
Judo club Kidsport, o.s.

®

Pár slov Jirího Vanka – hlavního trenéra a zakladatele Judo clubu Kidsport 

 Úvodní slovo v ročence 2016 nemůže začít jinak. Tento rok se vryje do paměti všech judistů, 
jako nejvýznamnější za 80. letou historii českého juda. Lukáš Krpálek to dokázal! Lukášovi můžeme být 
vděčni za úžasný dojemný a emotivní zážitek. I za to, jak dobře reprezentoval náš sport. Své sympa-
ticky skromné vystupování předvedl již na úvod olympijských her v Riu jako vlajkonoš. Jako gentleman 
pak prožil i oslavy olympijského zlata. Při samotných zápasech však bojoval s neuvěřitelnou cílevědo-
mostí až z jeho fantastického „tahu na branku“ mrazilo! 
 V Kidsportu se toho za poslední rok také dost událo. Při tom každodenním shonu jsem si až 
nyní, s koncem roku, uvědomil, že jsme pravděpodobně judistický oddíl s největší členskou základnou 
v Evropě! Ke konci roku 2016 čítá náš oddíl přes 3200 členů. Letošní rok byl ve znamení zkvalitňování 
podmínek pro trénink na jednotlivých školách. Dokoupili jsme obrovské množství tatami a přijali další 
trenéry, kteří asistují zkušenějším trenérům na školách, kde je větší počet dětí. Též jsme vytvořili další 
skupiny pro pokročilé, aby byl trénink juda pro děti specializovanější. Naším cílem je děti pro judo nejen nadchnout, ale také 
je u juda udržet.   Myslím, že v letošním roce se nám to podařilo mnohem lépe než v letech minulých.
Během roku jsem se setkal s několika bývalými judisty-kamarády. Každý z těch kluků, které jsem viděl naposledy před 10 až 15 
lety dělá něco jiného. Všechny však spojuje jedno. Tvrdí, že každý si na tréninky a na partu ze sportovní školy, Folimanky nebo 
soustředění vzpomenou téměř každý den. Shodují se, že to bylo nejlepší období jejich života. Během setkání s kamarády 
opět cítím nezaměnitelný pach šatny sportovní školy, vidím moji skříňku přetékající množstvím zmuchlaných triček a kimon, 
suše vtipného trenéra, který každý den několik let po sobě zahájil trénink stejným gestem a stejnou rozcvičkou. Vím, že tito 
kamarádi nikdy nepřestanou být kamarády i když se nevidíme léta. Protože jsme spolu prožili jemnou cestu. 
 Naši milí svěřenci, rodiče! Žijte ten krásný sportovní život a važte si každé minuty strávené v tělocvičně v partě judistů.

Úspešný rok trenéru JC Kidsport
 Mezi našimi trenéry JC Kidsport je stále několik aktivních závodníků, kteří se kromě trénování dětí také věnují kaž-
dodenní přípravě na vrcholné turnaje!
 Skvělou sezónu našich trenérů zahájil na jaře Michal Horák (+100 kg), který se pokoušel prokousat přes kvalifi kaci 
na Olympijské hry, bohužel zdravotní stav ho připravil o možnost více startů, a tak mu postup do Ria utekl až v květnu na 
posledním možném turnaji. Přesto Michal přivezl bronzovou medaili z Pan American open v peruánské Limě a obsadil 9. 
místo na mistrovství Evropy v Kazani. Největší úspěch Michal získal na říjnovém Grand Slamu v Abu Dhabí, kde bral po 
skvělém výkonu bronzovou medaili.
 Dalším úspěšným trenérem v letošním roce byl Václav Sedmidubský, který se po zranění na začátku roku předsta-
vil na Evropských pohárech v ruském Orenburgu, kde vybojoval stříbrnou medaili a také ve slovinském Celje, odkud přivezl 
bronz. Václav je v současné době na celkovém 3. místě v bodování Evropských pohárů.
 Na závěr sezóny ještě bodoval Radek Dobiáš, který obsadil 7. místo na Evropském poháru v Bělehradě, a tímto 
výsledkem se nominoval na mistrovství Evropy do 23 let, na které nakonec pro zranění neodletěl.
 Rok 2016 zakončili naši trenéři na Mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou. Titul Mistra ČR získali: Václav 
Sedmidubský (-73 kg) a Jindřich Turek (-90 kg). Druhé místo zde obsadili Michal Černý (-60 kg) a Jan Zavadil (-66 kg). Bron-
zovou medaili si přivezli Václav Černý (-73 kg) a David Hozák (-66 kg). 
 Všem trenérům přejeme do příštího roku 2017 mnoho úspěchů!

