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Letos jsme do Belgie vyrazili s touto výpravou: Ondra a Lukášek Havelkovi, Prokop Šimek, Honza Žďárský, Pavel 
Štěpán a Honza Pavelka. Pan vedoucí, hlavní řidič, kuchař a kouč Martin Vacek a jako druhý řidič a hlídač dětí 
Martin Fritz. 

Cesta byla bez problémů, vše podle plánů. Ještě se nám nestalo, že by v Belgii někdy bylo tak nádherně, jako 
letos.V pátek jsme byli na výletě v Antverpách a v Bruggy. V Antverpách jsme prošli historické centrum a v Bruggy 
jsme se projeli na loďkách na kanále podobnému v Benátkách. V sobotu turnaj, který se konal v novém sportovní 
areálu. Jedna nevýhoda bylo strašné vedro, takže to bylo hodně unavující jak pro závodníky tak i pro ostatní. Ale 
kluci se s tím docela poprali. 

Na technikách nás reprezentoval jen Ondra, který o sobě dal vědět. Ze skupiny postoupil z prvního místa a pak 
vypadl v KO. Byla to škoda, protože abych pravdu řekl, takhle jsem ho ještě cvičit nikdy neviděl. Jsem rád, že to 
ocenili i rozhodčí, kteří mu udělili Best Fighting Spirit. 

V kategoriích shiai jsme měli zastoupení ve všech věkových kategoriích až na nejstarší od 16 ? 18 let. V kategorii 6 
až 9 let se Lukášek Havelka probojoval ze čtyřčlenné skupiny na druhé postupové místo, kde pak v KO narazil na 
Ken Van Laecken, který byl zkušenější. Lukáš u podlehl, a tak skončil na krásném třetím místě. 

V kategorii 10 až 12 let bojoval Prokop Šimek, který bohužel nepostoupil ze skupiny. Je to škoda, protože si myslím, 
že měl na to, ale tak příště jim to určitě ukáže. 

V kategorii 13 až 15 let jsme měli tříčlenné zastoupení. 

První byl Honza Žďárský. Byli to jeho první závody na shiai. I přesto, že jsme ho na shiai moc nestihli připravit 
podal skvělý výkon s velkým nasazením, ale bohužel nepostoupil ze skupiny. 

Další bojovník v této kategorii Honza Pavelka, který postoupil ze skupiny z druhého místa a v prvním kole KO 
vypadl. Ve skupině statečně bojoval s finem, který tuto kategorii nakonec vyhrál. I tak bylo vidět, že se snažil být 
při zápase uvolněný a nasazení bylo taky moc pěkné. 

Poslední náš bojovník v této kategorii byl Pavlík Štěpán, který předvedl klidné a rychlé kendo. Některé jeho zápasy 
byly jen dvacet sekund dlouhé. Probojoval se bez problémů až do semifinále, kde narazil na Ryo Ohashi, kterému 
podlehl po dlouhém prodloužení na aiuči men. Bohužel protivník byl o trochu rychlejší, a tak Pavlík skončil na 
pěkném třetím místě. 

Doufám, že si kluci ze závodů něco odnesli, protože zde mohli vidět pěkné kendo z různých koutů Evropy. Všem 
gratuluju za skvělé výkony a chtěl bych tedy poděkovat klukům za velkou snahu a snad to příště bude ještě lepší 

 

 


