
 Pár slov Jiřího Vaňka - hlavního trenéra 

 a zakladatele Judo clubu Kidsport

SLAVÍME UŽ 10 LET
 
Stalo se to poslední týden v srpnu roku 2007, kdy jsem začal obcházet základní školy a sjednávat nájmy tělocvičen, abych mohl začít organizovat 
kroužky juda. Až nyní jsem si uvědomil, že jsem v té době neměl žádné plány, žádnou vizi. Prostě jsem chtěl trénovat děti na školách a snažil se 
mít rozvrh co nejvíce naplněný… První hodina juda v historii našeho klubu se odehrála 17. září 2007 v ZŠ Školní v Praze 4. Přišlo na ni asi 35 dětí a 
musím říct, že to pro mě byl šok. Zorganizovat smysluplnou hodinu na deseti školních žíněnkách bylo hodně troufalé. První rok však nakonec dopadl 
nad očekávání dobře. O judo byl velký zájem a na konci školního roku jsme měli téměř 300 dětí.
V dalších letech jsme se s pomocí kamarádů judistů rozšiřovali do dalších škol. Děti, které měly o judo vážnější zájem, jsme posílali do závodního 
klubu USK Praha. V té době jsme již začali do školních tělocvičen pořizovat judistické tatami a zakládat spádové oddíly, kde se trénovalo 2x týdně. 
Tedy takové přestupní stanice mezi kroužkem juda jednou týdně a závodním klubem USK. Byl tak nastaven koncept výběru talentů, který po několika letech začíná nést ovoce. Nyní již 
máme své závodní oddíly (JA Háje, ZŠ Hostivice...), kde mají děti teoreticky možnost trénovat až do dospělosti. 
A jaké významné události se staly v roce 2017?
Přejmenovali jsme se z Judo clubu Kidsport na Judo Academy Praha. Přivezli jsme spoustu medailí z Přeborů ČR žáků. A i když jsme 
v celkovém medailovém pořadí klubů na Přeboru ČR mladších žáků nezvítězili, můžeme s klidem říct, že jsme v průběhu roku byli nej-
úspěšnějším oddílem v ČR (podrobnosti ve statistikách na jiném místě ročenky). Za zmínku také stojí účast našeho seniorského týmu 
v I. lize družstev. Do play off se tým Judo Academy, složený z trenérů a bývalých úspěšných judistů, kvalifikoval dokonce z prvního místa. 
Do extraligy jsme však z taktických důvodů raději nepostoupili.
Během deseti let se oddíl Judo Academy Praha stal největším klubem v ČR napříč všemi sporty. Momentálně máme přes 3000 dětí na 
80 místech v Praze a okolí a od minulého roku také v jižních Čechách. Přes 3000 tatami a přes 40 aktivních trenérů. V trenérském týmu 
máme i judistické hvězdy: reprezentanty Davida Klammerta, Michala Horáka, Jindřicha Turka a především juniorského reprezentačního 
trenéra Václava Sedmidubského a bývalého trenéra reprezentace Davida Dubského.
Při příležitosti 10. výročí bych rád ze srdce poděkoval všem bývalým i současným trenérům a kolegům, kteří se podíleli na rozvoji klubu. 
Především pak Lukáši Hořtovi, který mi před deseti lety předal své zkušenosti z organizování kroužků juda v Brně. A Michalu Rašínovi, 
bratrovi našeho současného populárního trenéra Melouna, který byl v prvních letech klubu nejvytíženějším trenérem a zasloužil se o 
jeho úspěšný rozvoj.
Našim dětem přeji v roce 2018 skvělou judistickou zábavu a pokud budou chtít, i mnoho závodních úspěchů.

Náš klub změnil název na JUDO ACADEMY PRAHA.
Změna se týká pouze názvu klubu v evidenci 
Českého svazu juda. 

V roce 2017 se závodníci Judo Academy zúčastnili 32 závodů. Do 10. prosince jsme získali 158 zlatých, 124 stříbrných a 128 bronzových medailí na turnajích různých úrovní.

