
Pár slov Jiřího Vaňka – hlavního trenéra, zakladatele a předsedy Judo clubu Kidsport

Milí přátelé juda,
 již tradičně, se Vám v tomto období dostává do ruky ročenka Judo clubu Kidsport. Letošní judistický 
rok našeho clubu byl opravdu bohatý na různé akce a úspěchy. Za největší událost však považujeme otevření 
naší první vlastní tělocvičny Judo Academy. 
 Po letech, kdy jsme všechny děti z JC Kidsport centralizovali do USK Praha, jsme zjistili, že kapacita na 
Folimance není neomezená a začali jsme hledat další prostor, kde bychom se především snažili soustředit děti 
s vážným zájmem o závodní judo.  Začátkem června 2015 jsme zahájili zkušební provoz v novém prostoru na 
Hájích a v září již fungovali naplno. Hned od začátku jsme byli nadšeni myšlenkou, že děti zařazené do závodní 
skupiny budou mít komplexní tréninkový přístup a dáme jim možnost kvalitního systematického rozvoje. Tedy 
nejen tréninky juda, ale i tréninky na rozvoj fyzické kondice, gymnastických dovedností a samozřejmě také 
trénink zaměřený na kompenzační cvičení. Již nyní, po několika málo měsících tréninku, můžeme na dětech 
vidět velké výkonnostní pokroky. Kromě tréninku závodních skupin se Judo Academy stala centrem Baby juda 
a dalších aktivit pro děti i dospělé. O víkendech zde pořádáme Judoškolku a miniturnaje. Judo Academy také 
poskytuje skvělé zázemí pro naše trenéry, kteří si sem ve volných chvílích chodí zatrénovat. Pořádáme zde 
školení, různá setkání a v neposlední řadě zde máme administrativní zázemí. 
 Čím, byl ještě rok 2015 výjimečný oproti minulému roku? Především ve skvělých závodních úspěších 
našich trenérů. Píšeme sice o nich na jiném místě ročenky, ale na tomto místě musím projevit hrdost nad zá-
vodními výsledky našich trenérů a nad skutečností, že žádný jiný klub v České republice se nemůže pochlubit 
trenéry, kteří nejenže mají takové úspěchy, závodní praxi, znají moderní trendy juda, ale jsou i natolik fyzicky zdatní, 
aby techniky dokázali skvěle předvést. Pro mnohé děti se naši trenéři stali vzorem.
 Vyjmenovat závodní úspěchy našich dětí, tedy dětí, které startují za JC Kidsport nebo jsou původně z Kidsportu a nyní hájí barvy USK 
Praha, by bylo téměř nekonečné. Asi největší změna oproti minulému roku je v tom, že jsme se zúčastnili mnohem více zahraničních turnajů. 
Naši závodníci letos sbírali medaile v Chorvatsku, Rakousku, Slovensku, Polsku, Německu a Maďarsku. Na žákovských Přeborech ČR jsme tentokrát 
v celkovém medailovém pořadí klubů nezvítězili, ale opět naše děti ukázaly, že máme kvalitní a především nejširší základnu malých závodníků v ČR.
 Abych pořád jen nepsal o závodnících, kteří se honí za medailemi, rád bych také zopakoval naší fi losofi i. Tou je především to, nad-
chnout děti pro sport. Snažíme se, aby si děti judo zamilovaly a dokázaly u juda a jeho hodnot setrvat celý život. Na judovíkendech, letních 
soustředěních, turnajích nebo přímo v oddíle, se snažíme děti spojovat a pěstovat v nich hrdost na to, že jsou judisté. Opravdoví judisté si vždy 
pomáhají, vždy se respektují a drží při sobě. Myslím, že se nám to daří čím dál tím lépe.
 Rád bych poděkoval především rodičům, kteří jsou ochotni své děti vozit na turnaje a i jinak svou aktivitou přispívají k tomu, že sbíráme 
tolik medailí. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval mému trenérskému a organizačnímu týmu. Trénování dětí vyžaduje kromě odbornosti 
i velkou dávku trpělivosti a nemůže jí dělat každý. 
Přeji Vám příjemný rok 2016 v judistickém duchu. 

