CO JE TO KENDÓ
Kendó (japonsky: 剣道 , anglicky: Kendo, cesta meče), je japonské umění boje s mečem. Kendó vzniklo syntézou
z několika starých škol boje s mečem kendžucu postupně během konce 19. a začátku 20. stolet. Cvičení kendó
se dělí do dvou oblast šinaj kendó, tedy plnokontaktní cvičení s cvičným mečem šinajem a ochrannou výstrojí
bógu, a kendó kata, tedy nácvik boje pomocí předem daných sestav pohybů za použit pravých nebo dřevěných
mečů. Kendó je nejen bojové umění, je to též součást tradiční kultury s historickými kořeny. Součást výcviku
jsou tedy i prvky ohledně morálky, flosofe a etkety. Cílem dnešního kendó je především výchova člověka
a cvičení jeho těla i mysli. Trénink kendó je dlouhodobý a trvá celý život. Kendó harmonicky rozvíjí člověka jak
po fyzické tak především po mentální stránce v duchu flosofe budó.

KDO JSME
Klub KUSANAGI KAI sdružuje zájemce o studium japonského bojového umění kendó a iaidó a je členem České
federace kendó.
Klub byl založen v září 2015 z iniciatvy Mgr. Lukáše Laibrta a Jiřího Vlasatého. Lukáš Laibrt se věnuje kendó a
iaidó více jak 20 let a zajišťuje tak svými zkušenostmi kvalitní výcvik a zázemí pro sportovce všech věkových
kategorií. Členové klubu mají možnost učit se praktckému použit meče v boji, zdokonalovat techniky boje a
tm rozvíjet svou osobnost a rovněž proniknout do tajů etkety japonské šlechty samurajů.
Lukáš Laibrt (1989), předseda klubu, je držitelem 4. danu kendó.
Vystudoval obor Pedagogika volného času na Jihočeské univerzitě a spojil tak dlouholeté praktcké zkušenost
z tréninku a sportovních aktvit se studiem na VŠ. Kendó studuje od dětství, kdy vyrůstal a sbíral zkušenost
v jednom z prvních klubů kendó a iaidó v ČR, českobudějovickém Fudoshin kai. Za svoji juniorskou i seniorskou
kariéru dosáhl celé řady úspěchů. Je aktvním členem Reprezentace ČR a zúčastnil se již několika ME a MS,
naposledy ME 2016 v Makedonii. O jeho sportovních i osobních kvalitách vypovídá především jeho stálá pozice
v první pětci nejlepších kendistů v ČR. Další zkušenost rozvíjí zároveň jako člen týmu rozhodčích v rámci ČFK.
Členskou základnu klubu KUSANAGI KAI tvoří jak dospělí, tak především i junioři a dět, kteří jsou pro rozvoj
klubu tm nejdůležitějším prvkem.
V současné době má klub celkem 15 členů, přičemž z toho počtu je 12 aktvních sportujících osob účastnících se
turnajů v různých kategoriích (dět, junioři, dospělí). Další osoby zajišťují manažerské, technické a organizační
zázemí klubu; tyto osoby zajišťují rovněž podporu a doprovod sportovců na turnaje, semináře a podobně.

