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Zpráva z ME iaido Paříž 2010
Vážený Výkonný výbore ČFK, kolegové reprezentace ČFK,
Je mi potěšením sdělit Vám výsledky reprezentace iaido ČFK pro ME 2010 v Paříži konané
od 11.11.2010 do 14.11.2010 ve Francii jichž se účastnili:
Kategorie individuál 1.dan:
Petr Březina – Kokki dojo České Budějovice
Jan Vebersik – Nozomi Dojo Hradec Králové
Kategorie individuál 2.dan:
Josef Smolka – SKBU Shinbukan Praha
Pavla Štěpánová – Nozomi Dojo Hradec Králové
Kategorie individuál 3.dan:
Pavel Balvín – SKBU Shinbukan Praha
Michal Kolísek – Shinbukan Vyškov
Kategorie individuál 4.dan:
Vladimír Hyndrák - Kokki dojo České Budějovice
Tomáš Kyncl
Kategorie iaido TEAM:
Vladimír Hyndrák, Tomáš Kyncl, Pavel Balvín, Josef Smolka
Medailové výsledky:
3. místo, kategorie 4. dan - Vladimír Hyndrák, Kokki Dojo České Budějovice
3. místo, kategorie 3. dan - Pavel Balvín, SKBU Shinbukan Praha
Celková zpráva vedoucího reprezentace:
ME 2010 začalo dvoudenním seminářem pod vedením technického ředitele ZKNR iai
Kishimoto sensei 8. dan hanshi, dále mu asistovali Aoki sensei 8. dan hanshi, Kusama
sensei 8. dan hanshi, oba mistři Japonska kategorie 8. dan.
Seminář o délce dvou dnů se konal poprvé. Byl velmi přínosný a vedl zejména ke
zlepšení úrovně rozhodčích zejména tím, že všichni bez rozdílu technických stupňů museli
cvičit pod vedením japonských učitelů.
Český národní tým iaido odjel do místa konání již ve středu. Dvoudenní seminář vedl k
výborné aklimatizaci a dosažení skvělé a semknuté nálady týmu. Odjel i s nelehkým úkolem
dosáhnout opět po několika letech na nějakou medailovou pozici, na což byl dobře
připraven, ale byl si i vědom obrovské konkurence v zahraničí.
Individuální kategorie dosáhli téměř všichni postupu s poolu, což opět dokazuje stabilní
formu všech členů týmu. V individuálních kategoriích se dále do vyšších kol probojovali
Vladimír Hyndrák, Pavel Balvín, Josef Smolka a Tomáš Kyncl. Nejcenějšího umístění však
dosáhli pouze Vladimír Hyndrák a Pavel Balvín. Oba přijeli ve skvělé formě, asi nejlepší z
celého týmu. Vladimír Hyndrák podstoupil několik týdnů před ME 2,5 měsíční stáž v

Česká Federace Kendó
V Praze
Zpráva z ME iaido Paříž 2010

Datum:

30. 11. 2010
Strana 2 z 1

Japonsku u svého učitele jímž je Harada sensei 8. dan kyoshi. Pavel Balvín se připravoval
na domácí půdě a věnoval své přípravě opravdu velkou část svého soukromí. I ostatní
členové týmu se intenzivně připravovali na domácí i zahraniční půdě. Velmi dobře si vedli
dvě nové naděje v kategorii 1. dan Jan Vebersik a Petr Březina. Nejlépe však svou přípravu
zúročili zmínění dva medailisté.
V kategorii „Team“ měl náš výběr již po několikáté čtyřčlený pool. Dalšími soupeři byli
Řecko, Španělsko a tradičně medilové Švýcarsko. Již z minulého ME měl náš tým tradičně
dobrou formu a silné obsazení, takže jsme dokázali poprvé postoupit ze skupiny a dokonce
jako její vítězové. V dalším kole jsme však dostali za soupeře Itálii, velmi silný tým se svým
taisho nositelem 6. danu. S týmem Itálie jsme prohráli i když se dá říct, že kromě jejího
nejsilnějšího člena týmu, jsme byli vyrovnaný soupeř a pokud bychom zvolili lepší
strategii, mohli jsme svého soupeře ohrozit víc.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům reprezentace za svůj přístup a podané výkony
i za úsilí během roční přípravy. Gratuluji medailistům Vladimíru Hyndrákovi a Pavlu
Balvínovi.
Fotogalerie z ME naleznete na:
http://eic.france.free.fr
www.kokkidojo.cz
www.nozomi.cz
www.kensei.cz
30.11.2010 v Praze
Tomáš Kyncl
Vedoucí reprezentace iaido ČFK
Technický komisař ČFK

