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Zpráva o činnosti České Federace Kendó v roce 2009
Zpráva obsahuje shrnutí roku 2009 a začátku roku 2010 do konání GS ČFK.

Organizace akcí ČFK
-

17.-20. září 2009 se uskutečnil 18. Pražský pohár Kendó Torua Gigy. I v tomto roce se
podařilo pro akci zajistit mimořádně kvalitní instruktoiry v podobě delegace japonských
senseiů pod vedením Hiroši Ozawa senseie a vysokého počtu kvalitních evropských
instruktorů. Jako součást akce se podruhé v historii ČFK konaly zkoušky na stupně Dan,
přičemž poprvé do 4. danu.
Statistika dle registrace účastníků:
o 131 registrovaných celkem, z toho:
o 88 účastníků turnaje mužů
o 13 účastnic ženského turnaje
o zastoupení 13 světových zemí
Umístění v mužské kategorii:
1. Szabolcs Gasparin (Hungary)
2. Rafal Jaśtak (Poland)
3. Borna Ban (Croatia) & Michał Kelm (Poland)
Best fighting Spirit: Luca Prayer (Austria)
Umístění v ženské kategorii:
1. Karolina Grosiak (Poland)
2. Alina Gdeczyk (Poland)
3. Aleksandra Woźniczka (Poland) & Jana Ziegelheimová (Czech R.)
Best fighting Spirit: Jana Ziegelheimová (Czech R.)
Detaily viz http://www.czech-kendo.cz/tg09
Organizace celé akce byla hladká a profesionální. Mimořádné uznání za toto patří řediteli akce
Stanislavovi Odolanovi a týmu organizátorů z pražských i mimopražských oddílů. Ze strany
některých účastníků i instruktorů jsme ovšem obdrželi zpětnou vazbu, že náklady akce byly
pro účastníky velmi vysoké. Tento fakt odrážela i skladba registrovaných účastníků.
Převažovaly menší skupiny účastníků či zcela individuální účast z mnoha zemí, často velmi
vzdálených (Řecko, Jižní Afrika, ...). Z těchto indicií i z vyjádření konkrétních osob lze
usuzovat, že hlavní motivací účastníků byly zkoušky, až ve druhé pak vysoká úroveň
instruktorů.
Ozawa sensei od ČFK očekává, že pro budoucí cesty Jamanaka senseie a Ozawa senseie je
nutno v ČFK hledat prostředky pro pokrytí jejich cestovních nákladů.
Tyto informace vedou k důležité úvaze nad celkovým laděním a koncepcí akce pro
budoucí ročníky.

-

11.-13. září proběhl tradiční seminář Iaidó pod vedením Victor Cook senseie. Seminář byl jako
minulý rok dislokován ve Vyškově a zahrnoval zkoušky do 2. danu včetně. Seminář
s Victorem Cookem si tradičně drží vysokou úroveň. V roce 2010 se seminář přesune do
Prahy a bude zahrnovat zkoušky do 1. danu včetně.

-

V Iaido proběhlo během roku 2009 2 turnaje. Již tradiční Nozomi iaido Taikai. Na konci roku
se k němu přidal Shinbukan Taikai v prosinci, který byl obsazen i kolegy ze Slovenska. Série
taikai směřuje obdobné soutěži, jakou je NP Kendó. Pro vedení ČFK to představuje výzvu v
podobě hledání ředitele této soutěže a příp. revize soutěžního řádu. Pro rok 2010 je
připravena série 4 taikai s neoficiálním bodováním ve stejné podobě jako NP kendó. Bude se
jednat o Nozomi Taikai, Kensei Taikai (nově vzniklý oddíl T.Kyncla) Kokki dojo taikai a
Shinbukan Taikai. Po roce 2010 bude výsledek taikai vyhodnocen a případné potřeby změn
implementovány tak, aby byl v roce 2011 spuštěn „ostrý provoz. Zatím nad „nultým“ ročníkem
dohlíží Tomáš Kyncl a Pavel Balvín.