Rocenka 2016



Ondrej Tomšu, vítez Preboru Ceské republiky mladších žáku do 32 kg, 11 let
 

Ondro, na jaké škole si začal chodit na judo a kdo byl Tvůj první trenér?
Na judo jsem začal chodit v ZŠ Nad Vodovodem a můj první trenér? Když jsem v září před třemi lety 
začal, trénoval tam Rosťa Lukš, ale docela rychle ho vystřídal Vašek Sedmidubský, u kterého trénuji 
dodnes, ale už ne ve škole, ale v závodní skupině v Judo Academy.
Kolikrát týdně trénuješ a co Tě nejvíc na tréninku baví?
Trénuju většinou 3 krát až 4 krát týdně, podle toho jak se cítím. Dvakrát v týdnu mám trénink zaměře-
ný na techniku pod vedením Vaška Sedmidubského a teď nově i Davida Dubského. Jednou týdně 
chodím na randori, buď na Folimanku, abych se popral s kluky z USK, nebo k Honzovi Zavadilovi do 
Judo Academy. Jednou týdně mám gymnastiku s Verčou Nogolovou a to je taky mazec. V sobotu  

pak většinou jedeme ještě na závody, takže je toho opravdu dost, ale trénink je různorodý, takže mě to strašně baví. Ne-
mám to tak, že musím, ale chci. Máme navíc bezvadnou partu, a tak se na každý trénink opravdu těším. Nejvíc mě ale 
asi baví randori, pořádná rvačka na žíněnce je prostě nejvíc. Doma si pak ještě přidávám pořádný randori s bráchou. 
Jsi prvním rokem mladší žák, takže závodíš i se staršími kluky. Bylo těžké se prosadit v silné konkurenci?
Já jsem o tom vlastně ani nikdy moc nepřemýšlel, jestli je někdo starší než já, ale ono to nakonec asi takový vliv nemá. 
Mezi mé největší soupeře patří třeba Tomáš Pulo a to je stejný ročník jako já, takže příští rok se budeme potkávat znova.
Jestli je těžké se prosadit? Jak kdy, někdy přijedeš na závody a jde to jak po másle a pak je tady třeba Český pohár a tam 
už to taková sranda není. 
Jsi nervózní, když nastupuješ na zápas? Na co v té chvíli myslíš?
Trochu nervózní jsem před zápasem vždycky, ale záleží na soupeři jak moc. Když mě čeká někdo dobrý, je to horší. Snažím 
se ale soustředit jen na zápas a přemýšlím co asi soupeř udělá a připravuji si dopředu nějakou taktiku. Když pak ale nastu-
puji na žíněnku mám v hlavě už jen jedno, a to že chci vyhrát a nervozita okamžitě zmizí.
Jaký jsi měl pocit, když jsi zjistil, že ses dostal do fi nále tak důležitého turnaje?
Byl jsem šťastný, ale zároveň jsem se bál, aby se mi ten poslední krok podařil. Byl to nejdůležitější zápas sezony a hrozně 
jsem chtěl vyhrát, to ale Vojta Medek na druhé straně žíněnky taky. Byl jsem moc rád, že se mi to podařilo. 
Jaký je Tvůj judistický cíl? A máš některého sportovce za vzor?
Judistický cíl na nadcházející rok je jasný, rád bych titul obhájil. Dál se zatím nedívám, judem se chci především bavit. Mezi 
mé největší judistické vzory patří Lukáš Krpálek a samozřejmě Vašek Sedmidubský.
Jak se těšíš na následující sezonu?
Tahle sice sotva skončila, ale na tu další se už těším. Jezdím na závody rád a navíc mám mezi klukama kamarády a pro-
tože jsou někteří z různých koutů republiky, vidíme se většinou právě jen na závodech.
 