Letos náš klub také dosáhl výborných výsledků na republikovém přeboru. Největší radost máme z titulu v mladších žácích, který vybojoval, a tak i obhájil, Ondřej Tomšů ve váhové 

kategorii do 34 kg. Ale nebyl to náš jediný úspěch. Stříbrné přivezli Martin Pancner, Josef „Pepé“ Mouca, David Dudy a na bronz dosáhla děvčata Majda Kaletová a Tereza Dolejšková. 

Za zmínku stojí i skvělé výsledky na Českých pohárech, které patří mezi velmi prestižní soutěže. David Dudy, Ondřej Tomšů a Martin Pancner dokázali získat zlato na 3 podnicích, 

Matěj Blín a Josef Mouca triumfovali 2x. 

Výrazných úspěchů též dosáhl závodník USK Praha Mikuláš Meško, který svou judistickou kariéru zahájil v našem klubu. Konkrétně na ZŠ Školní. Obsadil 5. místo na Evropském 

olympijském festivalu mládeže, dále zvítězil na evropském poháru ve Španělsku a kvalifikoval se na mistrovství Evropy a následně byl vyhlášen 2. nejlepším kadetem v ČR.

Závodníci Judo Academy se letos zúčastňovali také zahraničních turnajů, kde se rozhodně neztratili. Na tom nejprestižnějším v Budapešti, kde startovala skoro celá Evropa, se 

v kategorii mláďat dostali nejvýše Jakub Tomšů a Alex Maroušek, kdy oba brali stříbro a byli jediní z celé ČR, kterým se v mláďatech podařilo získat medaili.

Prosadili se i další naši odchovanci, kteří už ale závodí v barvách USK Praha. Přebor ČR vyhráli Jan Kačírek a Anna Marie Polnická. 

Tradičně zmíníme také některé bilance našich nejlepších závodníků:

Marek Pancner a Alex Maroušek nebyli na domácích turnajích za celý rok ani jednou poraženi.

Marek Pancner 62 výher, 3 prohry, 16 zlatých a 2 stříbrné a 1 bronzová medaile 

Vašek Koudelka 65 výher, 7 proher, 13 zlatých a 1 stříbrná medaile

Martin Pancner 99 výher, 14 proher, 14 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzové medaile

Ondřej Tomšů  na Českých pohárech + MČR – 25 výher, 1 prohra, 4 zlaté a 1 bronzová medaile.

TRENÉŘI JUDO ACADEMY JSOU ČASTO I ÚSPĚŠNÝMI ZÁVODNÍKY A REPREZENTANTY, COŽ JEJICH LETOŠNÍ 

VÝSLEDKY JASNĚ DOKAZUJÍ.

Začneme od konce – v listopadu se v Hranicích na Moravě konalo Mistrovství ČR seniorů a páni trenéři získali neuvěřitelných 

5 medailí. Druhé místo obsadil ve váze do 66 kg Tomáš Binhak, zlato ve svých váhových kategoriích vybojovali Václav Sedmidubský 

(-73 kg), Jindřich Turek (-90 kg), David Klammert (-100 kg), Michal Horák (+100 kg). 

Tomáš Binhak se prosadil už na jaře jako junior, kdy ve váze -66 kg získal mistrovský titul. V létě pak slavil třetí místo na 

Evropském poháru juniorů v Praze (-60 kg). Jméno Davida Klammerta se ve výsledkových listinách objevuje na stupních vítězů 

čím dál častěji – letos to bylo 2x 3. místo na European Open v Minsku a Katowicích (-90 kg), 1. místo na Judo Open v Reykjavíku 

(-100 kg). Stálicí české repre je Michal Horák (+100 kg), který si připsal 3. místo na Evropském poháru v Bratislavě a skvělé stříbro 

na African Open v Casablance.

Nesmíme zapomenout na neočekávanou sezónu v mužské 1. lize, kdy družstvo složené z trenérů Judo Academy ani jako nováček 

nezaváhalo a odneslo si vítězství v její základní části. 

Ke všem úspěchům gratulujeme a přejeme hodně závodnického štěstí i do dalšího roku 2018. Michal Horák, reprezentant ČR

Největší úspěchy našich závodníků za rok 2017

Skvělý závodní rok trenérů Judo Academy

Ročenka 2017

Judo club Kidsport
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Davide, v kolika letech jsi začal chodit na judo a kde trénuješ?

