
Rok 2022 utekl jako splašený. Po dvou letech omezení se opět roztrhl pytel s judo akcemi všeho druhu. Najednou všichni chtěli dohnat, co zameškali. Sprint turnajů, kempů, 
judovíkendů byl v roce 2022 ohromující. Musím však jedním dechem dodat, že jsme za to byli opravu rádi. Opět jsme se mohli bez obav těšit na letní soustředění Kácov, na 
přebory ČR, na mezinárodní turnaje i na dětské judovíkendy a turnaje pro nejmenší. Dá se říci, že se opět vše zaběhlo do starých kolejí. 
Není to však úplně pravda. Vše není tak ideální. Obecně v ČR má velké procento dětí značný nedostatek fyzické aktivity, zaostávají v základních sportovních dovednostech 
a jsou častěji nemocné. Za poslední roky se ještě více ukázalo, jak je důležitá fyzická zdatnost dětí, jak je důležité, aby děti u sportu vydržely a byly zdravé. Jsem hrdý na to, že 
se v Judo Academy snažíme vždy na danou situaci rychle reagovat a snažíme se přizpůsobit aktuálním potřebám společnosti. Když Jigoro Kano v roce 1882 zakládal školu Judo 
Kodokan, přál si, aby judo mělo společenský přesah. Aby sloužilo k výchově člověka, fyzické i mentální zdatnosti a všeobecnému rozvoji společnosti. Postupem času se judo 
přeměnilo do podoby, jakou známe dnes. Tedy v olympijský sport, kde veškerá energie funkcionářů a trenérů směřuje k maximální výkonnosti a medailovým úspěchům. Tento 
směr však je nyní již přežitek. Dnešní doba nám ukazuje, že je potřeba se vrátit k základním vizím a myšlenkám juda. Je potřeba hledat vedle 
sportovního juda i další cesty pro děti, které se nechtějí hlouběji věnovat závodnímu judu. Hledáme cesty, jak děti motivovat, aby u juda vydržely, 
aby se dokázaly v judu seberealizovat. Proto začínáme organizovat turnaje v předvádění technik KYU CUP, kde děti mohou složit zkoušky na 
vyšší pásy, podporujeme cvičení KATA (soubory předem stanovených tradičních technik), snažíme se dělat náplň tréninků nezávodních skupin 
atraktivnější zařazováním kondičních cvičení, sebeobrany a všeobecně děti motivovat pomocí získávání vyšších pásů. Starším dětem dáváme 
možnost asistovat trenérům na hodinách, absolvovat semináře a dále se v judu vzdělávat. 
Judo Academy je vždy o krok napřed před ostatními. Nemohu se dočkat, až v roce 2023 naplno začneme realizovat všechny naše plány.
Abych byl však spravedlivý, je potřeba zmínit, že se na Judo Academy snažíme co nejlépe rozvíjet i naše závodní týmy a vyvíjíme velké úsilí, 
aby náš klub byl nejúspěšnější v ČR. Filozofie našich trenérů závodního týmu je jasná. Naučit naše děti perfektním základům techniky, raději s 
pomalejším vývojem s cílem být úspěšný až ve straších kategoriích. Závodníkův potenciál by se měl začínat projevovat nejdříve až v kategorii 
U16, U18. Tato vize se hlavním trenérům Felixovi Čapkovi a Radkovi Dobiášovi začíná naplňovat a jsem přesvědčen, že pokud budou závodníci, 
trenéři a rodiče dostatečně trpěliví, dokážeme vychovávat spousty budoucích reprezentantů.
Závěrem, jako každý rok, musím poděkovat realizačnímu týmu Judo Academy v čele s ředitelkou Magdalénou Novákovou, našim trenérům 
a všem členům Judo Academy, kteří rádi chodí na judo. 
  Jiří Vaněk

První sobotu v prosinci roku 2022 se uskutečnil v Hostivici historicky první KYU cup. Na tomto ojedinělém turnaji soutěží děti v předvádění vybraných technik, které jsou záro-
veň součástí zkušebního řádu na daný pás (kyu). Naskytne se tak mimořádná příležitost, kdy judisté mají možnost vyzkoušet si v rámci turnaje svoje dovednosti v souvislosti 
s potenciálním získáním vyššího kyu. 
Další KYU CUP se uskuteční v Unyp aréně na Podvinném mlýně 11. června 2023. Pořadatelem je Český svaz juda a bude zde možno v rámci turnaje úspěšně složit zkoušku na 
dané kyu. Kromě medaile a diplomu tak obdrží děti i potvrzení o úspěšně složené zkoušce na vyšší pás. 
Autorem myšlenky turnaje v ČR je zakladatel Judo Academy Jiří Vaněk.

