Vážení kolegové,
jak víte, předminulý víkend proběhlo Mistrovství Evropy kendó v maďarském Debrecenu. Výprava
ČFK se sestávala z týmů i jednotlivců v kategoriích muži, ženy a junioři.
Výprava měla nelehký úkol zejména v kategorii ženy, kde závodily tři účastnice z požadovaných pěti,
jmenovitě Karolína Luchesi, Kateřina Jiřičková a Pavla Štěpánová. Ani junioři neměli plné obsazení a
tým tvořili dva z možných tří, a to Pavel Štěpán ml. a Jiří Koutník.
Tímto jim chci poděkovat, že i přes takto těžké podmínky tento úkol přijali.
Kategorie muži byla plně obsazená, jmenovitě Jindřich Ziegelheim, Jan Cílek, Martin Fritz, Ondřej
Dudáš a Marek Novák. Náhradníkem byl Martin Formánek. Členy výpravy doplňovala dále moje
maličkost a zejména oficiální coach národního týmu Jöerg Potrafki sensei.
Všichni podali na ME maximální výkony a celá akce proběhla v přátelské a pohodové atmosféře týmu
s vysokým nasazením do bojů.
Sice jsme nedosáhli medailového úspěchu, ale i tak mohu s radostí říci, že jsme dosáhli historického
úspěchu na poli ME kendó a k medaili jsem měli velmi blízko.
Tohoto úspěchu dosáhl mužský tým, který byl v bojích zastaven až velmi silným týmem Polska. Pokud
by se tak nestalo, skončili bychom nejhůře na třetím místě. Podívejte se na tento postup zde:
http://ekc2010hungary.kendo.hu/sites/default/files/results/men_team_tpl.php
Celý tým vykazoval po celou dobu zápasů vysoké nasazení, disciplínu a soustředěnost. Za vše
vypovídá remíza s velmi silným týmem Itálie.
Nebyl to však jediný úspěch. O ten další se postaral Jan Cílek, který celý postup zopakoval
v individuální kategorii, prošel navíc o dost obsazenější kategorií. Zastavil ho až jeden z domácích
medailových favoritů A. Dubi. Honzův postup můžete vidět zde:
http://ekc2010hungary.kendo.hu/sites/default/files/results/men_tpl.php
Chtěl bych tímto všem reprezentantům poděkovat za skvělé výkony. Věřím, že si celý tým silnou
formu udrží až do EKC 2011 v polské Gdyni. Již teď prosím o podporu týmu ve vašich oddílech a také
o podporu případných fanoušků, kteří mohou jet na EKC držet palce a vidět kendó na nejvyšší
evropské úrovni. Letos tak učinili dva cvičenci oddílu Sandomon (J. Týc s kolegou) a jeden z Kacubó
(Daniel Hackl).
Dále děkuji vedoucím oddílů za podporu svých nominovaných účastníků a také Potrafki senseji za
profesionální výkon a podporu jako coache. Bez jeho citlivého a rozhodného sestavování týmu by se
to nedalo zvládnout.
Do dalšího EKC a do budoucna bych rád apeloval na vedoucí oddílů, aby poskytli podporu zejména
kategorii junioři (a juniorky, je smíšená), kteří jsou budoucností vašich oddílů ČFK. Mohou z nich
vzniknout vhodní adepti pro doplnění mužského i ženského týmu. Účastníci EKC sice reprezentují
ČFK, ale zejména reprezentují své dojo a také své učitele. Jsou obrazem celkové úrovně v
jednotlivých dojo z výkonnostního pohledu, který ke kendó také patří. Závody samozřejmě nejsou
cílem kendó, ale povahou budo je dosáhnout té nejvyšší možné úrovně, jaké jsem schopen po všech
stránkách. A pokud je to ve výkonnostním a vrcholném věku a fyzické schopnosti závodit, tak závody
k tomu jednoznačně patří. ¨
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