Děkuji za rozhovor, Magdaléna Nováková

Nejvetší úspechy našich závodníku za rok 2016
 
 V roce 2016 se závodníci JC Kidsport a USK Praha zúčastnili více než 35 závodů. Do 5. prosince jsme získali 259 
zlatých, 134 stříbrných a 121 bronzových medailí na turnajích různých úrovní.
 Největších úspěchů v čerstvě uplynulé sezóně dosáhl náš odchovanec Mikuláš Meško, který získal bronzovou me-
daili na Evropském poháru kadetů ve Španělsku a kvalifi koval se v této kategorii na mistrovství Evropy. Celou sezónu patřil 
k největším oporám dorostenecké reprezentace.
 K vrcholům sezóny patří tradičně přebory ČR. Největší radost máme z titulu v mladších žácích, který vybojoval 
Ondřej Tomšů přímo v barvách JC Kidsport. Kromě toho také triumfoval na Českých pohárech v Chomutově a v Brně. 
Určitě nesmíme opomenout také výkony Martina Pancnera, který na přeboru ČR získal 5. místo, ale během sezóny posbíral 
4 medaile z 5 Českých pohárů a patřilo mu 2. místo v celkovém hodnocení.
 Ale prosadili se i další naši odchovanci, kteří už ale závodí v barvách USK Praha. Přebor ČR vyhráli Jan Kačírek, 
Sára Zitová a Anna Marie Polnická. Bronz získali Jakub Michael Čermák, Michal Pfaf a Jan Včeliš.
Družstvo USK Praha také získalo stříbrnou medaili na přeboru ČR družstev starších žáků, které posílil i závodník z JC Kidsport 
Šimon Růžička.
 Excelentní výkony předváděla také naše mláďata, která se přeborů ČR ještě zúčastnit nemohou. Za zmínku určitě 
stojí některé neuvěřitelné výkony, posuďte sami:

David Kebrdle  92 výher, 5 proher, 25 zlatých a 5 stříbrných medailí
Marek Pancner  82 výher, 6 proher, 25 zlatých a 1 bronzová medaile
Jakub Tomšů  94 výher, 11 proher, 18 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile
Václav Koudelka  82 výher, 25 proher, 12 zlatých, 12 stříbrných a 1 bronzová medaile

Personální zmena na pozici zástupce 
hlavního trenéra
 V říjnu 2016 proběhla změna v pozici zástupce hlavního 
trenéra. Václava Sedmidubského vystřídal bývalý trenér junior-
ské reprezentace David Dubský. Václav Sedmidubský bude i na-
dále trenérem Judo clubu Kidsport.

Václav Sedmidubský, 
člen Essimo Gold teamu

David Dubský,
zástupce hlavního trenéra



Judo pro dospelé …nikdy není pozde zacít…

 Zveme všechny rodiče, aby se připojili k nám, poznali a naučili se zákla-
dům sportu, který provozují jejich děti. Trénovat můžete ve SH Folimanka, Na Foli-
mance 2, Praha 2 nebo v Judo Academy, Květnového vítezství 85, Praha 4.
Věnovat se vám budou naši milí trenéři Martin „Meloun“ Rašín a  Michal Rašín.

Cvicení rodicu s detmi v Judo Academy
 Nově otevřené tréninky pro rodiče s dětmi v Judo Academy, 
Květnového vítězství 85, Praha 4. Výuka probíhá formou hry a děti jsou rozdě-
leny do dvou skupin 1-2 roky a  2-3 roky. Tréninky vede zkušená trenérka Kačka 
Pekárková.

Soutež Judista roku 2016 s možností získat STIPENDIUM na kalendární rok 2017
 Judo club Kidsport, vyhlásil pro své členy soutěž o titul Judista roku 2016 s možností získat STIPENDIUM na kalen-
dářní rok 2017. 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 10 závodníků z každé kategorie získá pohár.

Stipendium zahrnuje úhradu členských příspěvků. Vítěz z každé kategorie ještě k tomu může zdarma navštěvovat všech-
ny judovíkendy na Folimance během kalendářního roku 2017 tj. od 1/1/2017 do 31/12/2017.

POŘADÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:

Celkovou statistiku získaných medailí za rok 2016 a kompletní výsledky naleznete na www.judoprodeti.cz/judista-roku

JC Kidsport je od zárí 2014 sponzorem kroužku v ZŠ pro sluchove postižené
 Každé pondělí od 13,00 do 14,00 pořádá JC Kidsport v ZŠ Ječná tréninky juda pro žáky se sluchovým postižením. Tré-
ninků se může zdarma účastnit každý žák z této školy se zájmem o judo. Tréninky zde vede naše trenérka Monika Mihulová. 