CO JE NAŠÍM CÍLEM
Studium kendó má prokazatelně výchovné aspekty a tak právě dětem je věnována maximální péče a především
na ně je směřována výchovná koncepce klubu a jeho dalšího rozvoje do budoucnost. Dět se učí aktvně využít
volný čas, přičemž se zdokonalují jak fyzicky, tak i na úrovni mentální. Budují si sebevědomí při překonávání
překážek v tělocvičně i mimo ni a učí se pokoře při neúspěších. Nejdůležitější je však rozvoj disciplíny a respektu
vůči okolí a svým senseiům - učitelům a tak pomalu roste osobnost každého žáka v cílevědomého a uctvého
člověka.
Naším cílem je rozšiřovat členskou základnu tak, aby měly dět - členové klubu - dostatek vrstevníků
a sportovních kamarádů, kteří jim současně budou zrcadlem i motvací při svém vlastním rozvoji osobnost
a fyzické kondice.
Členská základna dospělých vykazuje rovněž pozvolný růst a i v této kategorii má klub co nabídnout v oblast
vzdělávání a sportovního vyžit. Rozvoj dospělých členů klubu se zaměřuje především na zkvalitňování
a preciznost bojových technik a prohloubení duševních kvalit, jež jsou nedílnou součást osobnost každého
kendisty. Při dosažení vysoké úrovně poznání a umění kendó technik pak tyto znalost uplatní v možnost stát se
v této sportovní aktvitě rozhodčími, která je završena pravidelnými zkouškami a následnou akreditací.

KLUBOVÉ AKTIVITY, AKTIVITY V RÁMCI ČFK
Klub, jakožto člen České federace kendó, se pravidelně účastní nejen sportovních a společenských akcí
pořádaných nebo zašttěných touto federací, ale zároveň také sportovních akcí a turnajů pořádaných ostatními
kluby v České republice. Díky tomu se žáci pravidelně setkávají a účastní víkendových akcí, seminářů, turnajů
a zkoušek nejprve na žákovské, později na mistrovské stupně.

ČFK má mezinárodní přesah a díky členství klubu v této federaci vyjíždí klub na sportovní soutěže evropského
formátu, kde jsou rovněž přítomni učitelé z Japonska. V úzké spolupráci s ČFK pak spolupracuje klub na
organizaci podobných akcí i v ČR, na které je zajišťována účast učitelů z Japonska, což je aktvita náročná jak
organizačně, tak i fnančně. Nicméně jde o velice důležitou součást práce klubu účast japonských senseiů,
předávání jejich zkušenost a vědomost, zajišťuje kvalitatvní posun v rozvoji bojových technik členů klubu.
V České republice je pořádáno celkem 10 ofciálních turnajů, v zahraničí (Evropa) pak vychází v průměru další
2 turnaje na měsíc. Klub se všech republikových turnajů účastní a to svým zastoupením jak v dětských, tak i ve
smíšených kategoriích (junioři, dospělí). Účast na zahraničních akcích a turnajích je v současné době převážně
doménou dospělých členů klubu.
Mimo interní aktvity tréninky a semináře se klub prezentuje i na veřejnost, a to jak na různých sportovních
akcích s tématkou a ukázkami bojových umění, tak především aktuálně na akcích, které jsou náborového
charakteru. Klub se tak snaží kendó přiblížit veřejnost a získat do svých řad další členy.
Na turnajích se členové klubu pravidelně umísťují na předních příčkách, o čemž svědčí celá řada medailí a
ocenění „Best fghtng spirit“. Podrobnější informace a fotodokumentace jsou uvedeny na www.kusanagi.cz
nebo klubové stránce na sociální sít Facebook.

TECHNIKA A VYBAVENÍ KLUBU, MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Aktvity klubu jsou organizovány za zcela standardních komerčních podmínek.
Ke cvičení používají členové klubu tradiční oblečení, ochranné zbroje a cvičné meče. Kendó se cvičí
s bambusovými a dřevěnými meči, iaidó pak s napodobeninami či pravými meči katana.
Zvláště v dětských a juniorských kategoriích je nejdůležitější včasné započet tréninku ve zbroji. Při
plnohodnotném vybavení zbrojí se žáci mají možnost co nejdříve naučit přijímat zásahy a zocelovat svého
bojového ducha a sebevědomí.
V současné době disponuje klub dvěma sadami ochranné zbroje určené pro dět a dorost, 10t kusy cvičných
mečů určených k zapůjčení pro zcela nové členy.
Standardem pak je, že stálý člen klubu si hradí z vlastních zdrojů tradiční oblečení (hakama, kendogi) a meče. Po
dosažení juniorského věku si pak člen klubu hradí i ochrannou zbroj.
Tréninky a cvičení jsou zajištěny v tělocvičnách či sportovištch za ceny pronájmu, ve stejných prostorách
probíhají zmiňované větší akce turnaje, semináře, meziklubová setkání a podobně.
K přepravě na semináře a turnaje pořádané mimo České Budějovice jsou využívány soukromé dopravní
prostředky, kdy náklady jsou pokrývány zcela z vlastních zdrojů (klub a fnanční spoluúčast členů).