S judem jsem začal v sedmi letech. Trénuji na základní škole v Hostivici a 2x týdně se jezdím poprat na Folimanku. Od začátku mě trénuje Jirka Vaněk.

Kolikrát týdně máš tréninky a co tě nejvíc baví?

Judo trénuji 5x týdně a 2x týdně mám ráno před školou kondiční trénink. Nejvíce mě baví zdokonalování se po technické stránce.

Jak jsi spokojený s letošní závodní sezónou?

V různých věcech mohla být lepší, ale celkově jsem velmi spokojený, hlavně s její podzimní částí, kdy jsem obsadil na silném mezinárodním turnaji 

ve Varšavě třetí místo.

Kde všude jsi letos s judem byl?

Letos jsem se díky judu podíval do Chorvatska, 2x do Maďarska, do Německa, na Slovensko, do Rakouska, Polska a Slovinska.

Jsi nervózní, když nastupuješ na zápas? Na co v té chvíli myslíš?

Nervózní jsem úplně před každým zápasem. Snažím se na nic nemyslet a soustředit se jen na danou chvíli.

Jaký je tvůj judistický cíl? A máš některého sportovce za vzor?

Určitě bych se jednou chtěl dostat na olympijské hry. Mám hodně judistů, které obdivuji, ale největším vzorem je pro mě samozřejmě Lukáš Krpálek.

Jak se těšíš na následující sezónu? Jaký máš cíl?

Na následující sezónu se moc těším, i když vím, že jako pro dorostence prvním rokem bude velmi náročná. Chtěl bych určitě navázat na letošní rok a dostat se do dorostenecké 

reprezentace.

„TRÉNOVÁNÍ MI DOBÍJÍ ENERGII – DĚTI CHCI PŘIPRAVIT HLAVNĚ NA ŽIVOT“

Nadějný judista David Klammert (*9. 4. 1994) přišel z Moravy, aby jako reprezentant dosáhl ve své váze do 90 kg co nejlepších výsledků. Pro-

zradil nám, jak se mu to daří, co ho na Praze baví a proč se rozhodl trénovat děti v Judo Academy.

Davide, už jsou to tři roky, co jsi přešel z olomouckého klubu do Prahy. Jak hodnotíš svůj pobyt tady?

Jsem s tím hodně spokojený, splnilo se to, co jsem očekával. Člověk se hodně soustředí na judo, je tady skvělý přístup trenérů i výborné 

zázemí. Kdo chce být v reprezentaci, tak do Prahy musí přejít a jsem rád, že jsem to udělal.

Dovedl bys říct, co Ti Praha dala i vzala?

Vzala... asi nic. Jezdím jen méně domů, nevidím tolik své kamarády, ale to tak nějak patří k životu. A týká se to asi všech, kdo jdou studovat 

nebo pracovat někam pryč. V Praze je především hodně možností, hodně směrů, kam se dá rozvíjet oproti malým městům.

V současné době vedeš i tréninky v Judo Academy. Co tě na tom hlavně baví?

Dobíjí mi to energii, odpočinu si od svého trénování a hlavně můžu něco předat. Jak se říká, děti jsou radost – hodně mě baví je podporovat, 

zkoušet na nich to, co bavilo mě, když jsem byl malý. To znamená hry, motivace, měly by vědět, že nic není zadarmo, ale když člověk dře, pak 

se mu to vrací. Rád bych je rozvíjel po osobní stránce, ať jsou pak připraveni co nejvíc na život jako takový a mají radost ze sportu.

Zbývá Ti čas i na něco jiného než je judo?

Určitě zbývá – každý máme svůj příděl času stejný. Zhruba sedmdesát procent věnuju judu, tréninkům mým i dětí, zbytek je pro můj osobní život.

Kde vidíš sám sebe za pět let?

To už bude po olympijských hrách, tak doufám, že mi na krku bude viset nějaká medaile, nebo alespoň akreditační karta – to je můj primární cíl.