Clubový ESHOP přinese všem aktivním členům Judo clubu Kidsport výhodnější ceny na veškerý nabízený sortiment 
– www.eTatami.cz. Od prosince 2016 bude mít novou grafi ckou podobu a i nové možnosti jak nakupovat levněji. 
Našim členům budeme kromě výhodných cenových balíčků nabízet též slevové kupony na jednotlivé produkty 
kimon holandské značky Essimo. O těchto výhodných akcích vás budeme pravidelně informovat formou newsletteru.

Mláďata U9: 

1. David Kebrdle 
 - stipendium  
2. Marek Pancner 
 - stipendium 
3. Daniel Kopřivík 
 - stipendium
4. Jiří Homolka
5. Oskar Daněk
6. Kvido Sarauer
7. Daniel Ondrák
8. Marek Libra
9. Marek Jákl
10. Václav Huřík

Z celkového počtu 
181 dětí.

Mláďata U11:

1. Jakub Tomšů 
 - stipendium
2. Matěj Šipan 
 - stipendium
3. Václav Koudelka 
 - stipendium
4. Ondřej Zita
5. Petr Maxa
6. Štefan Sušický
7. Kateřina Dobrevová
8. Alex Maroušek
9. Jakub Kudrna
10. Dominik Dědek

Z celkového počtu  
133 dětí.

Mladší žáci / žákyně:

1. Jan Kačírek 
 - stipendium
2. Jakub M. Čermák 
 - stipendium
 3. Martin Pancner 
 - stipendium
4. Kateřina Šipanová
5. Ondřej Tomšů
6. Sára Zitová
7. Josef Mouca
8. Tereza Dolejšková
9. Filip Müller
10. Matěj Blín

Z celkového počtu 
58 dětí.

Starší žáci / žákyně:

1. Anna-Marie Polnická 
 - stipendium
2. Ondřej Kuncl 
 - stipendium
3. David Dudy 
 - stipendium
4. Jan Včeliš
5. Vojtěch Procházka
6. Michal Pfaf
7. Michal Blín
8. Vladimír Hamouz
9. Josef Hána
10. Pavel Pivoňka

Z celkového počtu  
23 dětí.
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Judo club Kidsport pusobí od zárí 2016 nove i v Jižních Cechách 
 Pro zájemce o tréninky juda jsme otevřeli oddíly na nových místech nejen v Praze. Novými místy, kde pod hlavičkou 
JC Kidsport děti mohou trénovat judo jsou ZŠ Štěkeň, ZŠ Radomyšl, ZŠ Katovice, ZŠ Edvarda Beneše v Písku a  ZŠ F. L. Čela-
kovského ve Strakonicích. Tímto krokem jsme se snažili vyhovět dětem  se zájmem o judo i mimo Prahu. Novými místy 
v Praze jsou Fitness Action v Praze 4, Fit 2B Centrum Krakov Bohnice v Praze 8, ZŠ Generála F. Fajtla v Praze 9 a MŠ ProFamily 
K otočče v Praze 4. Přidáním nových hodin jsme rozšířili oddíl ve Sportnovním centru Hector, ve Family Fitness Olgy Šípkové 
v Praze 5 a na mnoha dalších místech. 
 Kompletní seznam našich působišť, ze kterých můžete vybírat nejvhodnější tréninky pro Vašejo malého judistu 
naleznete na www.judoprodeti.cz/organizujeme.

FELIX ČAPEK - ROZHOVOR SE ZÁSTUPCEM HLAVNÍHO TRENÉRA PRO JIHOČESKÝ KRAJ

Kdy a kde jsi začínal s judem?
S judem jsem začínal v 10 letech, a to na sportovní škole Nad Štolou v Praze a posléze v USK Praha.
Jak dlouho děláš judo?
Jako judista se cítím už 29 let.
Jak jsi se k judu dostal?
Když jsem byl dítě, tak jsem hrál fotbal a házenou, ale s balonem jsem byl chamtivý a taky mě nebavilo 
 čekat, než mi někdo přihraje, tak mě rodiče přihlásili na judo, kde jsem se našel a zato jim patří můj  
 velký dík.
Co tě přivedlo k trénování dětí? 

