kendó obvykle nerozhoduje technika, ale psychika a vyhrává ten, kdo více chce a udrží si chlad-
nou hlavu při vysokém nasazení. Samozřejmě jistá technická úroveň je zapotřebí, ale zde se bavíme 
o ME, kde se dobrá technická úroveň dá předpokládat u všech závodníků.

Letošního mistrovství Evropy se zúčastnilo 52 juniorů, 105 žen a 160 mužů ze 32 členských zemí 
Evropské federace kendó (členy jsou kromě evropských zemí, například i Jihoafrická republika,  
Turecko a Mozambik), ti nejlepší z každé země. 

České výpravě se po několika letech neúplných týmů podařilo naplnit všechny kategorie. Naším 
největším „želízkem v ohni“ byli junioři, kdy tým tvořený talentovanými, zkušenými závodníky  
a jednou závodnicí z Nozomi dojo poctivě trénoval celou přípravu a svými výkony na domácí  
i zahraniční půdě dával najevo své kvality. Juniorskými týmy také bylo letošní ME zahájeno.

STALO SE...                            
Tým ve složení Lukáš Havelka, Ondřej Havelka, 
Lukáš Kopiště (kapitán týmu) a náhradníci Nikol 
Eichlerová a Jakub Lohnický již při prvních zápa-
sech ve skupinách nenechávali nikoho na pochy-
bách o tom, že český tým kendó umí. Po jed-
noznačném postupu ze skupiny na prvním místě 
je ve čtvrtfinále čekal náročný soupeř z Velké 
Británie. Díky zodpovědným výkonům bratrů 
Havelkových, zejména mladšího Ondřeje, který 
poté, co starší Lukáš smetl soupeře 2:0, fantas-
tickým výkonem dokázal porazit britského Frye a 
tím zajistit týmu vítězství si kapitán Lukáš Kopiště 
už jen mohl užít zápas s taisho (kapitánem) Britů 
a tým už věděl, že bude bojovat o jednu z medailí. 

Na semifinálový zápas s ambiciózním Německem 
naši prohodili pořadí, Lukáš Havelka opět 
poměrně jednoznačně zvítězil 2:0, Lukáš Kopiště 
na druhé pozici prohrál 0:1 a nejmladší Ondřej 
Havelka ani přes velikou snahu nedokázal na-
jít odpověď na jediný zásah soupeře a také 0:1 
prohrál. Naši junioři tak získali pro Českou repub-
liku první bronzovou medaili v historii českého 
kendó. Ondřeji Havelkovi pak byla za jeho výkony 
udělena cena Fighting Spirit. 

Gratulujeme!

Následovala kategorie ženský tým, kde se našim 
reprezentantkám (Božena Klodová, Barbora  
Klimovičová, Alena Kadlecová, Jana Pončíková  
a Jana Ziegelheimová) nepodařilo se probo-
jovat ze skupiny proti Švýcarkám a Srbkám. 
Ženský tým v téměř kompletně nové sestavě, kdy  
jedinou zkušenou závodnicí v týmu byla Jana 
Ziegelheimová, se musí teprve na evropskou 
úroveň dopracovat.

V dalších dnech a kategoriích se ostatním českým 
reprezentantům ani v jedné z kategorií nepodařilo 
promluvit do medailových pozic, byť předváděli 
nádherné kendó a kvalitní zápasy. 

V kategorii junioři-individuál se velmi daři-
lo L.Havelkovi, který skončil až ve čtvrtfinále 
po nervy drásajícím enchu s francouzskou 1. 
Výkon Nikol Eichlerové v kategorii junioři – in-
dividuál jí vynesl také fighting spirit, stejně 
tak, jako Martinu Fritzovi, našemu dlouhodobě 
nejúspěšnějšímu závodníku v kategorii muži-
tým. Mužský tým (složení abecedně:Jan Cílek, 
Ondřej Dudáš, Martin Fritz, Lukáš Laibrt, Prokop 
Šimek, Pavel Štěpán, Adam Urban) se dokázal 
probojovat z poolu kde prohráli jednoznačně  

Mistrovství Evropy v kendó se v roce 2016 konalo o víkendu 1.4.-3.4. 
ve Skopje, hlavním městě Makedonie. ME se koná vždy dva roky  
po sobě a třetí rok je střídá mistrovství Světa. 

Mistrovství Evropy  
v kendó 2016

Foto: Martin Fritz

Foto: Martin Fritz
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s Itálií a opět jednoznačně porazili Lotyšsko, 
aby v dalším zápase nastoupili proti papírově  
silnějšímu Finsku, které ovšem semknutým výko-
nem naši dokázali senzačně porazit. V následu-
jícím kole Belgii naši bohužel podlehli rozdílem 
zápasu. Vítězem mužských týmů se stala Francie,  
překvapením turnaje bylo druhé místo polského 
týmu, kdy Poláci zodpovědnými a vyrovnanými 
zápasy prošli až do finále.

V nedělních turnajích individuál žen a mužů 
se našim čtyřem reprezentantkám (Božena 
Klodová, Barbora Klimovičová, Alena Kadle-
cová, Jana Pončíková) nepodařilo se probojovat 
z poolů, děvčata získávala zkušenosti a všem se 
podařilo vyhrát alepoň jeden zápas.

V individuálech mužů naši reprezentanti (Jan 
Cílek, Pavel Štěpán, Prokop Šimek a Martin 
Fritz) předváděli zkušené kendó, ze skupin se 
probojovali pouze Jan Cílek a Martin Fritz, byť 
další dva závodníci předvedli nádherné kendó a 
podařilo se jim vždy jeden zápas vyhrát, a vzhledem 
k jejich věku je v obou vidět naděje do budoucna, 
zejména mladičký Prokop Šimek ukázal veliký  
potenciál.Jan Cílek po velice podařených, 
zkušeně zvládnutých zápasech v extrémně 
těžkém poolu (DHont a Wronsky) byl pak nasazen 
rovnou do osmifinále, kde vypadl s Italem Baelim  
encho (prodloužení). Na Martina Fritze se chodili 
dívat přítomní sensejové a několikrát se zmínilo 

o tom, jak krásné kendó má. Ten se z poměrně 
těžkého poolu probojoval do pavouka, kde 
postoupil až do osmifinále, ve kterém narazil na 
pozdějšího vítěze Maemota, se kterým předvedl 
vyrovnaný zápas a podlehl mu až po 15ti 
minutovém prodloužení.

Zajímavým aktem je, že všechna ocenění dostali 
reprezentanti z jednoho oddílu – Nozomi dojo, 
které se především věnuje práci s dětmi a mládeží 
a ukazuje tak na směr, kterým by se měly vydat  
i ostatní oddíly, pokud se chtějí prosadit  
na mezinárodní scéně.

Všechny evropské kendo „velmoci“ ukazují 
jasný trend preferování mladých závodníků  
v národních týmech, podporovaných zkušenými 
staršími závodníky ze zázemí.

Toto ME provázela mimořádně klidná atmosféra, 
kdy vedoucí výpravy a manažer Tomáš Kyncl svým 
korektním přístupem, kapitán mužského týmu 
Martin Fritz svým klidem a tolerantností dokázali 
obrušovat případné třecí plochy v týmech. Vše 
tak probíhalo v klidné atmosféře a závodníci se 
mohli soustředit pouze na své výkony.

Českému reprezentačnímu týmu děkujeme  
a přejeme hodně štěstí při příštím ME  
v Budapešti!

Jana Ziegelheimová

České džódó 
na vzestupu 

Na cestu jsme vyrazili ve čtvrtek ve tři hodiny ráno. 
Luděk Horáček jako řidič, Filip Holík, Jarmila Rybová 
a já. Cesta probíhala v pohodě a do Zawierce jsme 
dorazili skoro o dvě hodiny dříve. Bylo krásné ráno 
a my se rozhodli posnídat v místním parku.  Krátkou 
chvíli po nás dorazila posila z Prahy v podobě Petra 
Špalka. Ubytovali jsme se, převlékli a s očekáváním 
vstoupili do tělocvičny.

Učitelé semináře byli Jock Hopson, Robert Rodriguez, 
Andy Watson, Henry Schubert a Adam Kitkowski, a to 
samo o sobě slibovalo velký zážitek. 

Bez dlouhých řečí nás rozdělili na začátečníky  
a pokročilé a začalo procvičování kata džódó. Každou 
chvíli nás učitelé svolali a vysvětlovali nám další  
a další detaily. Z toho, co jsme uměli, nezůstal kámen 
na kameni. A tak to šlo až do večera. Rychlá večeře  
a s očekáváním nového dne spát.

Foto: autor

Když do našeho oddílu Nozomi 
Dojo Hradec Králové přišlo 
oznámění s pozvánkou, že 
19-22. 5. tohoto roku se koná 
Mistrovství Polska v iaidó 
a džódó, společně jsme se 
rozhodli této akce zúčastnit  
a posunout se dál v obou 
těchto uměních. 

ÚSPĚCHY                          
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Ráno jsem se probudil a první, co mi  
blesklo hlavou, bylo, dnes jsou závody. Moje 
první závody džódó, a k tomu hned Mistrovství  
Polska. No, někde začít musím, řekl jsem si  
a šel se rozcvičit do tělocvičny.

První probíhala kategorie týmů. Stál jsem 
tam a s otevřenou pusou zíral. Systém nastu-
pování na zápasy, jednotlivé souboje, jejich 
hodnocení… všechno to pro mě bylo nové. 
A úroveň cvičení mi vyrazila dech. Byla to  
nádherná podívaná. V tu chvíli mi došlo, že 
sám sebe jsem nikdy cvičit neviděl, a vlast-
ně tak netuším, jak na tom ve srovnání s nimi 
jsem. Trochu mě přepadly obavy, ale rychle 
jsem je zahnal. Je to první zkušenost, tak přeci 
nemohu mít velké očekávání. Prostě jsem si to 
přijel vyzkoušet.