VÝSLEDKY 2015-2017  

Mistrovství ČR seniorů  2x zlato  

Kontinentální turnaje   2x bronz

Mistrovství Evropy do 23 let 1x zlato  

Mezinárodní turnaje  3x zlato, 1x bronz

David Dudy – reprezentant ČR v kategorii do 15 let

David Klammert – reprezentant ČR ve váhové kategorii do 90 kg a trenér Judo Academy

Judo Academy je od září 2014 sponzorem kroužku v ZŠ pro sluchově postižené

Judo Academy je od září 2017 sponzorem tří dětí z hostivického Klokánku

Judo pro dospělé

 …NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT…

Zveme všechny rodiče, aby se připojili 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, Květnového vítězství 85, Praha 4.

Věnovat se vám budou naši milí trenéři Martin „Meloun“ Rašín a Michal Rašín.

Každé pondělí od 13,00 do 14,00 pořádá Judo Academy v ZŠ Ječná tréninky juda pro žáky se sluchovým postižením. Tréninků se může zdarma účastnit každý žák z této školy se 

zájmem o judo. Tréninky zde vede trenérka Monika Mihulová. 

Judo Academy je nově od září 2017 sponzorem tří dětí z hostivického Klokánku. Děti mají možnost zdarma navštěvovat tréninky juda 

dvakrát týdně. Dále mohou využít možnosti přihlásit se a zdarma se zúčastnit všech hostivických judovíkendů.
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Judista roku je NEbodovací soutěž, do které bude zařazen každý, 

kdo absolvuje alespoň jeden oficiální turnaj ČSJu. O vítězích v ka-

tegoriích U11, U13, U15 rozhoduje odborná porota složená z řad tre-

nérů Judo Academy Praha, která přihlíží k výsledkům na turnajích 

(doporučených, nebo povinných) uvedených v kalendáři na www.

judoprodeti.cz. V každé výše uvedené kategorii bude na konci roku 

vyhlášeno 10 nejúspěšnějších závodníků.

Odměny: 

10. – 6. místo diplom a pohár

5. – 1. místo diplom a pohár

3. místo kimono IJF Gold bílé, nebo modré

2. místo kimona IJF Gold bílé a modré

1. místo zařazení do Essimo Future Teamu

 pro rok 2019 (vybavení značky Essimo na rok)

TOP Judista roku - je nejlepší judista napříč všemi kategoriemi - 

získá putovní pohár, na kterém bude štítek s jeho jménem.

Závodníci se mohou

zúčastnit bodovací 

soutěže Essimo Cup 

i ankety Judista roku.

Soutěž Essimo Cup 2018 je celoroční bodovací soutěž pro členy Judo Academy Praha.

Jak soutěžit s Judo Academy? Je to jednoduché! Mrkněte na následující podmínky:

1) Soutěžícím se automaticky stane každý, kdo absolvuje jakékoli turnaje v rámci judovíkendů, soustředění, 

miniturnajů a klubových turnajů.

2) Hodnocené kategorie: U9, U11, U13

3) Tabulka bodového ohodnocení:

BODY  Vyhraný zápas Účast

Miniturnaj    1 1

Judovíkend Klánovice  2 2

Judovíkend Březiněves  2 2

Judovíkend Judo Academy 2 2

Judovíkend Hostivice  2 2

Judovíkend Folimanka  3 2

Klubový turnaj Essimo Cup 3 1

4) Vyhodnocení: z každé kategorie bude na konci roku vyhlášeno 10 závodníků, kteří nasbírají nejvyšší 

počet bodů.

5) A na jaké odměny se můžete v každé kategorii těšit?

10. – 1. místo  diplom a pohár

5. – 1. místo   kimono Essimo Yuko

3. místo   2 judovíkendy zdarma 

2. místo   3 judovíkendy zdarma

1. místo   3 judovíkendy zdarma + 1 týden zdarma na letním soustředění

6) POZOR! Miniturnaje se od 1. 1. 2018 nemohou zúčastnit závodníci, kteří již startovali na oficiální soutěži 

ČSJu. V roce 2018 mohou na miniturnaji startovat děti ročník 2007 a mladší, v roce 2019 to bude ročník 

2008 a mladší, atd.

Celkovou statistiku získaných medailí za rok 2017 a kompletní výsledky naleznete na www.judoprodeti.cz/judista-roku

Mláďata U9: 

1. Pancner Marek

 - stipendium

2. Čepeláková Lucie

 - stipendium

3. Libra Marek

 - stipendium

4. Huříková Dorothea

5. Čekanová Denisa

6. Daněk Viktor

7. Veselý Antonín

8. Kučera Jan

9. Pancnerová Hana

10. Rishko Vladislava

Z celkového počtu 

340 dětí.