Největší úspěchy závodníků JC Kidsport a USK Praha
 
 V roce 2015 jsme se zúčastnili více jak 30 turnajů. Do 8. prosince 2015 jsme získali 157 zlatých, 89 stříbrných 
a 75 bronzových medailí na turnajích různých úrovní. K vrcholům sezony tradičně patří Přebory ČR. Nejdříve však mu-
síme zmínit úspěch Mikuláše Meška (začínal na ZŠ Školní). Odchovanec JC Kidsport letos postoupil do dorostenecké 
kategorie a po velmi slibných výkonech si vybojoval pevné místo v dorostenecké reprezentaci. Na Přeborech ČR 
mladších žáků v Ostravě jsme měli 10 zástupců. Nejvíce zazářili David Dudy (ZŠ Hostivice), Jan Kačírek (začínal na ZŠ 
Bítovská) a Anna-Marie Polnická (ZŠ Na Beránku). Všichni tři se probojovali do fi nále, kde sice na své soupeře nestačili, 
ale přesto se z této vrcholné akce vratili se stříbrnou medailí. Bronz pak přidal ještě Ondřej Kuncl (USK), který po nepo-
vedeném prvním kole zvítězil ve všech opravných zápasech a po zásluze dosáhl na stupně vítězů. Další závodníci jen 
těsně nedosáhli na medaili, když Kateřina Šipanová (ZŠ Nad Vodovodem) obsadila 4. místo a Sára Zitová (USK) s Adé-
lou Zemanovou (ZŠ Jílovská) prohráli až boj o bronz a skončily na 5. místě. Filip Müller (ZŠ Hostivice), Vladimír Hamouz 
(ZŠ Hostivice) a Vojta Procházka (začínal na ZŠ Veronské nám.) sice na bodované umístění nedosáhli, ale všichni úspěšně prošli 
sítem prvního kola a až posléze nestačili na své soupeře. Přebor starších žáků letos hostilo město Jičín. Turnaje se zúčastnilo 8 
závodníků  a přivezli 3 cenné kovy. Zlatou medaili získala Anna Hánová, která s judem začínala v rámci našeho oddílu při 
ZŠ Sázavská. Bronzové medaile získali Matěj Hrkal (USK) a Michal Pfaf (ZŠ Nad Vodovodem). 5. místo obsadil Lukáš Pečenka (USK). Kromě medailí z Přeborů 
ČR jsme za rok 2015 získali spoustu cenných úspěchů na Českých pohárech a mezinárodních turnajích. Za zmínku, kromě výše jmenovaných, určitě stojí 
výkony našich mláďat, kteří přebor ČR ještě nemají, ale již někteří startují na mezinárodních turnajích v zahraničí a na českých turnajích nemají téměř konku-
renci. K nejúspěšnějším patří Jakub M. Čermák (ZŠ Černošice), Šimon Radimský (ZŠ Křimická), Ondřej Zita, Martin Pancner (ZŠ Hostivice), Matěj Blín (ZŠ Hosti-
vice), Jakub Kudrna (USK), Jakub Tomšů (ZŠ Nad Vodovodem), Václav Radimský (ZŠ Křimická), Václav Koudelka (ZŠ Křimická), Kvido Sarauer (USK) a další.

Úspěšný rok 2015 trenérů JC Kidsport

 Trenéři JC Kidsport se judu věnují velmi aktivně, sami trénují, závodí a mnoho z nich patří mezi repre-
zentanty České republiky. A také pro ně byl letošní rok 2015 velmi úspěšný!
 Skvělou sezónu našich trenérů zahájil na jaře Michal Horák (+100 kg) třemi turnaji světového poháru 
v Jižní Americe. Z každého z nich si Michal přivezl bronz, přidal ještě 9. místo z Mistrovství světa a výrazně se tak 
přiblížil olympijským hrám v Riu de Janeiru! Další medaili přidal v květnu Tomáš Knápek (-100 kg), když vybojoval 
na Evropském poháru v ruském Orenburgu bronz. 
 Druhá polovina roku byla úspěšná zejména pro trenéra Václava Sedmidubského (-73 kg). Václav 
nejprve zvítězil na mezinárodním turnaji v Bánské Bystrici, poté vyhrál turnaj Evropského poháru v Bratislavě 
a díky pěti výhrám na tatami ve francouzské Remeši se stal akademickým mistrem Evropy pro rok 2015!  Ov-
šem nebyla to jediná medaile, bronz si z Remeše přivezl také Jindřich Turek (-90kg). Rok 2015 zakončili naši 
trenéři na Mistrovství České republiky v Teplicích. Titul Mistra ČR v hale Na Stínadlech získali: Jan Zavadil (-66 
kg), Václav Sedmidubský (-73 kg), Tomáš Knápek (-100 kg) a Michal Horák (+ 100 kg). Druhé místo zde obsadil 
Jindřich Turek (-90kg), bronzovou medaili si přivezl Václav Černý (-73 kg) a Radek Dobiáš (-81 kg). Mistrovství 
České republiky se dále zúčastnili trenéři Pavel Kohn (-60 kg), Michal Polívka (-73 kg), Patrik Polívka (-73 kg) 
a Radim Knápek (- 90 kg).
Všem trenérům přejeme do příštího roku 2016 mnoho úspěchů!
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Václav Sedmidubský, 
člen Essimo Gold teamu, 