Po krátké přestávce měla začít moje kategorie. 
Podíval jsem se do rozpisu. Čtyřčlenné pooly. 
Tak to bude těžší, než jsem čekal, pomyslel 
jsem si. A také mi došlo, že potřebuji na cvičení 
někoho do dvojice. Moc lidí jsem tu neznal. 
Narychlo jsem doběhl k polské závodnici 
Agnieszce Krawczyk a poprosil ji, jestli mi  
půjde do zápasu dělat Tači. Souhlasila.  
A zápasy začaly.

Základní skupinu jsem moc nevnímal.  
Organizace byla plynulá, tak jsem se vždy jen 
postavil tam kam mi řekli, odcvičil a nic kolem 
sebe nevnímal. Po ukončení zápasů základní  
skupiny ze mě napětí spadlo, odcházel jsem  
k tribunám a vidím, jak na mě kamará-
di radostně gestikuluji. Přišel jsem k nim 
a Jarmila mi říká: „Bezva, postupuješ jako první 
ze skupiny, neztratil jsi ani jeden praporek“. 

Než jsem se z toho stihl vzpamatovat, začaly 
zápasy KO a najednou šlo všechno hrozně  
rychle. A už tu bylo semifinále. Tak fajn, vypadá 
to, že medaili mít budu, ale teď jde o stříbro. 
Zápas začal a ve mně byla malá dušička.  

ÚSPĚCHY                  

Foto: Pavel Tomeš, Nozomi dojo

V neděli 17.4. se v Bílině konal 
již 8. ročník Bílinské trofeje – 
turnaje kendó pro děti a mládež, 
organizovaný Domem dětí a mládeže 
v Bílině a oddílem SanDóMon Bílina.

Bílinská Trofej 
Kendó 2016

Foto: Miguel Lombrigo

Vůbec jsem se nemohl soustředit a podle 
toho to muselo i vypadat. Alespoň to byl můj  
pocit. Docvičil jsem a nastala chvilka ticha před 
výrokem rozhodčích. Dva jedna pro mě...Tak... 
a teď jde o všechno...Jsem ve finále a ve hře je 
zlatá medaile. Teď prostě ukážu všechno co ve 
mně je.  Nastoupil jsem na finálový zápas. Na-
dechl jsem se...zavřel oči…a zaznělo hřmotné 
hadžime. Nevnímám nic kolem sebe a před-
vádím nejlepší techniku, kterou zvládnu. První 
kata, druhá, třetí…úklona…A praporky letí 
nahoru. Tři nula. Je to možný? Pečlivě se ještě 
jednou rozhlížím po rozhodčích. Ano, je to 
tak. Mám zlatou medaili a jsem mistr Polska.  
Po spoustě let české džódó opět přiveze medaili 
z velkých mezinárodníchzávodů. A k tomu hned 
zlatou.

Pavel Tomeš
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Celé závody probíhaly ve velmi přátelském duchu, děti si 
mezi sebou pomáhaly, fandily a staraly se o sebe navzájem. 

Rozhodčí, kteří zde mají roli učitelů, bodováním dobrých 
zásahů a neuznáváním těch špatných kendisty, vychovávají 
ke korektnímu přístupu ke kendó a zejména k jejich dobré 
technice. Zvláště u dětí je třeba velice citlivě posuzovat, 
co bude uznáno jako platný zásah a co nikoliv tak, aby to 
mladého kendistu posunulo správným směrem.

Požádali jsme rozhodčí České federace 
kendó aby se turnaje zúčastnili a po-
mohli tak pozvednout úroveň jak svého 
rozhodování, tak dětského turnaje. 
Komise rozhodčích se při této příležitosti 
rozhodla přesunout školení rozhodčích 
do Bíliny a pomoci tak na dětském  
turnaji s rozhodováním. Letos poprvé jsme 
se nepotýkali s nedostatkem rozhodčích 
a mohli se tak více věnovat dětem. 
Rozhodčí se těžkého úkolu zhostili se ctí 
a svoje úkoly plnili se dle svých možností 
a zkušeností. Svým rozhodováním tak po-
mohli k dobrému dojmu z turnaje. 

Přípravy probíhaly pod vedením paní Věry 
Ryjáčkové z DDM Bílina, členové oddílu 
kendó SDM Bílina organizovali technické 
věci na místě. Bohaté občerstvení a ceny 
měly pod palcem maminky závodníků, 
paní Málišová a Fizková. 

Těšíme se na další ročník!
Vít Máliš

Bílinská trofej je jediný mezinárodní turnaj pro děti v ČR.  
Byli jsme velmi potěšeni letošní rekordní účastí.

Závody probíhají tak, že jsou děti 
rozlosovány do skupin po 3 až 4, kdy 
ze skupiny do KO systému postoupí 
vždy dva nejlepší. 

Soutěžilo se v kategoriích: 

•	 kihon – bez bógu (brnění) 6-16 let 
pro cvičící méně než rok

•	 šiai (zápas) – ve věkových 
kategoriích do 8, 9-11,  
12-13 a 14-17 let

•	 šiai kyu – pro účastníky od 14ti let 
bez mistrovského stupně

Přijeli opět kendisté z Německa, poprvé  
v historii turnaje jsme přivítali děti z polské 
Wisly a tradičně Českou republiku prezentovali 
oddíly z Prahy, Hradce Králové a pořádajícího 
Bílinského oddílu. Pro české kendisty je 
obrovská zkušenost a inspirace mít možnost 
takové lidi potkat a s nimi zápasit.

Ve všech kategoriích byla navíc udělena cena 
za nejlepšího bojového ducha (Best Fighting 
Spirit), kdy rozhodčí hodnotí nasazení v boji  
a celkový dojem ze závodníka. 

Foto: Michal Ráliš

BÍLINSKÁ TROFEJ               



ČESKÁ FEDERACE KENDÓ

13

ČESKÁ FEDERACE KENDÓ

12

Celkové výsledky 
Bílinské Trofeje

Foto: Michal Ráliš

Kihon

1. Jan Svoboda, Kusanagi Kai ČB, 
2. Adam Kindl, Nozomi dojo HK, 
3. Aischa Ihoual, Kokugikan Berlín 
    a Jakub Rychlý, Nozomi dojo HK, 

BFS: Karolína Šandová, Nozomi dojo, HK

Šiai 9-11 let

1. Jan Neumann, SDM Bílina, 
2. Ole Essmann Kokugikan Berlín, 
3. Nikola Rezková Nozomi dojo HK, 
     Reiz do Canto, Kokugikan Berlín, 

BFS: Nikola Rezková, Nozomi dojo HK

Šiai 12-13 let

1. Vít Máliš, SDM Bílina, 
2. Petr Bureš, SDM Bílina, 
3. Lucie Hřibová, Nozomi dojo HK 
    a  Souske Yotsomoto, Kacubó Kenri Kai, 

BFS: Lucie Hřibová.

Šiai do 8 let

1. Jiří Ziegelheim, 
2. Adam Kindl, 
3. Dominik Tattermusch SDM Bílina 
    a  Aischa Ihoual Kokugikan Berlín, 

BFS: Filip Štětka, SDM Bílina

Šiai 14-17 let

1. Bruno Kaminski, Kokugikan Berlín, 
2. Jakub Korbel, Nozomi dojo, 
3. Jakub Lohnický, Nozomi dojo HK,  
     Jan Fizek, SDM Bílina,        

BFS: Nikol Eichlerová, Nozomi dojo

Kyu turnaj

1. Bruno Kaminski, Kokugikan Berlín, 
2. Jakub Lohnický, Nozomi dojo, 
3.  Marek Sejk, SDM Praha, 
     Jan Fizek, SDM Bílina,  

BFS: Vít Máliš ml.

BÍLINSKÁ TROFEJ               
Foto: Michal Ráliš
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Školení rozhodčích 
Kendó ČFK
Bílina 2016

 STALO SE...                                     

V sobotu proběhla teoretická část a prak-
tický nácvik plus také písemný test.  
V neděli pak praktická část při soudcování 
na turnaji „Bílinská trofej 2016“.

Hlavní školitel byl Jindřich Ziegelheim  
(6. dan Renši), asistující školitelé Jan Cílek 
(5. dan) a Tomáš Berger (4. dan). Školení 
se zúčastnilo celkem 16 kendistů, z toho 10 
nováčků, kteří zde absolvovali svůj první 
kurz a 6 pokročilých, kteří se doškolovali. 

Rád bych pro ty z vás, kteří jste se této nebo 
podobné akce ještě nezúčastnili, trochu 
rozvedl, co školení obnáší. 

Školení je v podstatné části rozděleno  
do dvou paralelních programů, které běží 
souběžně v oddělených skupinách se svými 
instruktory. Nováčci vždy začínají předná- 
škou s úvodem do pravidel a principů 
rozhodcování v Kendó, kde jsou probrány 

ty hlavní a nejdůležitější body. Jsou zde osvětlena 
například pravidla pro šiai, zodpovědnosti 
rozhodčích a dalších účastníků Kendó soutěží  
a spousta praktických záležitostí včetně zákonitostí 
juko-datocu, tedy platného zásahu – mimo jiné 
také jak ho rozpoznat a správně posoudit. Na to pak 
navazuje praktický nácvik v tělocvičně s praporky  
v rukou. Je potřeba si nacvičit a dobře zažít základní 
postoj a přesuny, správné postavení rozhodčích  
v šiaidžó a jeho změny a pak samozřejmě také 
všechny povely a signály praporky. Studují se různé 
situace, které mohou nastat a jak se správně řeší. 
Dále se pak nacvičuje nastupování, střídání a další 
věci. Na jeden den je toho opravdu hodně, proto je 
potřeba si vše předem trochu nastudovat. Ideální 
se nám k tomu jeví učebnice pana Holta „The first 
steps to become a referee in Kendo“, která je zdarma  
ke stažení a připravujeme i její českou verzi.

