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ÚVODEM

Vážení přátelé,

právě si pročítáte první řádky Zpravodaje České Federace Kendó, které jsme připravili ve snaze 
přiblížit dění ve federaci všem jejím členům a příznivcům. Zpravodaj plánujeme vydávat čtvrtletně 
a zaměříme se v něm na nejaktuálnější zprávy o událostech, které proběhli nebo se právě 
připravují. Zpravodaj se tak stane první vlaštovkou v práci na propagaci všech japonských budó 
sdružených v ČFK. Věřím, že s prvním číslem se rozroste počet dobrovolníků, kteří nabídnou 
spolupráci. Těšíme se na ně a mohou se na nás obrátit kdykoliv s jakýmkoliv nápadem či invencí.

Příjemné počtení Vám přeje 

Vlaďka Jarošová
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VALNÁ HROMADA

Vážení přátelé,
14.3.2015 proběhla Valná hromada ČFK. Jsem přesvědčen, že byla v mnohém pro budoucnost ČFK
přelomová. Proběhlo schválení nových stanov, připravených podle nového Občanského zákoníku.
To  je  samo o  sobě  významná změna,  protože  nový  Občanský  zákoník  vnáší  nová  pravidla  do
fungování spolků, kterým se tímto ČFK stala. Nové Stanovy dále obsahují řadu důležitých změn
oproti  dosavadnímu  fungování  ČFK.  Jednou  z nejdůležitějších  změn  je  rozšířený,  pětičlenný
výkonný výbor,  který  bude řídit  chod ČFK. Vzhledem k většímu počtu zástupců členů ČFK byly
tomuto výkonnému výboru svěřeny větší pravomoci než doposud – VV má nyní právo schvalovat
vnitřní směrnice a tím nastavovat vnitřní chod federace, má právo přijímat nové členy a dělat další
závažná rozhodnutí, ke kterým mu nový systém dává mandát. Výkonný výbor také nese významně
větší  odpovědnost.  Například  ve  finančních  záležitostech  ČFK  ručí  všichni  členové  VV  za  svá
rozhodnutí  do  výše  celého  svého  majetku.  Volební  období  nového  výkonného  výboru  bylo
prodlouženo na 4 roky.
 
Dalším významným bodem Valné hromady byly volby do nového výkonného výboru. I zde vidím
průběh volby za přelomový – po dlouhé době se do volby postavilo více názorových proudů a více
kandidátů. Rozhodující byla volba nového systému vedení ČFK, která byla spojena se dvěma jmény
kandidátů na prezidenta. Jako dosavadní prezident ČFK jsem se o tuto funkci ucházel s návrhem
pětičlenného vedení federace, druhým kandidátem byl dosavadní technický komisař Tomáš Kyncl a
návrh tříčlenného vedení. Valná hromada se v tajné volbě rozhodla pro pětičlenné vedení a mé
pokračování v úřadu. Chtěl bych za tuto důvěru poděkovat členům ČFK, jejichž zástupci na valné
hromadě  hlasovali.  Chtěl  bych  také  poděkovat  mému  oponentovi  Tomáši  Kynclovi  a  všem
kandidátům navrženým do funkcí VV za odpovědnost, kterou tím na sebe vzali. Věřím, že názorová
pestrost nám všem prospěje a novému vedení dává o to silnější mandát.
Do nového pětičlenného výkonného výboru byli zvoleni:

• Tomáš Jelen jako prezident
• Pavel Balvín jako sekretář
• Daniel Häckl jako viceprezident
• Tomáš Kyncl jako technický ředitel
• Vladislava Jarošová jako hospodářka