Akademický mistr Evropy 2015
foto: Alice Bochňáková
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Judo pro 
dospělé

 …nikdy není pozdě začít…

Zveme všechny rodiče, aby si při-
pojili k nám, poznali a naučili se 
základům sportu, který provozují 
jejich děti. Trénovat můžete v SH 
Folimanka, Na Folimance 2, Praha 
2 nebo v Judo Academy, Květno-
vého vítězství 85, Praha 4.
Věnovat se vám budou naši milí 
trenéři Meloun a Kuba Holý.

Rozhovor s Michalem Horákem, reprezentantem ČR a nadějí na OH 2016

Kolik ti je let a kde jsi začínal s judem? 
Je mi 28 let a s judem jsem začínal v Kolíně u pana Josefa Musila.
Jak dlouho děláš judo? 
Začal jsem v první třídě, takže to bude 21 let.
Jak jsi se k judu dostal? 
Na judo chodili rodinní známí a babička bydlela kousek od haly, 
takže jsem po škole chodil k ní a pak na trénink.
Jezdíš po celém světě po turnajích, ale když jsi v Čechách často po-
máháš v JC Kidsport trénovat.Baví tě práce s dětmi? 
Baví, i když jsem z toho mnohdy unavený více než z vlastního trénin-
ku, ale když někoho něco naučím, je to krásný pocit. 
Je něco, co bys na judu vyzdvihnul? 
Kromě všestranné tělesné přípravy bych vyzdvihl i důraz na chová-
ní judisty k soupeři, kamarádovi, trenérovi. Judo vás naučí 
vyhrávat, přijmout prohru a poučit se z ní.
Jakého úspěchu ze své závodní kariéry si ceníš nejvíc? 
Je jich více. Moje první bronzová medaile z většího turnaje snad ještě ve starších žácích 
z Liberce do 42 kg, pak první zlatá medaile na MČR v mužích v roce 2009 do 90 kg a zlato 
z GP v Mongolsku ve stovce. A pak 9. místo z MS letos a loni v plusce (kategorie nad 100 kg)
Kde všude po světě jsi s judem byl? 
Procestoval jsem toho opravdu hodně, ale ještě jsem nebyl v Severní Americe nebo Austrálii, 
kam bych se rád podíval a hlavně si přivezl nějaký cenný výsledek.
Stíháš kromě juda ještě něco jiného?
Studuji  na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra. Nestíhám tam moc chodit, ale 
jsou tam na mě hodní :-).
Máš nějakou radu pro začínající judisty? 
Vydržet a neusínat na vavřínech. Pokud se mi nedaří, poučit se z chyb a trénovat. Když to 
jde, tak nepřestat  s tréninkem.

Děkuji za rozhovor
Magdaléna Nováková

Mimi Judo

Nově otevřené tréninky pro rodiče 
s dětmi v Judo Academy, Květno-
vého vítězství 85, Praha 4. 

Výuka probíhá formou hry. Děti 
jsou rozděleny do dvou skupin 1-2 
roky a  2-3 roky.

Tréninky vede skvělá trenérka 
Kačka Pekárková, se kterou si ho-
dinu vy i vaše děti náramně užijete.

Nakupujte u nás vše
potřebné na judo
na www.eTatami.cz

Začátkem roku 2013 jsme pro vás ote-
vřeli e-shop www.etatami.cz, kde mů-
žete pořídit pro své malé judisty kimo-
na, pásky, tatami a klubové oblečení. 
Během roku pro vás nabízíme balíčky, 
které jsou pro vás  cenově výhodněj-
ší a zároveň vašeho judistu vybaví 
tím nejzákladnějším  pro své tréninky. 
Nyní intenzivně pracujeme na nové 
podobě našeho klubového e-shopu, 
na který postupně přejdeme během 
první poloviny roku 2016.