-

V rámci Džodó neproběhl v roce 2009 žádný celorepublikový seminář, nicméně, většina
cvičenců se zúčastnila mezinárodního semináře ve Visegradě pod vedením Cook senseje,
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kde proběhly zkoušky do 1.kyu včetně. Michal kolísek a Pavel Balvín se zúčastnili
mezinárodního semináře v Brightonu a získali třetí místo na Ishido džodó taikai.
-

13. října proběhl seminář vedený Nakagawa senseiem. Po navázání prvního kontaktu
prostřednictvím Nihontó Kenkjúkai v roce 2008, byl toto již druhý seminář s tímto učitelem
školy Kokage Rjú, zcela v režii ČFK. Nakagawa sensei osobně kontaktoval představitele ČFK
ohledně příprav semináře. Tento, již druhý, ročník semináře s Nakagawa senseiem otevírá
otázku, zda má ČFK být organizací, která svým členům nabízí a zajišťuje instruktory, či
zda má naopak podporovat aktivity, které by vycházely z členských oddílů. Není zde
totiž zřejmé, kdo jsou studenti Nakagawa senseie, a zda tedy akce má své odběratele, pro
které je organizovaná. Obdobná otázka má smysl klást i všeobecně pro ostatní instruktory,
zvané ČFK a je jedním z témat, které je nutné vyřešit v rámci koncepce ČFK.

-

5. - 8. září 2009 proběhl mezinárodní seminář ENF Naginatadó v Praze.

V porovnání s minulým rokem je znatelný všeobecný pokles objemu činnosti na úrovni ČFK. Naproti
tomu např. proběhl seminář na Pomezích boudách, na který na pozvání Nozomi dojo přijela delegace
učitelů z Belgie, začátkem roku 2010 proběhl v režii Sandómon seminář a turnaj Technica Cup,
vedený Horiguči senseiem. Je zde vidět tendence přesouvání akcí významného formátu z úrovně ČFK
jako nadřazené organizace na úroveň oddílů. Tato skutečnost by měla vést ke koncepční diskusi
o tom, jaká je pozice ČFK ve vztahu mezi instruktory a jejich studenty.

Spolupráce s organizacemi v ČR
-

-

ČFK pokračovala ve své spolupráci s ČUBU na rozdíl od předchozích let tato spolupráce nese
stále méně plodů. V roce 2009 nebyla vůbec přidělena dotace na TM, jedinou finanční
podporou je čerpání dotace pro předsedy svazů ČUBU, která pokryla výdaje základní
administrativy ČFK v roce 2009.
ČFK využila nabídky ČUBU prezentovat své nejúspěšnější reprezentanty na Noci mistrů a s ní
sdružených akcí.

Stojí zde důležitá otázka, jak dále pokračovat se spoluprací s ČUBU, která je stále méně a méně
efektivní. Možnosti ČFK budou projednány v samostatném bodu GS 6.3.2010.

Reprezentace
Členové národního týmu Kendó se zúčastnili Mistrovství světa v Brazílii v srpnu 2009. Členové
národního týmu Iaidó se zúčastnili Mistrovství Evropy Iaidó v listopadu 2009. Zástupci ČFK se
nezúčastnili mistrovství Evropy Džodó, v Naginatadó mistrovství neproběhlo. Jednotlivé zprávy
předloží vedoucí reprezentace příslušných budó, další informace viz níže.
V oblasti reprezentace se ukazuje jako klíčové:
1. Vytvoření koncepce dlouhodobého rozvoje.
2. Současně s tím je klíčové nalezení správného člověka na pozici vedoucího příslušného
reprezentačního týmu, který by tuto koncepci rozvíjel. Oba tyto faktory by měly současně
zvýšit motivaci členů týmu pracovat na společném díle a podporu ostatních členů ČFK.
3. V další řadě je nezbytné vytvořit model úspěšného financování reprezentačních týmů.

Členská základna
V roce 2009 došlo k poklesu členské základny z 413 na 345 členů. Byl přijat nový oddíl Seišinkan
Brno.
Rozšiřování členské základny je jedním z klíčových bodů koncepce ČFK, jehož základní body
byly již rozpracovány na schůzce 13.2.2010.

Školení rozhodčích a trenérů
-

V lednu 2010 proběhlo školení ternérů III. třídy.
Byla připravena směrnice rozhodčích, která umožňuje koncepční rozvoj této oblasti
v budoucnu.
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Mediální aktivity
Během roku 2009 se ČFK zúčastnila několika prezentací a akcí za přítomnosti médií. Z nich největší
byly Budoshow v a Noc Mistrů.
Byl nalezen kandidát na PR manažera, který souhlasí se svým příp. jmenováním do funkce poté co
bude oficiálně zakotvena v legislativě ČFK.

Zkoušky a složené stupně
Informace o zkouškách v roce 2009 jsou předmětem zprávy Technického komisaře.

Národní pohár/MČR
Informace o průběhu NP Kendó a MČR v roce 2009 jsou předmětem zprávy ředitele Národního
poháru.

Česká Federace Kendó