Judo mi toho dalo do života opravdu hodně a rád bych se o to podělil, věřím, že mohu předat nějaké zkušenosti, které 
jsem nasbíral. Navíc mi to přináší radost.
Baví tě práce s dětmi?
Samozřejmě, neberu to jako práci, ale jako koníčka.
Je něco, co bys na judu vyzdvihnul? 
Judo je velmi všestranný sport. To, co se naučíš, snadno můžeš využít i v ostatních sportech, ať už je to orientace v prosto-
ru nebo umění padat. 
Jakých úspěchů ze svého závodní kariéry si ceníš nejvíc?
S odstupem času si cením všech zápasů, a to i těch prohraných. Výsledkově asi titul mistr ČSSR v žácích, to už s největší 
pravděpodobností nikdo mít nebude :). Titul MČR v juniorech, 9. místo na MSJ v Portu a na MEJ v Monacu a titul MČR 
v chlapech a taky nějaké extraligové tituly v družstvech. Ten pocit, když stojíš v jedné lajně s kamarády, to nikde nenajdeš.
Kde všude po světě jsi cestoval s judem?
Projel jsem skoro celou Evropu, za louží jsem nebyl, ale třeba tam ještě pojedu s nějakým svým svěřencem.
Máš nějakou cennou radu pro začínající judisty? 
Bude to znít jako klišé, ale na tatami za tebe nikdo nic neudělá. Musíš bojovat až do konce. Viděl jsem i zažil spoustu zá-
pasů, které se dají vyhrát nebo prohrát doslova pár vteřin před koncem. A to je na judu jedinečné, a navíc se to dá pře-
nést i do života.

Zkušební rád pro BABY JUDO 

 Již od prosince 2016 se budou děti v rámci tré-
ninků baby juda setkávat s novinkou, novou formou mo-
tivace a odměňování a to s kartami omalovánek. Oma-
lovánky představí nejmenším judistům a jejich rodičům 
základy juda ve srozumitelné formě. Součástí těchto 
omalovánek jsou i barevná písmenka, která budou děti 
po zvládnutí určitých judo technik získávat od svých tre-
nérů a trenérek v průběhu roku a následně jim je rodiče 
nažehlí na bílý pásek. 

Po získání celé sady písmen                                se děti 
stanou adepty na získání bílo-žlutého pásu. 
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Judo club Kidsport na Facebooku
 Pro rodiče našich členů a všechny naše příznivce na Facebooku pravidelně zveřejňujeme fotografi e 
z jednotlivých tréninků z mateřských a základních škol a z judovíkendů. 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. 



Nové akce porádané JC Kidsport pro školní rok 2016 / 2017:
Hostivický judovíkend  – pořádaný  5 x ročně  a odborně vedený hlavním trenérem Jiřím Vaňkem.
Judovíkend Radomyšl – pořádaný 4 x ročně a odborně vedený zástupcem hlavního trenéra pro jihočeský kraj 
Felixem Čapkem a Tomášem Jáklem.
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 NOVĚ zastřešuje bývalý reprezentant ČR a zkušený trenér David Dubský.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – REKREAČNÍ STŘEDISKO SVATÁ KATEŘINA, CHOTĚVICE
V roce 2017 můžete vybírat ze dvou červencových termínů nebo přihlásit svého judistu na dva týdny.
I. TERMÍN       01. 07. – 08. 07. 2017              II. TERMÍN        08. 07. – 15. 07. 2017
Cena:  4. 450,- Kč / týden, za dva týdny je cena stanovena na 8. 500,- Kč. 
Při uhrazení soustředění do 31. 3. 2017 je cena 4. 350,- Kč / týden a 8. 400,- Kč / dva týdny. 
Sourozenecká sleva 150,- Kč/ na 2. dítě je platná i po 31. 3. 2017. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport. 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ HOSTIVICE
Termín – 21. – 25. 08. 2017
Cena za týden 3. 200,- Kč / dítě / týden, při uhrazení soustředění do 31. 3. 2017 je cena 3. 050,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2017. (soustředění  je organizované formou 
příměstského tábora). Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FOLIMANKA
Termín – 28. 08. – 01. 09. 2017 
Cena za týden 2. 900,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2017 je cena 2. 750,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2017. (soustředění je organizované formou 
příměstského tábora). Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V JUDO ACADEMY POD VEDENÍM HLAVNÍHO TRENÉRA JIŘÍHO VAŇKA
Termín – 14. – 18. 08. 2017
Cena 4. 250,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2017 je cena 4. 000,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2017. (soustředění je organizované formou 
příměstského tábora). Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport.