Skupina pokročilých rozhodčích se věnuje hlavně 
doladění různých činností a postupů. Letos to byla 
hlavně týmová souhra rozhodcovské trojice, kterou 
jsme pilně cvičili. Věnovali jsme se i některým 
méně běžným situacím, které mohou nastat  
a je potřeba vědět, jaká se na ně vztahují pravidla  

a jak je správně posuzovat a zprocesovat. Dalším 
důležitým programem je doplnění aktuálních  
informací ze školení EKF/FIK – k těm máme 
naštěstí díky Jindrovi Ziegelheimovi přístup a toto 
školení byla skvělá příležitost jak je předat dál.  
Honza Cílek se ve svém příspěvku pokročilé  
skupině věnoval zkušenostem a trendům a jejich 
analýze z posledního mistrovství světa a mistrovství 
Evropy, což je pro nás také velmi důležité.

V závěru programu jsme obě skupiny spojili 
dohromady a věnovali se ještě dalším důležitým 
tématům. Jedno z nich bylo rozhodování na soutěžích 
pro děti.

Po ukončení teoretické části i praktického nácviku 
následoval jako vždy písemný test, který prověřil 
základní znalosti pravidel. Letos jsme test zkrátili  
na polovinu oproti předchozím letům a otázky trochu 
zjednodušili. O to přísnější jsme ale byli při vyhod-
nocování. Je třeba říci, že výsledky písemného testu  
letos nebyly moc dobré a je to signál k tomu, že  
pravidla je třeba neustále studovat, což bylo všem 
účastníkům školení připomenuto.

Školení rozhodčích pořádala ČFK, 
respektive Komise rozhodčích 
(dlouhodobě působící ve složení 
Tomáš Berger a Jan Cílek) ve 
spolupráci s oddílem San Dó Mon 
Bílina v Bílině 16. a 17. dubna 2016. 

Foto: Michal Ráliš
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Po celé školení je samozřejmě možné 
pokládat dotazy, snažíme se o maximálně 
otevřenou a přátelskou atmosféru, ve které 
je možné otevřeně diskutovat a ptát se na 
jakékoliv věci související s tématem. Což se 
nám letos myslím velmi podařilo, z účastníků 
byl znát velký zájem a snaha a od instruktorů 
zase snaha předat své zkušenosti a pozitivním 
způsobem motivovat všechny ke studiu. 

Sobotní program byl ukončen hodinovým 
volným džigeikem, takže jsme se nakonec  
i trochu zapotili.

V neděli proběhla praktická část, tedy 
rozhodování na turnaji Bílinská trofej.  
Rozhodčí byli rozděleni do stálých trojic 
a pod dohledem instruktorů se střídali 
na jednotlivých šiai-džó. Vždy po pár 
odsoudcovaných zápasech byli vystřídání 
další trojicí a šli si pro komentáře a rady  
k instruktorům. Svými radami a komentáři 
laskavě přispěl i Aoki sensei (7. dan), který 
přijel na turnaj se svými studenty z Berlína. 

Takto jsme strávili prakticky celý den, bylo to 
velmi náročné a intenzivní, ale to už k práci 
rozhodčích patří. Přestože se samozřejmě 
objevovaly chyby, většinou jsme se z nich 
dokázali na místě poučit a postupně se 

zlepšovat. Starší rozhodčí šli těm mladším dobrým 
příkladem a instruktoři se snažili být maximálně 
aktivní a nápomocní všem, kdo to potřebovali. 

Tímto se nám všem podařilo celý den dobře 
zvládnout a zlepšení bylo u všech jasně patrné. 
Díky tomu můžeme říci, že školení splnilo svůj účel  
a vydařilo se.

Příjemně překvapili někteří nováčci, kteří si rychle 
osvojili postupy a návyky a předvedli také dobrý 
cit pro posuzování juko-datocu. Ale protože je toho 
opravdu hodně najednou, co je třeba zvládnout, 
měli to všichni těžké a chyby dělali i někteří zkušení 
rozhodčí. 

Akreditaci nebo její prodloužení ale mohou dostat 
jen ti, u nichž bude jisté, že zvládnou na dostatečně 
dobré úrovni posuzovat zápasy na turnajích 
Národního poháru. A to není nijak snadné.  
U dvou účastníků tak bude potřeba si základní 
školení zopakovat. Speciální cenu pro nejlepšího 
rozhodčího-nováčka si odnesla po zásluze Barbora 
Klimovičová.

V závěru akce bylo všem účastníkům zdůrazněno, 
ať se i nadále snaží se zlepšovat a neustálým  
a kontinuálním studiem na sobě pracovat. Jak bylo 
hlavním školitelem zdůrazněno, úroveň Kendó  
v České republice stále roste a proto je potřeba, 
aby rostla i úroveň rozhodčích.

KR by chtěla vyjádřit poděkování hlavnímu 
školiteli Jindřichovi Ziegelheimovi za jeho čas  
úsilí, se kterým se nám snažil předat své znalosti 
a zkušenosti. Dále také velmi děkujeme všem 
účastníkům školení za jejich snahu a píli. Všem 
přejeme hodně úspěchů v jejich nelehké úloze 
rozhodčích Kendó. 

Zvláštní poděkování patří také členům oddílu 
Sandómon Bílina za jejich vstřícnost a perfektní 
spolupráci při pořádání školení. 

Další pěkná věta, která zazněla od asistujícího 
školitele Jana Cílka, byla: „Pokud se stanete 
dobrým rozhodčím, bude to spousta práce, ale 
také tím můžete spoustě lidí pomoct zlepšit jejich 
Kendó. To pro vás může být dobrá motivace.“ 
Nechť toto poslouží zároveň jako pozvánka 
na příští školení, kde vás všechny samozřejmě 
rádi uvidíme.

Komise rozhodčích je vždy připravena přijímat 
náměty a komentáře a zodpovídat otázky, proto 
se na nás neváhejte kdykoliv obrátit, rádi se vám 
budeme věnovat.

Za komisi rozhodčích ČFK
Tomáš Berger tomas.berger@czech-kendo.cz

Článek a fotografie připravil Tomáš Berger
 

Foto: Jan Cílek , Michal Ráliš

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH                
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Nozomi Iaido 
Team Taikai 
2016

Otevřený mezinárodní turnaj 
iaidó Nozomi Iaido Taikai pořádá 
v Hradci Králové domovský oddíl 
Nozomi Dojo od roku 2009. Letos 
se konal v krásnou slunečnou 
sobotu 7. května 2016 v tělocvičně 
ZŠ Sever již jeho 6. ročník. 

STALO SE                            Na otevřený mezinárodní turnaj iaidó pro tříčlenné 
týmy se do Hradce Králové sjelo 23 účastníků 
rozdělených do 8 týmů ze 4 dojo – domácí Nozomi 
Dojo sestavilo 4 týmy, pražský oddíl Kensei dal 
dohromady 2 týmy, další pražský klub Shinbukan 
přijel s jedním týmem a také polská výprava byla 
zastoupena jedním týmem.

Podobně jako předchozí roky bylo i letos v plánu 
uspořádat před samotným turnajem tříčlenných 
týmů opět seminář pro rozhodčí, který by byl spojený 
se šinpan wazou na následujícím turnaji. Bohužel 
pro malý zájem ze strany českých vyšších stupňů  
a rozhodčích byl seminář nakonec odvolán  
a dokonce následně hrozilo, že se nebude konat ani 
turnaj. Nakonec se, trochu na poslední chvíli, ale 
podařilo domluvit pomoc rozhodčích z Polska, kteří 
si při té příležitosti sebou vzali lidi do vlastního týmu 
… a který ve výsledku všem vytřel zrak.

Vzhledem k relativně malému počtu přihlášených 
týmů a proto, aby si všichni co nejvíce zazávodili, 
bylo stanoven princip soutěže „každý s každým“. Tím 
pádem se na každého dostalo sedm zápasů, tedy 
pěkná dávka soustředění, nervů a potu rovnoměrně 
rozdělené na každého soutěžícího. Tímto způsobem, 
kdy si jednotlivé týmy přičítali vítězství a body  
za jednotlivá utkání, byl celkový výsledek turnaje 
napínavý až do samého závěru.

Velké poděkování patří všem iaidokas, kteří se 
turnaje zúčastnili nebo pomohli s organizací. 
Především bychom rádi poděkovali přítomným 
učitelům a rozhodčím, kterými byli Tomáš 
Kyncl (5.dan), Pavla Štěpánová (4.dan), Michał 
Szczepański (4.dan) a Lukasz Machura (4.dan).

A závěrem bychom velice rádi pozvali všechny 
zájemce, kteří v České republice cvičí iaido a rádi 
by se taikai zúčastnili, aby si již nyní ve svých 
kalendářích poznačili předběžný termín dalšího 
Nozomi Iaido Team Taikai, které se v roce 2017 

bude opět konat, ale pravděpodobně v měsíci 
březnu. 

Soutěže iaidó v České republice stále ještě nemají 
velkou tradici a jejich počet je vzhledem k počtu 
oddílů praktikujících iaido bohužel menší než je 
prstů na jedné ruce, takže taikai v Hradci Králové 
je vítanou příležitostí poměřit své síly a porovnat 
své cvičení s ostatními neokoukanými iaidisty. 

Výsledky turnaje jsou :

1. místo „Gorole i Hanysy“ (PL) ve složení : 
Agnieszka Krawczyk, Jakub Kolasa a Kamil 
Orciuch

2.místo „Kensei Nobunaga“ (CZ) ve složení : 
Jan Zeman, Jan Hora a Jan Maier

3. místo „Nozomi Mogami“ (CZ) ve složení 
: Jan Vebersik a Pavel Tomeš (bez třetího 
člena!)