JC Kidsport sponzoruje 
kroužek juda v ZŠ 
pro sluchově postižené

Každé pondělí od 13,00 do 14,00 po-
řádá JC Kidsport v ZŠ Ječná tréninky 
juda pro žáky se sluchovým postižením. 
Tréninků se může zdarma účastnit kaž-
dý žák z této školy se zájmem o judo. 
Tréninky navštěvuje přes 20 dětí a vede 
je zde naše trenérka Monika Mihulová.
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foto: Alice Bochňáková

Michal Horák, 
tvář Essimo Gold Teamu
foto: Alice Bochňáková

Rozhovor s  Michalem  Pfafem – 3. místo na Přeboru ČR starších 
žáků v kategorii do 60 kg. V soutěži závodníků JC Kidsport a USK 
Praha Judista roku 2015 v kategorii starších žáků, 13 let.

Kde a v kolika letech jsi s judem začal?
S judem jsem začal v devíti letech na základní škole Nad Vodovo-
dem. 
Na Přeboru ČR jsi závodil ve vyšší hmotnostní kategorii a ještě 
k tomu většina tvých soupeřů byla o rok starší. Jak těžké bylo vy-
bojovat bronz?
Bylo pro mě též obrovským překvapením kolik výborných závod-
níků shodilo váhu a pralo se v mé kategorii a ještě s přihlédnutím 
k věkovému rozdílu to bylo velmi těžké.
Byl jsi během tohoto velkého turnaje hodně soustředěný. Jak ses 
na turnaji cítil?
Ano, byl jsem velmi soustředěný před zápasem o bronz, cítil jsem se 
nervózně, ale zároveň jsem se hodně těšil.
Jaké jsi měl po získání bronzové medaile z PČR pocity?
Pro tento rok jsem se třetím místem hodně spokojen.
Co se Ti obecně na judu líbí?
Je to sport, který učí sebeovládání a líbí se mi zdolávat soupeře.
Co máš na tréninku juda nejraději?
Jednak to, že se přiučím novým chvatům, můžu se zlepšovat 
a regulérně se poperu.
Jaké máš cíle a plány do budoucna?
Prát se s chutí a pro radost, nejen pro medaile.

Děkuji za otázky
Michal Pfaf

Rozhovor s  Janem Kačírkem – 2. místo na Přeboru ČR mladších 
žáků do 38 kg. V soutěži závodníků JC Kidsport a USK Praha Judista 
roku 2015 v kategorii mladších žáků, 11 let.

Honzo, na jaké škole si začal chodit na judo 
a kdo byl Tvůj první trenér?
S judem jsem začal na ZŠ Bítovská a můj první trenér byl Jan Zavadil.  
Kolikrát týdně trénuješ a co Tě nejvíc na tréninku baví?
Trénuji 4-5× týdně a na trénincích mě nejvíc baví nacvičování 
techniky. 
Jsi prvním rokem mladší žák, takže závodíš i se staršími kluky. 
Bylo těžké se prosadit v silné konkurenci?
Bylo to těžké, ale já jsem se s tím vypořádal. 
Jsi nervózní, když nastupuješ na zápas? Na co v té chvíli myslíš?
Jsem celkem nervózní a myslím na Simpsonovy, jak nám poradil 
trenér Jirka Vaněk. 
Jaký jsi měl pocit, když jsi zjistil, že ses dostal do fi nále tak důleži-
tého turnaje? 
Měl jsem velkou radost a doufal jsem, že vyhraji i fi nále.
Jaký je Tvůj judistický cíl? A máš některého sportovce za vzor?
Můj judistický cíl je zúčastnit se olympijských her a můj vzor je Giorgi 
Zantaraia.
Jak se těšíš na následující sezonu?
Těším se na ni hodně, závodím rád. 
 
Děkuji za otázky
Jan Kačírek
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Od září 2015 změna v přihlašování na tréninky

Naším cílem je, aby trenéři  efektivně využili čas strávený s vašimi dětmi  tréninkem a ne administrativní činností, proto jsme od září 2015  
spustili přihlašování na tréninky juda pouze on-line. Od ledna 2016 je naším plánem též spustit on-line přihlašování na akce JC Kidsport 
a to v kalendáři. Na stránce www.judoprodeti.cz/judo-kalendar  si vyberete ze seznamu, kam svého malého judistu budete chtít přihlásit. 
Záleží jen na Vás, zda se rozhodnete pro Judovíkend na Folimance, Judovíkend v Klánovicích, Miniturnaj či Víkendovou judoškolku pro 
nejmenší v Judo Academy.