 
Bohužel, ze zdravotních a rodinných důvodů Pavel Balvín necelý týden po volbě nového vedení
rezignoval a nabídnul úřad sekretáře k novému obsazení. Rád bych Pavlovi touto cestou upřímně
poděkoval za jeho energii, kterou vložil do fungování ČFK, a kterou ve vedení ČFK vyrovnával síly
z pozice zástupce Iaidó a Džodó po dlouhých 9 let svého působení v roli sekretáře ČFK. 
Nový občanský zákoník umožňuje zbývajícím členům Výkonného výboru rozhodnout o obsazení
uvolněné funkce. Aktuální kandidátkou na pozici sekretáře je Jana Ziegelheimová a nový VV bude
o její volbě rozhodovat na své první schůzce 30.3.2015. Na první schůzce VV v novém složení se
budou projednávat priority, způsob práce a cíle, kterých chce za své volební období dosáhnout.
Pro mne bude jistě jednou z důležitých priorit rozložení odpovědnosti do širší struktury organizace
a svěření odpovídajících kompetencí lidem, kteří pro ČFK pracují, aby měli snadnější podmínky pro



svoji práci. Chápu to jako proces otevírání ČFK jakožto organizace podporující svá budó, který již
započal  rozšířením výkonného výboru a měl  by dále pokračovat.  Detaily  o  tom,  jak by mohla
vypadat nová struktura vedení ČFK, najdete i v diskusním fóru ČFK, na kterém byla připravována: 
http://www.czech-kendo.cz/forum/viewtopic.php?t=295&postdays=0&postorder=asc&start=0 .
 Touto cestou bych rád přivítal všechny členy nového VV ČFK a popřál jim mnoho radosti z jejich
budoucí práce. Těším se na to, co nám nové uspořádání ČFK přinese! 

Tomáš Jelen, prezident ČFK

http://www.czech-kendo.cz/forum/viewtopic.php?t=295&postdays=0&postorder=asc&start=0
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NÁRODNÍ POHÁR

Národní pohár České republiky v Kendó  je nejvyšší dlouhodobou soutěží v České republice a je
zakončený Mistrovstvím České republiky v Kendó, které se koná vždy na jaře roku následujícího. V
roce 2014 bylo plánováno 5 turnajů zařazených do NP ČR Kendó v rozdělení tři turnaje na jaře a
dva na podzim.
Novinkou letošního roku bylo  zavedení  juniorské kategorie.  Vzhledem k  současnému rozložení
počtu juniorek a juniorů se soutěží pouze ve smíšené kategorii, věk 14 – 17 let vč.
S potěšením  sledujeme,  jak  se  zvyšuje  průměrný  počet  závodníku  na  turnaj  i  celkový  počet
startujících závodníků v NP. Je vidět i nadále vzrůstají trend účasti na Národních pohárech.
Organizační  úroveň NP  je  na  velmi  dobré  úrovni  a  pořadatelé  se  snaží  držet  nastavený trend
prestiže této soutěže. Především MČR, jak letos, tak v minulých letech, bylo po organizační stránce
důstojnou akcí odpovídající významu soutěže. Věřím, že nastavená organizační úroveň bude v roce
2015 na stejné, ne-li ještě vyšší, úrovni.

Kategorie – smíšená (uvedené pořadí je pouze do 25.místa)

Celkem
Příjmení Jméno Oddíl Pořadí Body
Dudáš Ondřej Katsu bó kenri kai 1 47
Cílek Jan VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon 2 44



Ziegelheim Jindřich SanDoMon Bílina 3 35
Ziegelheimová Jana SanDoMon Bílina 4 32
Formánek Martin Tenshin Dojo 5 18
Häckl Daniel Katsu bó kenri kai 6-7 17
Suchý Michal Katsu bó kenri kai 6-7 17
Novák Marek Katsu bó kenri kai 8-9 16
Štěpán ml. Pavel Nozomi Dojo 8-9 16
Ráliš Michal VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon 10 11
Havelka Lukáš Nozomi Dojo 11-12 10
Žáček Viktor Seishinkan 11-12 10
Laibrt Lukáš Fudoshin Kai České Budějovice ČR 13 9
David Tomáš Seishinkan 14-15 8
Šmerda Jakub Seishinkan 14-15 8
Atanasov Angel Katsu bó kenri kai 16-17 6
Fritz Martin Nozomi Dojo 16-17 6
Štěpánová Pavla Nozomi Dojo 18-19 5
Trojek Vladimír Sportovní klub Kagawa-Kai 18-19 5
Jelen Tomáš VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon 20-25 4
Kopiště Lukáš Nozomi Dojo 20-25 4
Mlejnek Michal VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon 20-25 4
Procházka Lukáš Tenshin Dojo 20-25 4
Vališ Pavel Katsu bó kenri kai 20-25 4
Vlasatý Jiří Nichibotsu-ryu 20-25 4