 Článek a fotografie připravil Roman Záhora
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STALO SE                           
let. Finále bylo velmi dramatické, pěkný zásah  
na kote (předloktí) od Jany kontrovala Nikol velmi 
povedeným zásahem na dó (trup). V souboji nakonec 
přeci jen převážily zkušenosti a Jana Ziegelheimová 
přidala vítězný zásah na men (hlavu). Za zmínku 
rozhodně stojí, že turnaj žen na Sacuki vyhrála Jana 
už po šesté a po páté v řadě. K této neuvěřitelné sérii 
je třeba přidat také unikátní vítězství v otevřené 
kategorii z roku 2014.

Otevřený turnaj

Nejvíce byl obsazený turnaj v otevřené kategorii 
– 21 základních skupin s celkem 63 účastníky.  
V základních skupinách i v eliminaci jsme viděli 
mnoho zápasů na velmi vysoké úrovni. Jednou  
z ozdob byl například velmi vyrovnaný a technicky 
velmi vyzrálý souboj Jany Ziegelheimové a Adama 
Urbana v sestnáctifinále. Úspěšnější nakonec 
byla Jana. Velice pěkné Kendó předváděl turecký 
Ertunc Kurtulus. Při pohledu na jeho velmi 
čistý styl a přirozeně uvolněné a přesné pohyby  
a techniky bylo stěží k uvěření, že cvičí Kendó teprve 
dva roky. Jeho hladkou jízdu turnajem ukončil 
v osmifinále brněnský matador Jakub Šmerda. 
Skvěle se předvedli i drážďanští Florian Kessler  
a Tino Lehmann, oba se probojovali až do čtvrtfinále 
a na jejich šinajích skončilo několik silných českých 
závodníků. Kesslera ale ve čtvrtfinále vyřadil Jan 
Cílek ze Sandómonu a Lehmanna v dalším velmi 
zajímavém zápasu porazil domácí Dudáš.  V nejlepší 
čtyřce se tak umístili členové národního týmu, které 
jsme před měsícem mohli sledovat na mistrovství 
Evropy. V prvním semifinále spolu bojovali Pavel 
Štěpán z Hradce Králové a Jan Cílek z pražského 
Sandómonu. Vyrovnaný zápas vyhrál poměrem 
2:1 hradecký borec. V druhém semifinále bojovali 
Ondřej Dudáš z domácího klubu Kacubó Kenrikai  
s Lukášem Laibrtem z českobudějovického 
Kusanagi-kai. I zde jsme mohli sledovat rozdílné 
styly v akci a byl to nadmíru povedený mač. Vítězně 
z něj vyšel Dudáš, zvítězil opět poměrem 2:1. Finále 
tedy nabídlo atraktivní souboj Ondry Dudáše  
a Pavla Štěpána mladšího. Dudáš měl co vracet –  
z jejich posledního střetu na semifinále mistrovství 
republiky před dvěma měsíci odešel vítězně Štěpán. 

Jak už asi většinou všichni víte, naše dódžó 
pořádá posledních 15 let pravidelně turnaj 
Kendó, který se nazývá Pohár Sacuki. Letošní 
Sacuki, které proběhlo 15. května 2016 v Praze 
6 na ZŠ Dlouhý Lán,  bylo v mnohém výjimečné. 
Letos totiž náš klub oslaví 30 let své existence,  
a protože je to první Kendó klub v naší zemi, 
jde zároveň o významné jubileum pro celé 
české Kendó. Proto jsme se snažili připravit 
turnaj co možná nejlépe. Díky tomu, že se tur-
naje NP konečně otevřely i zahraničním účast-
níkům, mohli jsme je pozvat, aby obě naše 
významná výročí sdíleli s námi. Odezva byla 
docela velká, lidé z celého světa nám gratulovali  
k našim výročím a to hlavně prostřednictvím 
emailu a Facebookových zpráv a komentářů. 
Za to jsme samozřejmě moc rádi. Skvělé také 
bylo, že se na Sacuki zahraniční závodníci  
i zaregistrovali a přijeli v počtu, který rozhodně 
překročil naše očekávání. Několik výprav ale 

narazilo na potíže s vízy do Schengenského pros-
toru, což nás bohužel stálo účast našich kolegů 
z Ukrajiny a jednoho z Turecka. I tak na akci na-
konec dorazili naši dobří známí z Lipska, Drážďan 
i Berlína a jeden dokonce až z dalekého Istanbulu! 
Samozřejmě jsme také velmi rádi za velmi hojnou 
účast domácích Kendistů, reprezentovány byly 
téměř všechny oddíly z naší země. Celkem se Sacu-
ki nakonec zúčastnilo témeř 70 kendistů, z toho 12 
ze zahraničí.

Kdo jste někdy podobnou akci organizoval, 
tak dobře víte, že to je spousta mravenčí práce 
s plánovaním, rozpočtem a desítkami úkolů, 
které je potřeba rozdělit a zpracovat. Naštěstí 
máme v dódžó spoustu ochotných členů, kteří 
se velmi aktivně zapojili do příprav i do samotné 
organizace akce na místě, takže jsme to v pohodě 
zvládli v dobré náladě a bez zbytečného stresu  
a hlavně efektivně a bez významnějších zádrhelů.

Samotný turnaj začal po nezbytných registracích 
a rozcvičkách v 10.30 slavnostním zahájením. 
Na něm promluvil k účastníkům vedoucí našeho 
oddílu Miloslav Hotovec. Vyslovil přání, aby se 
všichni snažili dostat ze sebe to nejlepší a bojovali 
naplno a po turnaji v reflexi na to, jak se jim dařilo 
nebo nedařilo, zkusili zapracovat tyto zkušenosti 
do svého cvičení tak, aby se mohli posunout  
na lepší úroveň. 

Turnaj juniorů

Jako první se konal turnaj juniorů, na Sacuki  
již třetí. Celkem 16 mladých bojovníků a bojovnic 
se pustilo do zápasů a ty měly velmi vysokou 
úroveň. Podle očekávání turnaji dominovali 
hradečtí a bílinští borci. Finále bylo velmi 
napínavým soubojem bratrů Lukáše a Ondřeje 
Havelkových, kteří předvedli energický a na jejich 
věk mimořádně technicky vyzrálý zápas. Úspěšnější 
byl nakonec trochu možná překvapivě mladší 
Ondřej, který za nerozhodného stavu, kdy oba 
duelanti měli na kontě zásah hlavy soupeře, vyhrál 
trochu paradoxně díky ipponu za druhé napomenutí 
staršího Lukáše. Získal tak po zásluze ikonickou 
trofej do svého držení (předchozí dva ročníky vyhrál 
jeho starší bratr).

Turnaj žen

Turnaj žen měl 12 účastnic. Hlavní favoritkou 
byla určitě Jana Ziegelheimová ze Sandómonu 
Bílina, do výsledků ale mohly promluvit i ostatní 
dámy, bylo přítomno několik členek reprezentace 
a trochu neznámou byly kendistky z Německa. 
A ty rozhodně dobré byly – Jasmine Rodig  
i Kerstin Binder z Dráždan dominovaly ve svých 
skupinách a probojovaly se do seminifinálových 
bojů. Rodig se ve velmi pěkném souboji střetla 
s Janou Ziegelheimovou – úspěšnější byla Jana, 
zásahy na men a kote si zajistila účast ve finále. 
V druhém semifinále podlehla Kerstin Binder  
ve skvělé formě bojující Nikol Eichlerové z Hradce 
Králové. Finále turnaje žen byl střetem skoro  
až generačním, věk obou soupeřek samozřejmě 
zveřejňovat nebudeme, ale dělí je od sebe 24 

Sacuki Cup 
2016

Foto: Petra Šifnerová
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na zážitku z turnaje se to ale nijak nepodepsalo.  
Do turnaje jsme zapojili i naše zahraniční kolegy, 
takže jsme oba týmy rozšířili ještě o dva další členy 
na konec, tedy na osmou pozici ženu ze zahraničí  
a devátou muže ze zahraničí.

Pak již následovalo slavnostní ukončení a vyhlášení 
výsledků. Velmi jsme ocenili, že se našeho turnaje 
přijelo zúčastnit tolik Kendistů od nás a hlavně  
ze zahraničí. Všichni vytvořili společně velmi 
příjemnou a přátelskou atmosféru, takže jsme si celý 
den Sacuki skvěle užili. K vidění bylo velmi pěkné 
Kendó na úrovni, obzvláště semifinálové a finálové 
zápasy byly opravdovým zážitkem pro všechny. 

Z rukou prezidenta ČFK Jindry Ziegelheima jsme 
dostali pamětní dopis s čestným uznáním od České 
federace Kendó za uplynulých 30 let naší práce. 
Velice si tohoto pěkného gesta vážíme a děkujeme 
za něj! 

Poděkování

Chtěl bych v závěru tohoto textu poděkovat všem 
klukům a holkám z Kacubó Kenrikai, kteří se  
s velkým elánem zapojili do příprav a organizace 
celé akce. Možná mnozí ani nezaznamenáte, kolik 
je na turnaj potřeba dobrovolníků, kteří od rána  
do večera obstarávají hladký chod celé akce a na rozdíl  
od ostatních ani nemají čas si chvilku vydechnout 
nebo se jít někam občerstvit. Jsou to skuteční 
nadšenci a dříči a jejich práci málokdy doceníme. 
Proto bych jim rád vyjádřil vděčnost a obdiv aspoň 
touto cestou.

Děkujeme všem, kdo se naší akce zúčastnili, vážíme si 
vaší přízně! Byl to od vás ten nejlepší dárek k našemu 
15. výročí i k našim nadcházejícím 30.narozeninám, 
které budeme slavit letos na podzim. Chtěl bych 
ještě poděkovat všemrozhodčím, sešli se v trochu 
omezeném počtu, takže to měli trochu náročné o to 
víc si zaslouží naše uznání.

Těšíme na shledanou v květnu 2017!