SPONZORING, OBLASTI PODPORY
Tato zpráva je určena frmám a jednotlivcům, kteří mají zájem aktvně podpořit tento druh sportu a přispět
k výchově a vzdělávání dět, které budou vedeny ke kvalitním morálním hodnotám, dokáží se správně a rychle
rozhodovat, mají zdravé sebevědomí a budou po celý život přínosem společnost.
Podmínky fnanční podpory pro projekty malých sportovních klubů z veřejných zdrojů (dotace, státní podpora,
granty Města ČB) jsou pro klub naší velikost nepřiměřeně složité a komplikované. Proto je náš klub zcela
závislý na fnancování ze soukromých zdrojů členů klubu a případných sponzorů.
Vzhledem k tomu, že vybavení pro trénink kendó podléhá postupnému výraznému opotřebení, potýká se klub
s jeho stálým nedostatkem. Z výše uvedených důvodů si proto dovolujeme oslovit každého, kdo má chuť
a zájem na naši činnost přispět.
Uvádíme výčet nákladů spojených s pořízením nutného materiálového vybavení:
 bambusový meč pro trénink kontaktních technik ve třech různých velikostech - 10 kusů (cca 10.000 Kč)
 dřevěný meč pro trénink bezkontaktních technik 10 kusů (cca 5.000 Kč)
 dětské zbroje v různých velikostech 6 - 8 kusů (cca 10.000 Kč/ks)
 materiál pro uspořádání dětského turnaje v Č. Budějovicích (cca 3.000 Kč)
Pro dět a juniory jsou pořádány speciální turnaje v ČR i v zahraničí. Na tyto výjezdy by klub přivítal fnanční
podporu, kterou využijeme buďto na úhradu paliva osobních automobilů nebo na zapůjčení mikrobusu a dále
úhradu nákladů na ubytování. Dle zkušenost lze tyto náklady vyčíslit ve výši do cca 5.000 Kč / 1 výjezd.

Firma či jedinec nás též může podpořit zakoupením či poskytnutm fnančního příspěvku na pořízení oblečení
(klubová trička, teplákové soupravy apod.), ve kterém členové na zmiňovaných akcích reprezentují nejen klub,
ale rovněž příslušného dárce/sponzora.
Ze všech sportovních a společenských akcí je pořizována fotodokumentace, která je následně prezentována na
webových stránkách klubu a stránce Facebook. Výrobu sportovního oblečení s logem sponzora jsme schopni
v celém rozsahu zajistt a doložit fakturou.
Dále je možné uzavřít sponzorskou smlouvu se sjednaným individuálním předmětem plnění. Finanční částka je
pak zpravidla převedena bezhotovostní platbou na bankovní účet klubu. V takovém případě klub částku použije
v rozsahu a za účelem stanoveným touto smlouvou nebo dle vlastní úvahy podle stanovených priorit.
V takovém případě klub doloží sponzorovi veškeré pořizovací doklady na důkaz naplnění smlouvy/dohody.
Další možnost plnění sponzorské smlouvy je pak prezentace sponzora formou umístění jeho reklamních
bannerů (fremní logo a název apod.) při pořádání sportovních akcí, fremních akcí, prezentaci/uvedení
sponzora na svých webových stránkách a podobně (dle konkrétní dohody).
Děkujeme za zvážení Vašich možnost a případnou podporu.