Mláďata U11:

1. Koudelka Václav

 - stipendium

2. Maroušek Alex

 - stipendium

3. Tomšů Jakub

 - stipendium

4. Kebrdle David

5. Jindřich Matyáš

6. Daněk Oskar

7. Vyčítal Tomáš

8. Huřík Václav

9. Váňa David

10. Čížek Filip

Z celkového počtu  

229 dětí.

Mladší žáci / žákyně:

1. Pancner Martin

 - stipendium

2. Mouca Josef

 - stipendium

3. Tomšů Ondřej

 - stipendium

4. Dolejšková Tereza

5. Blín Matěj

6. Dobrevová Kateřina

7. Čapek Martin

8. Manhartová Kristýna

9. Kaletová Magda

10. Sasín Matyáš

Z celkového počtu 

107 dětí.

Starší žáci / žákyně:

1. Dudy David

 - stipendium

2. Koudelková Terezie

 - stipendium

3. Zykov Nikita

 - stipendium

4. Müller Filip

5. Hlostová Ema

6. Jodas Tomáš

7. Trnka Tomáš

8. Haničinec Tomáš

9. Škrna Ondřej

10. Krofta Daniel

Z celkového počtu  

23 dětí.

Již od prosince 2016 se děti setkávají s novou formou motivace a odměňování, a to 

s kartami omalovánek. Omalovánky 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 

trenérů a trenérek v průběhu roku a následně jim je rodiče nažehlí na bílý pásek. Po 

získání celé sady písmen JUDO budou adepti na získání bílo-žlutého pásu. 

Judo club Kidsport

®

Zkušební řád pro BABY JUDO

Soutěž Judista roku 2017

Nová pravidla ankety Judista roku Soutěž Essimo Cup 2018



LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – REKREAČNÍ STŘEDISKO SVATÁ KATEŘINA, CHOTĚVICE
V roce 2018 můžete vybírat ze dvou červencových turnusů nebo přihlásit svého judistu na dva týdny.

I. termín 30. 06. – 07. 07. 2018 

II. termín 07. 07. – 14. 07. 2018

Cena:  4.600,- Kč / týden, za dva týdny je cena stanovena na 8.800,- Kč. Při uhrazení soustředění do 31. 3. 2018 

je cena 4.500,- Kč / týden a 8.700,- Kč / dva týdny. Sourozenecká sleva 150,- Kč/ na 2. dítě je platná i po 31. 3. 2018. 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FOLIMANKA I A II
I. termín 20. – 24. 08. 2018 

II. termín 27. – 31. 08. 2018

Cena za týden 2.900,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2018 je cena 2.750,- Kč. Sourozenecká sleva 

150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2018. Soustředění je organizované formou příměstského tábora.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V JUDO ACADEMY POD VEDENÍM JIŘÍHO VAŇKA A DAVIDA DUBSKÉHO
I. termín 27. – 31. 08. 2018

Cena 4.250,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2018 je cena 4.000,- Kč. Sourozenecká sleva 

150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2018. Soustředění je organizované formou příměstského tábora.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - RADOMYŠL
I. termín 20. – 24. 08. 2018

Cena 2.400,- Kč / dítě / týden, při uhrazení  soustředění do 31. 3. 2018 je cena 2.300,- Kč. Sourozenecká sleva 

150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2018. Soustředění je organizované formou příměstského tábora.

LETNÍ JUDOŠKOLKA V JUDO ACADEMY 
I. termín 13. – 17. 08. 2018  

II. termín 20. – 24. 08. 2018   

Cena 3.950,- Kč / dítě / týden, při uhrazení soustředění do 31. 3. 2018 je cena 3.800,- Kč. Sourozenecká sleva 

150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2018. Soustředění organizované formou příměstského tábora.
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Judovíkend Judo Academy 

IV.  24. – 25. 02. 2018

V. 24. – 25. 03. 2018

Cena:  1500,- Kč / víkend

Judovíkendy a miniturnaje jsou určeny pro děti od 6-ti let. Judoškolka je pro děti od 4 do 6-ti let. 