Článek a fotografie připravil Tomáš Berger 

Na domácí půdě však podával Ondřej mnohem 
přesvědčivější výkony. Souboj to byl parádní  
a plný dobré techniky, taktiky i mladického elánu. 
A také vyrovnaný. První zásah si připsal Pavel, kdy 
zasáhl men soupeře. Ondra po úporném boji ale 
našel odpověď a pěkným a hlavně velmi pěkně 
načasovaným sekem na kote srovnal stav. V nervy 
drásajícím boji nakonec získal „Dudy“ navrch 
a rozhodl finále zásahem na men. Stal se tak 
podruhé majitelem trofeje vítezů Sacuki (první 
vybojoval v roce 2011).

Turnaj Sever vs Jih VII

To však ještě nebyl všemu klání konec – čekal nás 
ještě turnaj Sever vs Jih, již sedmý. Od roku 2010, 
kdy jsme tento zápas začali pořádat, se tento 
turnaj těší velké oblibě. V týmech jsou členové 
severních a jižních klubů ČR a sestavují je kapitáni, 
vybraní pořadatelem. Letos to byl Adam Urban 
(Sever) a Lukáš Laibrt (Jih). Sestava družstev je 
následující:

•	 Senpó: Junior/juniorka,  
mladší než 15 let

•	 Džihó: Junior/juniorka, 15 - 18 let včetně
•	 Gošó: Žena, do 1. kjú včetně
•	 Čúken: Žena
•	 Sanšó: Muž, do 1. kjú včetně
•	 Fukušó: Muž
•	 Taišó: Muž

Loňský zápas byl velmi těsný. Skončil dokonce 
nerozhodně na zápasy – Sever však měl na kontě 
o dva ippony více a proto zvítězil. Letošní ročník 
měl však mnohem jednoznačnější průběh –  
a rovnou si upřímně přiznejme, že Sever dostal 
naloženo, co se do něj vešlo. Za Sever se dokázali 
prosadit pouze Lukáš Havelka a kapitán Adam 
Urban s velmi povedenou technikou hiki-kote. 
Ostatní však byli biti jako žito bojovníky Jihu 
a skóre 6:2 (plus jedna remíza) mluví za vše – tým 
Jihu vedený kapitánem Lukášem Laibrtem zcela 
opanoval šiadžó a po zásluze si připsal historicky 
druhé vítězství pro Jih. Z časových důvodů byly 
všechny zápasy pouze na jeden vítězný bod,  
 

Další informace
Další informace o Poháru Sacuki najdete na www.kacubo.cz/onas_sacuki.htm
Více fotek najdete na https://www.facebook.com/Kacubo/photos/?tab=album&album_id=10157008791470249

Turnaj žen

1. místo: Jana Ziegelheimová 
(Sandómon Bílina)
2. místo: Nikol Eichlerová 
(Nozomi Dojo)
3. místa: Kerstin Binder (Budo 
Club Dresden) & Jasmine 
Rodig (Budo Club Dresden)

Otevřený turnaj

1. místo: Ondřej Dudáš 
(Kacubó Kenrikai)
2. místo:Pavel Štěpán 
(Nozomi Dojo)
3. místa: Jan Cílek 
(Sandómon)  
& Lukáš Laibrt (Kusanagi Kai)

Turnaj juniorů

1. místo: Ondřej Havelka 
(Nozomi Dojo)
2. místo: Lukáš Havelka 
(Nozomi Dojo)
3. místa:Petr Bureš (Sandómon 
Bílina) & Viktorie Eichlerová 
(Nozomi Dojo)

Shrnutí výsledků 15. Poháru Sacuki

Turnaj Sever vs Jih VII

JIH                         6   2      SEVER       

Dunka                         M                           Yotsumoto
P. Havlíček                   M      L. Havelka
Svobodová                      X            V. Eichlerová
Ziegelheimová         K            N. Eichlerová
Mráz                         M            Růžek
Laibrt                         M                           Novák
Cílek                   K       Urban
Rodig                         M                           Rüdiger
Lehmann         K            Buder

Cena za nejlepšího bojového ducha

Miriam Svobodová (Kagawa Kai)
Tino Lehmann (Budo Club Dresden)

Cena za nejhezčí Kendó 

Jasmine Rodig (Budo Club Dresden)

SACUKI CUP KENDO           
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Po loňském úspěchu, kdy naši mládežníci vybo-
jovali, kromě dalších ocenění, v nejprestižnější 
kategorii 5členných týmů zlatou medaili a domů 
si odvezli vítězný putovní pohár, jsme jej zpátky 
vezli s drobnými obavami. Nejen o to, jestli se 
nám podaří pohár opět získat do svého držení 
na další rok a tak jej do Hradce Králové opět 
přivézt, ale taky jsme čelili temným obavám 
z bezpečnostní situace, která se zhoršila po 
předchozích teroristických útocích v Bruselu. 
Kvůli těmto incidentům byl v Belgii vyhlášen 
3. stupeň teroristického nebezpečí a veškeré 
hromadné akce měly být pod přísnou ochranou 
ozbrojených složek. Realita ale byla naštěstí 
příznivější, všude panoval klid a pohoda a tur-
naj nebyl touto situací nijak ovlivněn.

Turnaj samotný, který oddíl Ko Jika Kendo 
Club z Gentu pořádá již od roku 1993, se nesl 
jako obvykle ve velmi přátelské atmosféře.  
Tento mezinárodní dětský turnaj, který nemá  

STALO SE...                            

Mezinárodního dětského 
turnaje kendó „Ko Jika 
International Spring 
Tournament“ (zkráceně „Kojika 
Cup“) v belgickém Gentu, který 
se konal 1. května 2016, se 
Nozomi Dojo pravidelně účastní 
již od roku 2000.

v Evropě konkurenci, patří k největším 
dětským sportovním svátkům kendo.  
Pro děti od 6 let až pro mládež do 18 let bylo 
připraveno celkem 7 individuálních kategorií, 
tři v technikách Kihon a čtyři v zápasech Šiai. 
Vrcholem akce byl turnaj 5člených týmů, kdy 
každý tým musí být povinně sestaven ze všech 
věkových kategorií. A že letos byla opravdu 
velká konkurence – 155 závodníků a 23 
přihlášených týmů z 27 dojo a 10 zemí (Belgie, 
Česká republika, Německo, Holandsko, 
Francie, Velká Británie, Itálie, Švýcarsko, 
Finsko a Litva). 

Česká výprava, čítající 30 dětí a mládežníků 
a 15 dospělých jako doprovod ze 4 dojo, byla 
naše zatím historicky největší účast na této 
akci. Kromě oddílu Nozomi Dojo z Hradce 
Králové (24) se této výpravy za belgickými 
medailemi a pralinkami účastnili ještě oddíly 
San Dó Mon Bílina (4), Kensei (1) a San Dó 
Mon Praha (1). Z uvedeného celkového 
počtu osob, která se k zájezdu přihlásila je 
jasné, že jsme takovouto výpravu již nemohli 
zorganizovat s vlastní dopravou mikrobusy 
a osobními automobily, ale že jsme si na to 
letos poprvé pronajali luxusní autobus …  

s kávou, limonádami, filmy a jinými smyslovými 
poživatinami (dobrá myšlenka to byla). V počtu 
účastníků jednotlivých států jsme se na tisíc 
km vzdáleném turnaji umístili na pomyslném 
druhém místě hned za domácími belgičany, 
teprve za námi se v počtu účastníků umístili 
tradiční Němci.

1. místo v kategorii „Šiai 16-18 let“ 
získal Lukáš Havelka z Nozomi Dojo  
Hradec Králové

2. místo v kategorii „Šiai 13-14 let“ 
získal Vít Máliš ze San Dó Mon Bílina

3. místo v kategorii „Šiai 10-12 let“ 
získal Jan Neumann ze San Dó Mon Bílina 

3. místo v kategorii 5členných týmů 
získal tým „Nozomi Water“ z Nozomi Dojo 
Hradec Králové

A zde je výčet turnajových ocenění,  
která jsme si přivezli domů :

Kojika Cup 
Gent 2016

Foto: autor
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Týmu ve složení Pavel Kopiště, Lucie Hřibová, 
Viktorie Eichlerová, Miroslav Štefka a Ondřej 
Havelka bohužel utekla možnost poprat se ve 
finále o nejvyšší post jen o jediný ippon, když  
samotné zápasy semifinále skončily nerozhodně 
2:2 a rozhodoval tedy počet ipponů, ve kterém 
jsme ztráceli právě ten jeden jediný ippon  
k možnosti rozhodnout ještě v náš prospěch.

A jako třešinku na dortu získala ocenění BFS  
Nikol Eichlerová z Nozomi Dojo Hradec Králové.

Děkujeme všem účastníkům za super výsledky  
a ještě gratulujeme!

Na závěr bychom velice rádi poděkovali 
donátorům této výpravy, bez jejichž štědré 
podpory bychom se akce rozhodně nemohli 
zúčastnit v takovém počtu, jakého jsme byli 

schopni letos. 

Náš dík patří panu Doležalovi z firmy En-
ergis 92 s.r.o. (30.000 Kč), České Federaci 
kendó (7.500 Kč z fondu zahraničních startů 
juniorů), panu Popelkovi (5.000 Kč) a panu 
Vackovi (3.000 Kč).

Pokud jste to ještě nezaznamenali, tak letošní rok je pro české Kendó a náš nejstarší Kendó klub – 
Kacubó Kenrikai – mimořádně významný. Letos na podzim totiž oslavíme krásné kulaté třicáté 
narozeniny. Náš oddíl byl totiž založen před třiceti lety  v roce 1986. Tenkrát tu bejval jinej stát, jak 
se tak hezky zpívá v populární písničce a byla to prostě jiná doba. Je tomu už 30 let, co se první z nás 
vydali na cestu meče a hlavně díky těmto nadšencům, kteří se odvážili v době socialismu na věčné 
časy zkusit něco nového a položit základy k tomu, co dnes tak rádi děláme a cvičíme. Chceme si 
připomenout tyto začátky a jejich hrdiny a chceme si také připomenout celých těch třicet let, během 
kterých jsme poznávali Kendó a hlavně spoustu lidí, kteří s námi trénovali, učili nás i učili se od nás  
a všemožně nám fandili a podporovali nás.