Kategorie - ženy

Celkem
Příjmení Jméno Oddíl Pořadí Body

Vytlačilová Eliška Katsu bó kenri kai 1 44
Ziegelheimová Jana SanDoMon Bílina 2 37
Štěpánová Pavla NOZOMI Dojo 3 34
Luchesi Karolina Sportovní klub Kagawa-Kai 4 19
Kadlecová Alena Sportovní klub Kagawa-Kai 5 15
Eichlerová Nikol NOZOMI Dojo 6-7 10
Klimovičová Barbora Sportovní klub Kagawa-Kai 6-7 10
Štěpková Martina Sportovní klub Kagawa-Kai 8 9
Riesslerová Aneta Tenshin Dojo 9 7
Nguyen Hana Katsu bó kenri kai 10 6
Klodová Barbora Katsu bó kenri kai 11-12 5
Masaki Norigo VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon 11-12 5
Hlisnikovská Lenka 13-14 2
Pončíková Jana Seishinkan 13-14 2
Drcmánková Kateřina Sportovní klub Kagawa-Kai 15-16 1
Hlaváčková Zuzana VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon 15-16 1
Bayerová Lucie Tenshin Dojo 17-23 0
Iwama Natsuko 17-23 0
Míková Veronika Katsu bó kenri kai 17-23 0
Mudroňová Kateřina Katsu bó kenri kai 17-23 0



Pazderová Marcela 17-23 0
Šišmová Kateřina Katsu bó kenri kai 17-23 0
Šlechtová 17-23 0

Kategorie - junioři

Celkem
Příjmení Jméno Oddíl Pořadí Body

Kopiště Lukáš Nozomi Dojo 1 61
Havelka Lukáš Nozomi Dojo 2 32
Štefka Miroslav Nozomi Dojo 3 24
Böhm Petr Fudoshin Kai České Budějovice ČR 4 17
Kodad Daniel SanDoMon Bílina 5 11
Bařinka Jan Tenshin Dojo 6 8
Böhm Jan Fudoshin Kai České 7-8 7
Havelka Ondřej Nozomi Dojo 7-8 7
Pitaš Ondře Nozomi Dojo 9 6
Rejtar Vojtěch Nozomi Dojo 10 5
Eichlerová Nikol Nozomi Dojo 11-13 1
Hadinec Martin Nozomi Dojo 11-13 1
Havlíček Ondřej Kensei 11-13 1
Iwama Natsuko 14-15 0
Malík Tomáš 14-15 0

Pavel Štěpán, ředitel soutěže NP
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KENDÓ 2014.
Mistrovství České republiky (MČR) kendó se konalo 15. 3. 2015 v Praze. MČR je nejvyšší soutěž, do
které se průběžně nominují závodníci na základě umístnění v jednotlivých soutěžích Národního
poháru  v příslušném  roce.  Do  MČR  se  tak  kvalifikuje  8  nejvýše  obodovaných  závodníků  a  to
v kategoriích:  junioři  (14-18 let),  ženy (od 14 let)  a smíšená (muži  i  ženy od 14 let).  Hned od
prvního kola závody probíhaly vyřazovacím způsobem. V kategorii  juniorů se vítězem stal Lukáš
Kopiště  (Nozomi Dojo), druhý byl Petr Bohm  (Fudoshin Kai) a třetí shodně Jan Bohm  (Fudoshin
Kai) a  Jan  Bařinka  (Tenšin  Dojo). V kategorii  ženy  se  vítězkou  po  čtvrté  v  řadě  stala  Jana
Ziegelheimová (SDM Bílina) druhá byla Eliška Vytlačilová (Katsu bó kenri kai) a třetí shodně Pavla
Štěpánová (Nozomi Dojo) a Alena Kadlecová (Kagawa Kai). Ve smíšené kategorii zvítězil Jan Cílek
(SDM  Praha),  druhý  byl  Pavel  Štěpán  ml.  (Nozomi  Dojo) a  třetí  shodně  Jana  a  Jindřich
Ziegelheimovi (SDM Bílina, SDM Bílina).