Soutěž Judista roku 2015 s možností získat STIPENDIUM na kalendářní rok 2016 

Judo club Kidsport, vyhlásil soutěž o titul Judista roku 2015 s možností získat STIPENDIUM na kalendářní rok 2016. Toto ocenění – stipendium 
– získávají první tři závodníci v každé ze čtyř kategorií – mláďata U9 a U11, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně a prvních 5 závodníků 
z každé kategorie získá pohár.
Stipendium zahrnuje úhradu členských příspěvků. Vítěz z každé kategorie ještě k tomu může zdarma navštěvovat všechny judovíkendy 
na Folimance během kalendářního roku 2016 tj. od 1/1/2016 do 31/12/2016.
Pořadí v kategorii a stipendium získává:
Mláďata U9: 1. Jakub Kudrna, 2. Jakub Tomšů, 3. Václav Radimský
Mláďata U11: 1. Jakub Čermák, 2. Šimon Radimský, 3. Ondra Zita
Mladší žáci / žákyně: 1. Jan Kačírek, 2. David Dudy, 3. Anna-Marie Polnická 
Starší žáci / žákyně: 1. Michal Pfaf, 2. Lukáš Pečenka, 3. Marek Suk 

Celková statistika získaných medailí za rok 2015 a kompletní výsledky naleznete na www.judoprodeti.cz/judista-roku

Nové akce pořádané JC Kidsport pro školní rok 2015 / 2016:

Víkendová judoškolka pod vedením specialistů na Baby judo – trenéři: Andrea Čalfová, Kateřina 
Pekárková a Vilda Pacák.
Klánovický judovíkend – pořádaný a odborně vedený 4x ročně trenérkou Monikou Oswaldovou 
a jejím týmem.
Miniturnaj v Judo Academy – pro děti začátečníky s chutí se prát (účast povolená jen pro děti od 6 
do 10 let s max. bíložlutým páskem). Miniturnaj zastřešuje reprezentant ČR, aktivní závodník a zkušený 
trenér Václav Sedmidubský.

Nová působiště JC Kidsport od září 2015  

Pro zájemce o tréninky baby juda a juda jsme otevřeli kroužky na nových místech v Praze. Tímto krokem jsme se snažili vyhovět dětem  se 
zájmem o judo. Novými místy a zároveň naší chloubou je otevření Judo Academy na Praze 4 a Baby judo clubu v MŠ Na Chodovci též 
na Praze 4. Další nové lokality, které JC Kidsport pokrývá jsou FitPuls Březiněves, Squash Sport Čimice, Centrum na Fialce v Říčanech, ZŠ 
Chýně, ZŠ Průhonice. Přidáním nových hodin jsme rozšířili oddíl v Klánovicích, v Hostivici a dalších. Kompletní seznam našich působišť, ze 
kterých můžete vybírat naleznete na www.judoprodeti.cz/organizujeme

Na novém e-shopu www.essimo.cz 

se kimona začnou prodávat začátkem roku 2016. 

Těšit se můžete nejen na pásky a kimona, ale i na články s úspěchy na-
šich reprezentantů, aktuální dění světového a českého juda. 

Vašim dětem zde bude věnován mediální prostor, kde se budou moci 
prezentovat se svými úspěchy vedle úspěchů našich reprezentantů Mi-
chala Horáka, Václava Sedmidubského a dalších judistických hvězd, 
kterým ke svým medailím napomohlo právě kimono Essimo.

Termíny judovíkendů Folimanka pro I. pol. 2016

VI. 16. – 17. 01. 2016
VII. 13. – 14. 02. 2016
VIII. 19. – 20. 03. 2016
IX. 02. – 03. 04. 2016
X. 23. – 24. 04. 2016
XI. 28. – 29. 05. 2016
Hlaste se online na www.judoprodeti.cz/judo-kalendar

Termíny víkendových judoškolek 
v Judo Academy pro I. pol. 2016

III. 16. – 17. 01. 2016
IV. 20. – 21. 02. 2016
V. 19. – 20. 03. 2016
VI. 16. – 17. 04. 2016
VII. 14. – 15. 05. 2016
VIII. 18. – 19. 06. 2016
Hlaste se online na www.judoprodeti.cz/judo-kalendar