Proto letos na podzim připravujeme oslavu „30 let Kendó – 30 let Kacubó Kenrikai“ na kterou bychom 
vás všechny moc rádi pozvali. Můžete se těšit na zajímavé archivní fotografie a videa, na vyprávění 
historek (které čím jsou starší tím jsou lepší), různé historické artefakty a hlavně na příjemné setkání 
s lidmi, kteří rozhodně mají co říci. Přijďte si s námi užít naše, ale i vaše jubileum, dozvědět se více  
o našem třicetiletém příběhu a – samozřejmě si užít Kendó! Protože nebudeme jen vzpomínat, 
ale také budeme cvičit, takže bógu rozhodně nenechte doma. S detaily akce vás včas seznámíme. 
Doufáme, že se těšíte stejně jako my!

PS: Kdo byste si chtěli něco přečít o naší historii, tak stručný článek najdete  
na www.kacubo.cz/onas_historie.htm 

Tomáš Berger

Foto: autor

Článek a fotografie připravil Roman Záhora
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První Čech  
složil zkoušku na 
6.dan Kendó 
Jindra Ziegelheim

NĚCO NAVÍC...                    

13. dubna 2014 na mistrovství Evropy v kendu v Clermont Ferrand 
(Francie) složil Jindřich Ziegelheim (40) jako první v historii ČR 
zkoušku na 6. dan kendó. Stalo se tak po 25 letech cvičení, 
21 let po jeho 1. danu.

Zkouška na 6. Dan - první 
zkušenost 
Seminář evropských rozhodčích, 
Brusel, Belgie, 2. 2. 2014

Týden před zkouškou jsem byl pracovně ve Vídni 
na 2 dny. Domluvil jsem si trénink s Kamemoto 
sensejem (7. dan) a ve středu a ve čtvrtek jsem 
s  ním cvičil. Po středečním cvičení jsem se 
cítil velmi dobře: nástupy do  útoků jsem měl 
plynulé a  výpady dlouhé. Byl jsem v  pohodě. 
Pamatuji si, že si silně kryl kote (předloktí) celou 
dobu cvičení a zasáhnul jsem ho jen několikrát 
na  men (hlavu), ale debanu (úder na  ruku  
při jeho útoku) jsem dal stěží jednu.Po  cvičení 
jsem mu říkal, že v  neděli jdu na  zkoušky. 
Odvětil, že to nebylo špatné, ale neuspěl bych. 
Hlavní potíž je prý v tom, že provedu příliš rychle 
kiai (křik na  soupeře). Ptal jsem se, jak si tedy 
vysvětlit, že v Japonsku jsem slyšel přesný opak: 
lidé u zkoušek neuspějí proto, že mají kiai příliš 
pozdě a většinou mne všichni učili provést kiai 
nejpozději s propnutím levého kolene ze sonkjó 
(dřepu). „To je pravda“, odpověděl sensei, „ale 
to platí tak do pá-tého danu,“ a přitom se usmál 
a  mávl rukou nad nízkou úrovní. „Tam je to 
pochopitelné, a proto se předpokládá, že když 
ho už máš, tak to znáš. Na 6. dan musíš ukázat, 
že umíš počkat, že útok nebude uspěchaný, ale 
pořádně připravený a  že máš celkovou situaci 
pod kontrolou. Je to jako rozhovor: jeden něco 
řekne, druhý nějak zareaguje a  tak se začne 
rozvíjet konverzace. Až budeme cvičit zítra, já 
budu mít kiai první a  ty po  mně. A  tak to také 
udělej u zkoušky.“

Druhý den jsme cvičili tak, jak sensei řekl. 
Počkal jsem na  jeho kiai, ale přitom už jsem 
dělal seme (tlak na  soupeře), aby se nemohlo 
zdát, že jsem pasivní. Trvalo to snad dvacet 
vteřin a potom provedl velmi silný kiai. Čekání 
na  něj bylo nekonečné, a  tak jsem odpověděl 

Vážení přátelé, 

dovolte mi podělit se o  zkušenost s  přípravami 
a vlastním průběhem zkoušek na 6. dan (stupeň) 
kendó. Podle mně dostupných zdrojů si myslím, 
že jsem první z  Čechů, kdo se zkoušky zúčastnil. 
Následujícími řádky chci inspirovat a  motivovat 
všechny, kdo pochybují o  svých schopnostech 
a  podmínkách, ve  kterých cvičí. Již skoro šest let 
jsem zpátky z  Japonska, kde jsme s  man-želkou 
strávili čtyři nepřetržité roky. Z rodinných důvodů 
trávím většinu času cvičení (5x týdně) v  České 
republice. Jako 5. dan jsem tu byl jistou dobu sám, 
před třemi lety zkoušku složila manželka a  loni 
v  prosinci Jan Cílek. S  vyššími stupni jsem zde 
měl možnost cvičit velmi nepravidelně, asi jednou 
za  měsíc až tři. Přesto jsem věřil, že zkušenosti 
ze cvičení z  Japonska, zápisky, co jsem si udělal 
po  rozhovorech s  různými lidmi, i  informace 
získané z  internetu od  naprosto neznámých  
pisatelů mi pomohou vytvořit jasnou představu, 
co mám po dobu své přípravy dělat a co při vlastní 
zkoušce předvést. Minimální čekací doba mezi 5. 
a 6. danem je 5 let, ale vědom si toho, že jsem bez 
přímého vlivu vyšších stupňů, poprvé jsem se jí 
rozhodl zúčastnit po sedmi letech. Dál jsem čekat 
nechtěl, protože bych tím všechno jen oddaloval 
a bylo by to pro mne mnohem těžší.
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téměř hned, jak on začal. Bylo to kiai tak silné, že 
se mi zatočila hlava, rozmazal se mi obraz přede 
mnou a  cítil jsem, že začínám ztrácet vědomí. To 
byl pro mě do této cvíle nepoznaný pocit. Jakmile 
jsem přestal křičet, hned jsem byl „zpátky“. Potom 
začalo džigeiko (cvičný souboj) a  sensei tentokrát 
útočil rovně a nechal se zasahovat. Nicméně se mi 
to ani tak nedařilo pořádně, protože především 
načasováním byl příliš rychlý v každé akci. Rychlým 
pohybem bych to snad zvládl, ale s  vědomím, 
že mám dělat čisté techniky, jsem neměl šanci. 
Cvičili jsme minutu a  půl, potom jsme udělali 
sonkjó, pozdravili se a odešli od sebe. Následovala 
krátká pauza a zase jsme začali cvičit minutu a půl. 
Po  tréninku konstatoval, že nástup do  útoků byl 
mnohem lepší, ale že musím zlepšit schopnost 
rozpoznat příležitost k  útoku. Řekl: „Přece na  můj 
útok na kote nemůžeš dělat kaeši dó (úder na trup 
protivníka bezprostředně po  jeho útoku, pod jeho 
stále ještě nataženýma rukama), co se dělá při útoku 
na  hlavu. To asi chápeš, ale udělal jsi to dvakrát.“ 
Pak se mi přestal dívat do  očí, smutně se podíval 
ke stropu a pokýval hlavou. Potom už neřekl nic.

V pátek dopoledne jsem se vracel do Prahy, strávil 
v práci 4 hodiny a odpoledne opět jel do Rakouska, 
tentokrát do  Lince. Znovu jsme se setkali se 
sensejem a  znovu jsme spolu cvičili v  sobotu 
i v neděli. Můj výkon už nijak zvlášť nekomentoval, 
jen říkal, abych nezapomněl, o  čem jsme mluvili 
posledně.  Následující víkend se v  Bruselu konalo 
školení rozhodčích a v neděli od 2 hodin odpoledne 

začaly zkoušky. Byli jsme rozděleni podle věku 
do  skupin po  čtyřech. Já jsem byl v  druhé  
nejmladší skupině. Celkem se nás zúčastnilo 
47 uchazečů o  6. dan. Na  vlastní zkoušku se 
lidé rozdělí podle věku do  skupin po  pěti. 
Každý absolvuje dva cvičné souboje asi minutu 
dlouhé s  lidmi, kteří se uchází o  stejný stupeň. 
Jejich výkon posuzuje šestičlenná komise, která 
tajně hlasuje o  jednotlivých účastnících.  Aby 
člověk upěl, musí být poměr hlasů pro a  proti 
minimálně 4:2. Půl hodiny před džigeikem jsem 
nebyl vůbec nervózní, ale jak se blížil začátek, 
pohoda začala mizet a musel jsem myslet na to, 
že je potřeba se začít kontrolovat. Dokonce 
jsem pocítil dřevnatost v nohách a udělal jsem 
pár dřepů. Hned to přešlo, ale pocitu nervozity 
jsem se nezbavil. Najednou mi hlavou proběhl 
rozhovor s  panem Jamamotem (7. dan iaidó), 
asi měsíc před tím, než zemřel. Mluvil už hodně 
obtížně a kladl mi na srdce, abych cvičil kendó, 
jak dlouho budu moct. Dostal jsem se do úplné 
pohody a  necítil vůbec nic: nervozita, emoce, 
pocity, to všechno ze mě „steklo“ od  hlavy 
k  patě, jako by mě někdo polil vlažnou vodou. 
První džigeiko jsem měl s  Japonkou, která 
byla téměř o  hlavu menší než já. Sedli jsme si 
do  sonkjó jako při cvičení kendó kat. Vnímal 
jsem úplnou souhru s  ní. Postavili jsme se a  já 
nechtěl udělat kiai jako první. Záhy poprvé 
zakřičela a  já odpověděl. Zase se mi zatočila 
hlava a rozmazal se mi obraz přede mnou. Kiai 
jsem nechal plynule doznít a udělal jsem krátký 