Podívejte se na video 
z KYU CUP 2022!

Do nového roku s novou kolekcí oblečení Judo Academy. Teplákové soupravy, mikinošaty, mikiny, kraťasy, osušky, čepice a další bude možné zakoupit 
v našem e-shopu www.essimo.cz. O spuštění prodeje budete informováni prostřednictvím našich webových stránek i sociálních sítí.

PÁR SLOV JIŘÍHO VAŇKA – HLAVNÍHO TRENÉRA A ZAKLADATELE JUDO ACADEMY

KYU CUP HOSTIVICE 2022

NOVÁ KOLEKCE OBLEČENÍ JUDO ACADEMY

ROČENKA 2022



ESSIMO CUP

JUDISTA ROKU

Soutěž ESSIMO CUP je celoroční bodovací soutěž pro členy Judo Academy Praha v kategoriích 
U8, U10, U12 a U14. Účast na turnajích je vhodná i pro začátečníky a mírně pokročilé.
PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE ESSIMO CUP 2023:
• Soutěžícím se automaticky stane každý člen Judo Academy, který absolvuje alespoň jeden  
 turnaj ESSIMO CUP.
• Hodnocené kategorie: U8, U10, U12 a U14. 1 bod za každý vítězný zápas.
• Zkušení závodníci se soutěže ESSIMO CUP zúčastnit nesmí. V případě nejasností o startu  
 rozhoduje vedení Judo Academy.
• Děti s 4 kyu (oranžový pás) a vyšší, startují pouze s výslovným souhlasem vedení 
 Judo Academy.
• ESSIMO CUP je otevřen i pro ostatní pražské kluby, ale jejich závodníci nejsou zařazeni 
 do bodovací soutěže.
• Turnaj ESSIMO CUP bývá součástí judovíkendu. Na ESSIMO CUP se však lze přihlásit 
 i samostatně.
• Tabulku průběžného pořadí celoroční bodovací soutěže ESSIMO CUP můžete sledovat 
 na našem webu

PRAVIDLA ANKETY JUDISTA ROKU 2023 
Judista roku je nebodovací soutěž, do které bude zařazen každý, kdo absolvuje alespoň jeden 
oficiální turnaj ČSJu. 
O vítězích v kategoriích U12, U14, U16, U18 + U21 rozhoduje odborná porota složená z řad trenérů 
Judo Academy, která přihlíží k výsledkům na turnajích (doporučených nebo povinných) uvede-
ných v kalendáři na www.judoprodeti.cz.
Z každé kategorie bude na konci roku vyhlášeno 10 nejúspěšnějších závodníků – 4 kategorie 
– U12, U14, U16, U18+U21 (jako jedna kategorie)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ESSIMO CUP 2022:
Z každé kategorie bude na konci roku vyhlášeno 10 závodníků, 
kteří nasbírají nejvyšší počet bodů.
1. místo Pohár, diplom, voucher* na nákup 
 v klubovém e-shopu v hodnotě 1 500 Kč
2. místo Pohár, diplom, voucher* na nákup 
 v klubovém e-shopu v hodnotě 1 000 Kč
3. místo Pohár, diplom, voucher* na nákup 
 v klubovém e-shopu v hodnotě 500 Kč 
4 – 10. místo Pohár a diplom

*při použití voucheru nelze uplatnit další slevy

1. místo Pro kategorie U16 a U18+U21
  voucher na nákup v hodnotě 3 000 Kč – pohár + diplom
1. místo Pro kategorie U12 a U14
  voucher na nákup v hodnotě 2 000 Kč + pohár + diplom
2. místo Všechny kategorie voucher* na nákup v klubovém e-shopu
  v hodnotě 1 000 Kč, diplom a pohár 
3. místo Všechny kategorie voucher* na nákup v klubovém e-shopu
  v hodnotě 500 Kč, diplom a pohár 
4. - 10. místo Diplom a pohár

Nejlepší judista napříč všemi kategoriemi 
získá putovní pohár a sportovní vybavení 

v hodnotě 10 000 Kč.