Termíny Klánovických judovíkendů pro I. pol. 2016

II. 23. – 24. 01. 2016
III. 27. – 28. 02. 2016
IV. 16. – 17. 04. 2016

Hlaste se online na www.judoprodeti.cz/judo-kalendar

Termíny Miniturnajů
v Judo Academy pro I. pol. 2016

III. 10. 01. 2016
IV. 07.  02. 2016
V. 13. 03. 2016
VI. 10. 04. 2016
VII. 01. 05. 2016
VIII. 12. 06. 2016
Hlaste se online na www.judoprodeti.cz/judo-kalendar

Foto: Alice Bochňáková

foto: Alice Bochňáková



Letní akce pro školní rok 2015/2016:

Termíny letního soustředění – Rekreační středisko Svatá Kateřina, Chotěvice

V roce 2016 se můžete opět těšit na výběr ze tří červencových turnusů. 

I. turnus        02. 07. – 09. 07. 2016
II. turnus         09. 07. – 16. 07. 2016
III. turnus           16. 07. – 23. 07. 2016
Letní soustředění bude otevřeno nejen našim členům, ale i jejich kamarádům, které rádi přivítáme, 
zabavíme a naučíme základům juda. 

Cena:  4.350,- Kč / týden, za dva týdny bude cena stanovena na 8.400,- Kč. Při uhrazení soustředění 
do 31. 3. 2016 je cena 4.250,- Kč / týden a 8. 300,- Kč / dva týdny. Sourozenecká sleva 150,- Kč/ na 2. dítě 
je platná i po 31. 3. 2016.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport. 

Termíny soustředění – Letní Folimanka 2016

I. Termín  15. – 19. 08. 2016
II. Termín  22. – 26. 08. 2016
III. Termín  29. – 31. 08. 2016 (3 dny – cena 1.740,- Kč)

Cena za týden 2.900,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2016 
je cena 2.750,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2016. (soustředění
organizované formou příměstského tábora) Pro děti od 7 let.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport

Termíny soustředění – Letní Judo Academy 2016 pod vedením hlavního trenéra Jiřího Vaňka

Termín  22. – 26. 08. 2016

Cena 4. 250,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2016 je cena 4. 000,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2016. 
Pro děti od 8 let se zájmem o závodní judo. 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport

Termíny soustředění – Letní Judoškolka v Judo Academy 2016

I. Termín  8. – 12. 08. 2016
II. Termín  15. – 19. 08. 2016   
III. Termín  29. – 31. 08. 2016 (3 dny – cena 2. 370,- Kč)

Cena 3. 950,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2016 je cena 3.800,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2016. 
(soustředění organizované formou příměstského tábora) Pro děti od 4-6 let.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport

Pro děti od 6 let

Pro děti od 7 let

Pro děti od 8 let

Pro děti od 4-6 let

Foto: Alice Bochňáková

Foto: Alice Bochňáková

Foto: Alice Bochňáková



Představujeme Vám náš JC Kidsport team pro školní rok 2015/2016:

M. MIHULOVÁ

TOMÁŠ KOHN

TOMÁŠ JENÍK

MICHAL MRVA

TOMÁŠ WÁGNER

M. NOVÁKOVÁ



Poděkování našim milým sponzorům a dárcům

Za fi nanční dary mnohokrát děkujeme rodičům: Armana Zavaryana, Jakuba Michaela Čermáka, 
Michaely Kovářové a Ondřeje Štěpánka

Za veřejnou fi nanční podporu děkujeme: MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 14, MČ Praha – Libuš.

Fotografka Alice Bochňáková www.alicedigiart.com nafotila pro nás veškeré ilustrační 
fotografi e, včetně nové foto galerie připravovaného e-shopu www.essimo.cz.

Velký dík patří za pomoc při organizaci výjezdů na zahraniční turnaje a trenérskou práci 
Janu Danielovi Čermákovi a Ondrovi Zitovi.

Judo club Kidsport na Facebooku

Pro rodiče našich členů a všechny naše příznivce na Facebooku pravidelně zveřejňujeme fotografi e z jednot-
livých tréninků z mateřských a základních škol, z judovíkendů a ostatních akcí.  Během soustředění vaše děti 
můžete sledovat denně a tak mít přehled co s vašimi dětmi provádíme :-). Pokud se pustíte i do komentování 
našich příspěvků, budeme velice rádi. Přidejte si nás i vy na Facebooku a označte naši stránku jako „To se mi líbí“ 
a budete mít přehled o dění v našem klubu jako první. 

Judo club Kidsport v médiích  - Chcete slyšet náš rozhlasový spot? Použijte QR kód!

Foto: Alice Bochňáková