Frekvence výpadů byla podobná jako v prvním.  
Asi třetím výpadem jsem zasáhl debanu, ne však 
úplně dobře, spíš trochu k  jeho lokti a  navíc 
zády šikmo od komise, takže zásah nebyl zřejmě 
vidět. O to víc jsem přidal na zanšinu (dokončení 
celé akce), abych navodil dojem, že to byl zásah 
naprosto perfektní. Další výpad byl ai uči men 
(současný výpad obou soupeřů na  hlavu) 
a  potom kaeši dó. Byl jsem v  pohodě, ale 
frekvence útoků se nezměnila. Předposledním 
výpadem zaútočil na  kote (předloktí) a  já, 
v domnění, že bude dělat výpad na men, provedl 
kaeši dó, které pochopitelně nesedlo. Poslední 
výpad jsem dělal na debanu, ale ta nesedla také. 
Byl jsem ale pořád v  pohodě, s  vědomím, že 
jsem měl všechno pod kontrolou. Obě džigaika 
skončila příliš brzy - podle mého očekávání se 
ani nerozjelo pořádné tempo. Očekával jsem 
celý průběh mnohem obtížnější, ale úplně  
všichni účastníci zkoušek se snažili o  plný 
a  velký pohyb a  po  výpadech se nekryli, takže 
se dala provádět spousta různých technik. 
Po  mně následovalo dalších 40 lidí a  to trvalo 
asi hodinu a  půl. Při vyvěšení výsledků jsem 
neměl skoro žádné emoce, a  když jsem svoje 
číslo 605 neviděl, řekl jsem si překvapením 
polohlasem „ups“, jako kdyby mi právě před 
nosem někdo otevřel dveře, když jdu po chodbě 
a  nečekám to a  před očima mi vyskočil veliký 

krůček doprava. Kdyby v  tu chvíli zaútočila, 
asi bych se nepohnul - nevím. Vrátilo se mi 
plné vědomí. Útok jsem začal na men a dostal 
od  ní přesnou debanu na  ruku. Další výpad 
jsem už dělal techniky. Nejprve men-debana 
men - na její útok na hlavu jsem udělal rychlejší 
reakci a  zasáhl její hlavu, ale s  nevýrazným 
ipponem a  potom men-kaeši dó (podle mého 
názoru plnohodnotný ippon - platný bod, snad 
jen trochu blízko k  nakajui - koženému pásku 
na  šinaji). Mezi jednotlivými výpady mohlo 
uběhnout tak 15 vteřin. Za  6 výpadů skončilo 
první džigeiko. Měl jsem vynikající pocit s tím, že 
jsem dokázal udělat všechno, co mi Kamemoto 
sensei řekl i to, co jsem se do této chvíle mohl 
dočíst na internetu a co jsem si před lety zapsal  
po osobních rozhovorech v Japonsku. 

Druhé džigeiko jsem měl s  Japoncem.Nastu-
povalo se mi lehce, protože ještě přetrvával 
dobrý pocit z předchozího cvičení. Zaujali jsme 
sonkjó opět v harmonii a postavili se zrovna tak. 
Tentokrát jsem poměrně brzy ustoupil do pravé 
strany a asi po pěti vteřinách provedl kiai. Byli 
jsme od  sebe dost daleko, a  tak se na  výpad 
nedalo pomýšlet. Přiblížili jsme se a  dotkli 
s  kenseny (špičkami) v  klidu. Po  kontaktu 
nastalo rychlejší oťukávání kensenú - ne však 
zbrklé. Ani na moment jsem neustoupil dozadu. 
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otazník. Vzápětí jsem si položil otázku: „kam 
jsem si položil bokkeny (dřevěné meče)?“ 
a šel pro ně, protože je už dneska budu moct 
uklidit. Odešel jsem do prvního patra, kde byl 
Kamemoto sensei a celý průběh sledoval. Šel 
jsem mu poděkovat za přípravu a prosit o další 
přijetí do učení. Říkal, že mě viděl, začátek byl 
podle jeho před-stav, síla seme byla v pořádku 
a že si je vědom jen toho kaeši dó po kote, co mi 
nevyšlo, což mi říkal už minulý týden ve Vídni. 
Skoro se zlobil, že jsem se nedržel rady. Řekl, 
že mám lépe rozpoznat možnost k útoku. Asi 
za  další půl hodinu jsem mluvil s  Tiborem 
Bárány sensejem (7. dan složil na ME v Berlíně 
2013) a říkal, že se mu nezdál dostatečně silný 
tlak na tu Japonku. Řekl, že by tam měla být 
akce, při které bude porota překvapena její 
intenzitou. Řekl dále, že není problém ustoupit 
trochu dozadu, když si člověk hledá cestu 
k útoku. Asi chápu, co má na mysli, protože pan 
D. Castro (mistr Evropy) ustoupil několikrát, 
ale uspěl. Složení šestičlenné poroty:  
tři Japonci: Endo sensei (8. dan), další sensei 
8. dan, další sensei 8. dan, 3 Evropané: Emilio 
Go-mez sensei (7. dan), Luis Vitalis sensei  
(7. dan), Jean Pierre Raick sensei (7. dan). Jean 
Pierre Raick sensei mi po zkoušce řekl, že byl 
spokojen a že výsledek hlasování jsem měl 3:3. 
Vitalis sensei mi řekl, že chce vidět uvolněnější 
pohyb a čistší ippony. Gomez sensei mi řekl, že 
chce vidět silnější seme. Výsledky japonských 
sensejú nevím. První cvičení po  návratu 
do Čech jsem cítil, jako bych poskočil do  jiné 
dimenze. I veliké pohyby se mi dělaly snadno 
a  na  zemi jsem se jakoby vznášel a  pravá 
noha se mi odlepila od země jen při fumikomi 
(dupnutí při výpadu). Lehce se mi nacházela 
možnost zásahu v útoku soupeře. Byl jsem plný 
energie a  pohody v  přípravě na  další pokus. 
Celou další přípravu jsem podřídil tomu, 
co mi těch několik lidí řeklo. Navíc jsem 
se zúčastňoval s  reprezentací ČR jejich 
tréninků a  snažil se nevynechat jediné 
cvičení. Tréninky reprezentace jsou velmi 
intenzivní a  přísné a  občas se stane, že se 

někdo pozvrací nebo zkolabuje. Nicméně budu 
mít další možnost za  dva měsíce a  v  případě 
neúspěchu zase za  rok v  Bruselu - jiná možnost  
v Evropě není, protože zde nebudou zkušební komisaři 
s potřebnými stupni. 

Zkouška na 6. Dan -  
druhá zkušenost 
Mistrovství Evropy kendó,  
Clermont Ferrand, Francie, 12. 4. 2014

Na  MEK v  Clermont Ferrand jsem dělal rozhodčího.  
Bylo to již podruhé - loni jsem měl první zkušenost 
v  Berlíně. Činnost rozhodčího je velmi náročná.  
Při výměně rozhodčích po  zápasech se může 
postupovat několika způsoby a  zde jsme se měnili 
systémem: všichni rozhodčí se pootočí o jednu pozici 
a ten, který dělal hlavního, se mění s nově příchozím. 
Zatímco pozice vedlejšího rozhodčího vyžaduje jen 
správný pohyb po zápasišti a bezchybnou signalizaci 
s  praporky, pozice hlavního rozhodčího navíc 
zahrnuje povely a „řízení“ celého zápasu. To je ovšem 
tak vyčerpávající na  psychiku, že po  dvou zápasech 
na pozici hlavního rozhodčího jsem měl košili a sako 
úplně propocené, jako bych sám zápasil. Navíc si 
rozhodčí nesmí otřít pot z obličeje, protože v  rukách 
drží praporky a  těmi nesmí pohnout jinak, než 
předepsaným způsobem. Za víkend jsem rozhodoval 
kolem čtyřiceti zápasů a  poslední závody končily 
v neděli v půl šesté večer. Než se připravily potřebné 
náležitosti na předávání cen, uplynulo dalších dvacet 
minut. Za  deset minut šest skončil nástup (včetně 
předání cen) a hned jsem se musel připravit na zkoušky, 
které začínaly přesně v šest. Bylo to velmi málo času 
a  ještě jsem si uvědomil, že si musím upravit šinai, 
kterému při dnešním ranním cvičení povolila kůže 
a struna (ráno před tím, než člověk dělá rozhodčího, 
se doporučuje fyzicky cvičit, aby se naladil na  to, co 
bude za chvíli sám posuzovat).
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Neřekl bych, že to byl nepříjemný stres, jen jsem 
se nemohl koncentrovat v  potřebné míře.Přišel 
jsem oblečený v kimonu, brnění jsem měl v tašce 
a šinai v pouzdře a pořád neupravený. Zkouška už 
ale začala. Byl jsem ve druhé nejmladší skupině 
- zkoušky na  tyto stupně se dělí podle věku. 
Ve chvilce se kolem mě seběhli členové naší české 
výpravy a postarali se o moje identifikační číslo, 
nalepili mi ho na tare (chránič kyčlí) a já si v klidu 
upravil šinai a  oblékl zbytek brnění. Za  minutu 
jsem už byl ve skupině, která šla na řadu. Seděl 
jsem na  kraji židle, kterou mají k  dispozici 
uchazeči těsně před nástupem na  zkoušku, 
a  v  duchu si začal připomínat dobré věci, které 
mám udělat, potom ty špatné, které dělat 
nemám a zase ty dobré. Byl jsem úplně v klidu,  
až mi to přišlo divné vzhledem k situaci. Vzpomněl 
jsem si na  dva lidi, co mi říkali v  Bruselu. Tibor  
Bárány sensei (7. dan) řekl: „Musíš to udělat teď, 
není žádný plán B. Prostě tam jdi a  udělej to.“ 
A  Kamemoto sensei řekl: „Kiai nesmíš spustit 
příliš brzy. 6. dan musí ukázat trpělivost a  kiai 
s  tím souvisí. Potom ukaž tlak na  soupeře, ale 
ne zbrklé seme. Jednoduše tlak, který odpovídá 
prolomení obrany konkrétního soupeře, vynuť si 
útok a udělej protitechniku. Z ní potom zasáhni 
ippon.