Druhým typem soutěže je turnaj týmů, kterým kvalifikace nepředchází a každý členský oddíl kendó
do soutěže může přihlásit až dva týmy. Týmy se skládají  z pěti členů a mohou být smíšené. Při
stanovení vítěze týmů se nejprve uvažuje počet vyhraných individuálních zápasů, při jeho shodě
pak počet získaných bodů uznaných rozhodčími z jednotlivých zápasů a při jejich shodě se vyhlásí
dodatkový zápas o jeden bod. Tento případ však letos nenastal. V kategorii týmů se vítězem stal
pražský tým Katsu bó kenri kai „A“, druhý byl hradecký tým Nozomi Dojo a třetí shodně týmy SDM
Bílina a Fudoshin Kai.

Za celkový výkon ve dni turnaje byl cenou všech rozhodčích "Nejlepší bojový duch" oceněn teprve
14-ti  letý  Jan  Fizek  z oddílu  Sandómon  Bílina  a  to  především  za  své  souboje  v závěrečných
týmových zápasech.



Úroveň kendó v České republice obecně stále roste. Závody typu MČR pochopitelně nejsou jejím
jediným ukazatelem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž, do které se závodníci kvalifikovali
z předcházejících turnajů, vystavuje jednotlivé účastníky stále vyšším nárokům a to s sebou přímo
přináší  jedinečné  zkušenosti,  které  se  nedají  nasbírat  nikde  jinde.  Proto  tento  typ  soutěží
podporujeme a věříme, že tento pozitivní trend vývoje v naší zemi bude i nadále pokračovat.

Jindřich Ziegelheim, pořadatelský oddíl MČR
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19th DONAU CUP VIENNA
Donau Cup 2015 se konal tradičně poslední březnový víkend. Tohoto 19tého ročníku se zúčastnilo
celkem 127 kendistů a kendistek ze 13 zemí Evropy. V historii DC byla nejsilněji obsazená kategorie
žen,  které  se  zúčastnilo  29 závodnic  včetně členek národních týmů Belgie,  Česka,  Chorvatska,
Maďarska,  Rakouska,  Rumunska,  Slovinska a Srbska.  Týmový turnaj  byl  ozvláštněn přítomností
reprezentačního  týmu  mužů  Maďarska,  který  patří  mezi  nejsilnější  týmy  Evropy  (3.místo  na
posledním MS v Novaře).  V předzvěsti  nadcházejícího MS v  Tokiu si  většina přítomných chtěla
ověřit formu včetně našeho reprezentačního týmu. Z ČR se na Donau Cup vypravili: celý národní
tým mužů (kromě nepřítomného P.Litterbacha), dvě členky reprezentace (E.Vytlačilová KKK a K.
Luchesi Kagawa Kai), zástupci Nozomi dojo (P.Štěpán ml., L. Kopiště a O. Pitaš) a zástupkyně SDM
Bílina  (J.  Ziegelheimová).Turnaj  byl  zahájen kategorií  žen,  kde  se  ve  velké  konkurenci  podařilo
prosadit Janě Ziegelheimové, která celým turnajem prošla aniž by dostala jediný platný zásah, po
napínavém semifinále s kapitánkou rakouského týmu žen S. Miller,  ve finále porazila belgickou
členku reprezentace R. Byusse a potřetí v řadě se jí podařilo DC vyhrát. E. Vytlačilová postoupila z
poolu a vypadla v 1.kole KO, K. Luchesi zastavila ve čtvrtfinále právě J.Ziegelheimová.

V kategorii mužů byla situace velice napínavá již od prvních kol, přes všechny soupeře se bez ztráty
ipponu  dostal  Martin  Fritz  na  příčku  nejvyšší,  cestou  porážel  soupeře  napříč  evropskými
reprezentacemi, ve finále pak zdolal urputného J.Lipinski z Polska. Ostatní naši zástupci se také
neztratili, nejdále se v pavouku probojoval Pavel Štěpán ml. (Nozomi Dojo) (čtvrtfinále), M.Mlejnek
(SDM Praha),  M.Formánek  (Tenšin Dojo), V.Žáček  (SDM Praha), J. Cílek  (SDM Praha) i O.Dudáš
(KKK) vypadli ve 2.kole. Junioři z Nozomi Dojo sbírali zkušenosti, O.Pitaš se nedostal z poolu, L.