LETNÍ JUDOŠKOLKA V JUDO ACADEMY 
Termín – 21. – 25. 08. 2017  
Termín – 28. 08. – 01. 09. 2017   
Cena 3. 950,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2017 je cena 3. 800,- Kč. 
Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2017. (soustředění organizované formou 
příměstského tábora). Přihlašovat se můžete on-line www.judoprodeti.cz/kalendar Akce JC Kidsport.

Letní akce pro školní rok 2016/2017:
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Judovíkend Folimanka 

V.           28. – 29. 01. 2017
VI. 18. – 19. 02. 2017
VII. 25. – 26. 03. 2017
VIII. 22. – 23. 04. 2017
 27. – 28. 05. 2017

Termíny judo akcí pro 1. pololetí 2017

Víkendová judoškolka 
v Judo Academy

III.           21. – 22. 01. 2017
IV. 01. – 02. 04. 2017
V. 17. – 18. 06. 2017

Hlaste se on-line na www.judoprodeti.cz/judo-kalendar

Judovíkend Klánovice

III.    11. – 12. 03. 2017
IV.   20. – 21. 05. 2017

Miniturnaj pro začátečníky
v Judo Academy

III.         05. 02. 2017
IV. 09. 04. 2017
V. 11. 06. 2017

Judovíkend Hostivice 

II.     14. – 15. 01. 2017
III.     04. – 05. 03. 2017
IV.    08. – 09. 04. 2017

Judovíkend Radomyšl 

II. 28. – 29. 01. 2017
III. 25. – 26. 03. 2017
IV. 3. – 4. 06. 2017

judo judoskolkav



Na novém e-shopu www.essimo.cz se kimona začala prodávat koncem roku 2016. Nakoupit zde můžete 
nejen na pásky a kimona, ale můžete se zde těšit i na články s úspěchy našich 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 Michala Horáka, Václava Sedmidubského a dalších judistických hvězd, kterým ke 
svým medailím napomohlo právě kimono Essimo.

CHCEŠ SE POCHLUBIT KAMARÁDŮM SVÝMI ÚSPĚCHY? 

Chceš být po boku hvězd Michala Horáka, Václava Sedmidubského nebo vycházející hvězdy Renaty Zachové?
Essimo Winners je tu pro tebe!
Pokud vlastníš kimono značky Essimo, není nic jednoduššího, než sdílet svůj úspěch na virtuální nástěnku, kde se zvěčníš 
po boku svých kamarádů a idolů. www.essimo.cz/essimo-winners

Predstavujeme Vám náš JC Kidsport team pro školní rok 2016/2017:

1. řada: Předseda a hl. trenér Jiří Vaněk, 2. řada zleva: trenérky a trenéři Dominika Pobudová, Andrea Čalfová (trenérka a kontaktní osoba pro ko-
munikaci s rodiči našich členů), Jaroslava Černá, Monika Mihulová, Michal Mihula, 3. řada zleva: Jan Prošek (za www.Essimo.cz), Andrea Moravcová, 
Drahomíra Sedmidubská, Veronika Nogolová, Barbora Šlégrová, Kateřina Pekárková, Simona Dalihodová, Magdaléna Nováková (marketing), 4. řada 
zleva: Jan Zavadil, Michal Rašín, Jakub Holý, Martin Volek, Matěj Hrdina, Adam Rychtecký, 5. řada zleva: Vilém Pacák, Jindřich Turek, Lukáš Měrka, 
Martin Rašín, David Dubský, Václav Sedmidubský, David Hozák, Petr Šlehofer, Radek Dobiáš, 6. řada zleva: Michal Váňa, Felix Čapek, Michal Horák, 
Mirek Turek, Monika Oswaldová (trenérka a koordinátorka akcí), Radim Knápek, Tomáš Knápek, Michal Cholevík, Tomáš Bindr, Filip Minster, Jaroslav 
Dobrev, Tomáš Jákl. Na hromadné fotografi i bohužel chyběli Romana Králíková, Laura Minaříková, Václav Žemla, Marek Nerandžič, Tomáš Marunič, 
Patrik Polívka a Michal Černý.

Podekování našim milým sponzorum a dárcum
Za veřejnou fi nanční podporu děkujeme:  
MČ Praha 2, MČ Praha 11, MČ Praha – Libuš.

Fotografka Alice Bochňáková www.alicedigiart.com 
nafotila pro nás veškeré ilustrační fotografi e.