“Pak přišel čas a  J. P.  Labru (7. dan,) sensei 
ukázal, že máme vstát. Řekl: „Až řeknu ´teď´, 
tak jdi na  pozici, rozumíš?“ kývl jsem, že ano 
a  on na  to odpověděl: „Teď“. Ta dynamika 
celé situace mě překvapila.Už jsem stál proti 
prvnímu soupeři. Nastaly nekonečné 3 vteřiny, 
kdy jsem bojoval s  tím, abych nevykřiknul, jak 
mi doporučil Kamemoto sensei. Potom jsem se 
zklidnil a  začal vyvozovat tlak. Kiai pak nastal 
úplně přirozeně a soupeř odpovídal stejně. Tohle 
je ta konverzace, o které jsem slýchával. Soupeř 
pro-vedl výpad a  já se ho snažil zasáhnout 
technikou debana men. Po výpadu jsem věděl, že 
na závodech by tento ippon uznaný nebyl. Mísily 
se ve  mně dva pocity: jsem dost rychlý na  to, 
abych s  jistotou dokázal zachytit jeho každý 
útok, ale moje výpady postrádají potřebnou 
razanci ke  konci. Mezi jednotlivými útoky jsme 

měli intervaly asi 10 vteřin. Koncentroval jsem 
se na razanci a „jistotu po útoku, která nastane 
ještě před útokem samotným“, což je velmi 
vysoká úroveň psychické připravenosti, nicméně  
pro úspěch proti takto zkušenému soupeři 
naprosto klíčová. Zasáhl jsem první ippon, 
o  kterém jsem byl přesvědčený, že by byl 
uznán - byl to přímý men. Hlavou mi proletěla 
myšlenka na  základní požadavek: zasáhnout 
ippon z  techniky. Jakmile odezněla, soupeř 
udělal výpad. Myšlenka je brzda a já jeho výpad 
zachytil pozdě, protože mi ta myšlenka pořád 
ještě neodezněla úplně. V  okamžiku mi snad 
ruce vyletěly nahoru a instinktivně jsem ustoupil 
doprava dopředu.

K  mému překvapení jsem zasáhnul kaeši dó. 
Bylo by to na  hraně uznatelnosti, protože 
jsem byl dost blízko, ale načasování a  razance 
byly na  mezi mých schopností. To rozhodlo 
o  mém dalším postupu: dó už dělat nebudu. 
Myslím, že následovalo ještě několik akcí, ale 
čistě zasáhnout soupeře se mi už nepodařilo.
Nastalo druhé džigeiko a opět houževnatý útok 
soupeře. Uvědomuji si zásadní chybu, která 
nastala asi při druhém výpadu: soupeř odklonil 
můj šinai v  poslední chvíli těsně před mým 
zásahem na  kote a  já promáchl do  vzduchu. 
Chtěl jsem ještě nidan wazou (dvojitým útokem) 

zasáhnout jeho men, ale ztratil jsem rovnováhu, 
trochu se zlomil v  bocích a  předklonil dopředu. 
V  tu chvíli jsem byl přesvědčený, že tohle je můj 
konec.  Pochybnosti, které jsem v  tu chvíli měl, 
rychle odezněly, vyprázdnil jsem hlavu a  opět 
vyvinul tlak. Tentokrát byl velmi silný a poměrně 
snadno jsem zasáhl ruku - debanu kote. Dodalo 
mi to fantastické sebevědomí a pocit absolutního 
bezpečí. Provedl jsem výpad na men a měl jsem 
pocit, že se soupeř rozsypal, jako by byl z písku. Byl 
to poslední výpad a po něm naše cvičení zastavili. 
Měl jsem z  toho dobrý pocit, i  když pochybnosti 
zcela neodezněly. Především mě nechali docvičit 
moji akci - ten poslední men. Tu akci jsem určitě 
„vyhrál“, a  tak by komise mohla mít „dobrý“ 
pocit z mého výkonu. Ale co ta nepříjemnost, jak 
jsem se předklonil? To se neodpouští. Byl jsem 
úplně bez emocí a  listoval si v  hlavě uplynulými 
vteřinami jako v  několikrát přečtené knížce. 
Nemyslím, že by mi to bylo jedno, ale připomínalo 
mi to tu rutinu z Japonska, kdy jsme se se ženou 
často zúčastňovali závodů a  vítězství i  prohru 
jsme prožívali stejně chladnokrevně. Účastníků 
bylo 30 a  do  konce zkoušky bylo ještě daleko. 
Uklidil jsem si brnění a nechal na sobě jen tare - 
cvičí se v něm katy a co kdybych ho ještě dneska 
potřeboval? Přišel ke  mně jeden Nor, se kterým 
jsem spal na  pokoji v  únoru v  Bruselu. „Ty máš 
číslo 606? Tak ty to uděláš, z  té skupiny jsi byl 
nejlepší. Říkali jsme si to tady s ostatními lidmi.“ 
Řekl a podal mi ruku. „Díky, že to říkáš, uvidíme. 
Co ty?“ zeptal jsem se. Zavrtěl hlavou a  odešel. 
Měl pravdu v  obojím: z  naší skupiny jsem byl 
jediný a  on po  šesté neuspěl. Když jsem viděl 
moje číslo na  tabuli, zalil mě příjemný pocit 
tepla v hrudníku. Ale ten tlak, který tomu všemu 
předcházel, byl tak silný, že zdaleka všechen 
neodezněl. Z  celkového počtu třiceti účastníků 
nás uspělo pět. Z té „mladší skupiny“ asi do 50 let 
věku jsme byli tři a z té „starší“, početnější, jen dva.  
Vzpomněl jsem si na pana Ogino senseje (7. dan 

kendó a 7. dan iaidó), který říkal, že od jistého věku 
je to u  nejvyšších stupňů při zkoušce na  7. a  8. dan 
otázka fyzické kondice a  tento handicap je časem 
tak velký, že jen díky němu člověk nemá šanci uspět.
Na závěr následovaly kendó katy a po nich oznámení, 
že uspěli všichni. Komise Evropské federace kendó 
měla v  tělocvičně k  dispozici tiskárnu, takže hned 
připravili certifikáty a  předseda zkušební komise je 
mohl na místě podepsat. 

Složení poroty: 3 Japonci: Masaharu Kakehashi sensei 
(hanši 8. dan), Hiroshi Motoyashiki sensei (kjóši 8. 
dan), Hiroshi Ozawa sensei (kjóši 8. dan), 3 Evropani: 
Mike Davis sensei (kjóši 7. dan), Ralph Leman sensei 
(kjóši 7. dan), Jean-Pierre Raick sensei (kjóši 7. dan).
Vraceli jsme se domů ještě v noci. Čekalo nás odřídit 
přes 1200 km, s  plánovaným příjezdem do  Prahy 
ráno v 8.45. 

Cesta byla plynulá a bez problémů jsem stihl jít rov-nou 
do práce. Ještě ten den odpoledne jsem telefonoval 
Kamemoto sensejovi do  Rakouska a  děkoval, jak 
se mi při přípravě věnoval. Sensei říkal, že v květnu 
přijede do  Prahy na  závody a  že si zase pořádně 
zacvičíme.  Druhý den mi už z  Tokia volal Ozawa 
sensei a gratuloval. Řekl, že se mu moje cvičení líbilo,  
jinak by ho ohodnotil negativně. Poděkoval jsem mu 
za přípravu, kterou mi v Japonsku dopřál a nezapomněl 
jsem senseje požádat, kdyby měl v  budoucnu 
možnost, aby nás laskavě opět navštívil a  učil.  
Sensei připustil, že se tak možná stane v  březnu 
příštího roku. Pak ještě připomenul, že teď jsem 
nejvyšší stupeň v  ČR. Jako takový mám hlavní 
zodpovědnost za  správný vývoj kenda u  nás. Náš 
hovor ukončil slovy: „Teď to pro tebe začne být 
opravdu obtížné.

Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D.

Jindřich Ziegelheim je autorem knihy Kendó - Tři spojené kruhy, 
která popisuje zkušenosti ze čtyřletého cvičení kendó, iaidó  
a kendžucu v Japonsku. Knihu je možné objednat  
na www.hayashi.cz, nebo na ziegelhem@email.cz.

Kamemoto sensei řekl: „Kiai 
nesmíš spustit příliš brzy. 6. dan 
musí ukázat trpělivost a kiai s tím 
souvisí. Ukaž tlak na soupeře, ale 
ne zbrklé seme. Jednoduše tlak, 
který odpovídá prolomení obrany 
konkrétního soupeře, vynuť si útok 
a udělej protitechniku. Z ní potom 
zasáhni ippon.”



                        NOVINKY V ČFK

Nový web

Jak jistě víte, připravuje se nová verze webu. Na konci minulého roku připravila grafička 

Betka Širůčková nový design zpravodaje, který už jste měli příležitost vidět dříve.  

Také připravila nový design pro federační web. Rádi bychom vám předvedli malou ukázku  

z probíhajícího vývoje.  Vývoj pokračuje pomaleji, než bylo plánováno, ale bez přerušení  

– a nadcházející prázdninová sezona nám umožní jej dokončit a spustit na obvyklé adrese. 

Předpokládané spuštění je v druhé polovině července.

Po spuštění vás poprosíme o  trpělivost. Jako u každého nového webu i zde bude 

potřeba odladit pár drobností a odstranit drobné chybky. To ale nebude trvat dlouho.  

Upřímně doufáme, že se nový web bude líbit, nové funkce usnadní oddílům interakci  

s federací a snad i přivedou nějaké nové zájemce o členství.

Jan Hora

ZPRAVODAJ  
2. ROČNÍK 2/2016

©  ČESKÁ FEDERACE KENDÓ

Souhrn práce a současný stav webu připravil Jan Hora. 
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