Kopiště po krásném výkonu vyhrál pool a v 1. kole KO narazil na P.Štěpána ml.. V nedělním turnaji
týmů měla naše reprezentace za úkol vyzkoušet si  jednotlivé pozice v týmu, po velmi vlažném
startu a prohře s Rakouskem v poolu vybojovali těsně postup proti smíšenému týmu z Polska, v
prvním kole KO systému porazili ženský tým, ve kterém byla i J.Ziegelheimová, aby ve druhém kole
narazili na maďarskou reprezentaci, které i  přes pěkný výkon J.Cílka (porazil A.Dubi 2:1) podlehli.
Tým Nozomi dojo s E.Vytlačilovou a výpomocí z Tyrol se probojoval až do čtvrtfinále. Medaili z
týmové soutěže a ocenění Fighting Spirit si odvezla K.Luchesi, která v jinak mužském týmu MJKK B
podala výrazný výkon. Všem oceněným i zúčastněným gratulujeme k získaným zkušenostem!

Jana Ziegelheimová
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Příprava reprezentace Naginatadó, na 6. MS (Montreal, Kanada)

V Čechách se naginata začala cvičit poprvé na konci roku 1997 v Praze. Poprvé se představila široké
veřejnosti v dubnu 1998 na 4. slavnosti Budó. V Praze vznikl první a dodnes zatím jediný oddíl,
Naginata  Gorenkai.  Cvičíme  pod vedením  paní  Hideko  Zaitsu.  Paní  Hideko  Zaitsu se narodila
13.2.1939  v Ósace.  Naginatu  začala  cvičit  v roce  1991.  Nyní  je  držitelkou  4. danu  a  1. stupně
pro rozhodčí.  Oddíl  Naginata  Gorenkai  byl  1.1.1999  oficiálně  přijat  do České  Federace  Kendó
a v tomtéž  roce  i do Evropské  a Celosvětové  Federace  Naginata  pod jménem  České  Federace
Kendó. 

Reprezentace vyrůstá ve velmi skromných podmínkách, neboť díky členské základně oddílu, není
odkud brát finanční prostředky pro kvalitní přípravu. Výjezdy po Evropě za učiteli v Belgii, Francii a
Nizozemí, abychom mohli zvyšovat naše zkušenosti, jsou pro nás nákladnou záležitostí. Pokud se
koná mistrovství světa až za Atlantikem, jedná se cca 40 – 50 tisíc korun pro každého člena výpravy.
I  tento  reprezentační  výjezd  je  hrazen  z 95%  samotnými  reprezentanty.  Jako  ostatní  budó  se
potýkáme  s obtížemi  při  hledání  sponzorů,  kterým sport  tohoto  typu  nemůže  nabídnout  ani
rozsáhlou reklamu.



Soutěže Naginatadó se odehrávají ve dvou disciplínách, Engi-kyougi (soutěže kata) a Shiai-kyougi
(zápas). Je vyžadováno dokonalé zvládnutí techniky a tím i sebe sama. Naginatadó v ČR je vedeno
japonskou sensei a proto se kloníme k Naginatě jako k Budó a ne jako k sportu. Stavíme tedy spíše
na kvalitě techniky a vnímání souboje na úrovni ducha, než na výkonu pro výsledky v tabulkách. I
přesto již reprezentace Naginatadó zaznamenala úspěchy na mezinárodních turnajích. Na v pořadí
druhém MS (San José, Kalifornie) bylo vybojováno 1. místo shiai žen a na 4. ME (Tours, Francie) 2.
místo engi. 

Základ přípravy na mistrovské turnaje probíhá během tréninků a seminářů,  které pořádáme v
Čechách,  či  společně  se  spřáteleným oddílem z  Berlína.  Snažíme se  nyní  vychovávat  zejména
mladší  generaci  a  předat  žezlo  v  posouvání  naginaty  v  Čechách  dál.  Chceme-li  dosáhnout
nejvyšších met, je třeba začínat s naginatou dříve, než ve středním věku.

Michal Stybor
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PŘIPRAVUJEME .......

Příprava repre Iaidó

příprava repre kendó, MS Kendo Tokio

Seminář V. Cook

Seminář rozhodčích Kendó Brusel

Dětské turnaje kendó