Na víkendové akce se hlaste on-line na www.judoprodeti.cz/kalendar

* Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Na letní akce se hlaste on-line na www.judoprodeti.cz/kalendar

Lesní Judovíkend 

Judo Academy

IV.    14. – 15. 04. 2018

V.  26. – 27. 05. 2018

VI.  23. – 24. 06. 2018

Cena: 1700,- Kč / víkend

Miniturnaje v Judo Academy

IV.  25. 02. 2018

V. 25. 03. 2018

Cena: 250,- Kč

Den s judem v Hostivici – 

intenzivní výuka juda

I. 10. 03. 2018

II. 12. 05. 2018

Cena: 750,- Kč

                  cup v Hostivici

I.         11. 03. 2018

II.        13. 05. 2018

Cena: 200,- Kč

Judoškolka Judo Academy

IV.    03. – 04. 03. 2018

V.     07. – 08. 04. 2018

VI .   19. – 20. 05. 2018

VII. 16. – 17. 06. 2018

Cena: 1700,- Kč / víkend

Judovíkend Březiněves 

II. 14. – 15. 04. 2018

Cena: 1500,- Kč / víkend

Judovíkend Klánovice 

IV. 17. – 18. 03. 2018

V. 19. – 20. 05. 2018

Cena: 1500,- Kč / víkend

Judovíkend Radomyšl 

III.    10. – 11. 02. 2018

IV. 24. – 25. 03. 2018

V. 26. – 27. 05. 2018

Cena: 1200,- Kč / víkend

Judovíkend Folimanka 

IV.  27. – 28. 01. 2018

V. 03. – 04. 03. 2018

VI. 21. – 22. 04. 2018

VII. 26. – 27. 05. 2018

Cena: 1400,- Kč / víkend

Víkendové akce pro školní rok 2017/2018:

Letní akce pro školní rok 2017/2018:



V e-shopu www.essimo.cz se kimona holandské značky Essimo začala prodávat koncem roku 2016. Nakoupit zde můžete nejen 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 k jejich 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

Představujeme vám náš Judo Academy team pro školní rok 2017/2018:

Adam Rychtecký, Adam Svoboda, Andrea Čalfová, Andrea Moravcová, David Hozák, David Paclík, David Zelenka, Ivan Martinec, Jan Macháček, Jan Prošek (www.essimo.cz, 

www.etatami.cz), Jaroslav Dobrev, Jaroslava Lorencová, Jindřich Turek, Magdaléna Nováková (marketing), Jiří Vaněk, David Dubský, Kateřina Pekárková, Lenka Moteffová, Martin 

„Meloun“ Rašín, Martin Volek, Matěj Hrdina, Matěj Pech, Matěj Štrajt, Pavel Kolský, Michal Mihula, Tomáš Jákl, Michal Horák, Monika Mihulová, Monika Oswaldová, Radek Dobiáš, 

Tereza Kubová, Tomáš Bindr, Zuzana Řeháková, Václav Sedmidubský, Tomáš Binhák, Tomáš Marunič, Vilém Pacák. 

Dalšími členy teamu, kteří na fotkách chybí, jsou: Ladislav Potměšil, Andrea Šálová (PR), Zdeňka Hříbalová (office managerka), David Klammert, Felix Čapek, Kirill Ionov, Kristián 

Jindra, Dominik Černoch, Michal Blín, Filip Müller.

Představujeme vám náš Judo Academy team pro školní rok 2017/2018:



Za veřejnou finanční podporu děkujeme:  MČ Praha 2, MČ Praha 4, MČ Praha – Libuš, MŠMT.

Fotografka Alice Bochňáková 

www.alicedigiart.com 

nafotila pro nás ilustrační fotografie.

Judo Academy na facebooku

Podívejte se na naše videa z akcí

Děkujeme za podporu

Pro rodiče našich členů a všechny naše příznivce na facebooku pravidelně zveřejňujeme fotografie z 

jednotlivých tréninků z mateřských a základních škol a z judovíkendů. Během soustředění vás a 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. 

Judovíkend Klánovice Soustředění Sv. Kateřina Lesní judovíkend Judo Academy úvodní video

JUDO ACADEMY PRAHA

20 07

go
mobilní čištění parou