VÝSLEDKY ANKETY JUDISTA ROKU 2022

VÝSLEDKY ANKETY ESSIMO CUP 2022

RYCHLÁ ZPOVĚĎ TOP JUDISTY ROKU DAVIDA DUDYHO

U11

1. Švambera Sebastien 

2. Andrle Lukáš

2. Grund Jonáš

4. Řápek Lukáš

5. Mrákota David

6. Čekan Lukáš

7. Veselý Petr

8. Nekula Martin

9. Štáfl Cyril

10. Kopal Ondřej 

U9

1. Holub Albert

2. Gryga Martin

2. Sofron Štěpán

4. Vácha Jan

5. Řápková Michaela

6. Vašatová Petra

7. Tesařík Jan

8. Kaltenbrunner Petr

9. Janele Šimon

10. Finger Max

U13

1. Svoboda Jakub

2. Víšek Matěj

3. Flusser Theodor

4. Kučera Jan

5. Daněk Viktor

6. Zechel Tomáš

7. Veselý Antonín

8. Kubica Daniel

9. Šebesta Samuel

10. Sklenář Ondřej

U11

1. Juda Filip

2. Fáber Lukáš

3. Andrle Lukáš

4. Grafnetter Ondřej

5. Janoušek Jakub

6. Vašata Mirek

7. Vosecký Ondra

8. Holub Mikuláš

9. Prokop Matyáš

10. Kotík Kvído

U15

1. Klimeš Vojtěch

2. Omáčková Amálie

3. Poklopová Lucie

4. Kučerová Anna

5. Daněk Oskar

6. Rak Maxmilián

7. Pobudová Tereza

8. Pelclová Kristýna

9. Kučera Jan

10. Kebrdle David

10. Zón Jan

U13

1. Kvíčala Kryštof

2. Michna Tomáš

3. Holub Michal

4. Peterka Tomáš

5. Malá Magdaléna

6. Šebesta Samuel

7. Procházková Markéta

8. Štokr Tobiáš

9. Pacáková Kateřina

10. Hnilica Vojtěch

U18

1. Blín Matěj

2. Sasín Matyáš

3. Pleva Jan

4. Pobuda David

5. Dobrevová Kateřina

U15

1. Andrle Štěpán

2. Vyhnálek Šimon

3. Urban Oliver

4. Pospíchal Filip

TOP JUDISTA ROKU 2022

 DAVID DUDY

Nejlepší výsledek v roce 2022: 3. místo na Evropském poháru juniorů v Praze.

Největší zážitek v roce 2022: Je jich více, ale jedno z nich je určitě soustředění v italském Riccione.

Kde jsi s judem byl v zahraničí v roce 2022: S judem jsem se podíval do Řecka, Polska, Itálie, Maďarska, 

Německa a Rakouska.

Co se ti nejvíce povedlo mimo juda v roce 2022: Určitě to, že jsem odmaturoval. 

Co ses naučil v roce 2022: Naučil jsem se pár akordů na kytaru a příští rok bych v tom chtěl pokračovat. 

Předsevzetí do roku 2023: Rád bych se nominoval na juniorské Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

*při použití voucheru nelze uplatnit další slevy



ZÁVODNÍCI JUDO ACADEMY V ROCE 2022
První turnaj roku 2022 se uskutečnil v České Třebové. Turnaj byl velmi poznamenaný 
koronavirovou pandemií, kdy se na poslední chvíli odhlásila téměř polovina našich zá-
vodníků. I tak závodníci Judo Academy zvítězili v celkovém pořadí klubů. Stejný víkend 
se uskutečnil Pohár nadějí v Olomouci, kam se část výpravy přesunula a vybojovala 
další cenné kovy. I přes veškeré komplikace, víkend trenéři zhodnotili velmi pozitivně.
Začátkem února se téměř 50 členů závodního týmu přesunulo na klubové soustře-
dění do Teplic. Cílem soustředění bylo nabrání kondice a osvojení si nových technik. 
Kromě juda jsme do už tak nabitého programu zařadili také plavání, wellness a různé 
stmelovací hry. To vše pod dohledem trenérů Felixe Čapka, Jirky Vaňka, Radka Dobiáše, 
Roberta Vaňouse a Martina Klapky.
V průběhu února se pak naši dorostenci zúčastnili turnaje ve francouzském Thionville, 
mláďata turnaje v Litoměřicích. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.
Březen byl zahájen mezinárodním turnajem v Banské Bystrici, odkud si Judo Academy 
přivezlo 10 medailí.
V půlce března proběhl první Český pohár. Z důvodu stále platných koronavirových 
opatření, se ČP uskutečnilo na dvou různých místech. Pro kategorie U13 a U15 se 
závodilo v Ostravě. Kategorie U18 bojovala v Hranicích na Moravě. Z Českého poháru si 
medaili dovezli Matěj Víšek, Amálie Omáčková, Oskar Daněk a Vojtěch Klimeš. Připsali 
si tak cenné body do kvalifikace na Přebor ČR. Koncem března se naši závodníci 
zúčastnili Polabské ligy v Chlumci nad Cidlinou a byla to opravdu medailová nadílka. 
Z 35 závodníků získalo hned 25 závodníků cenný kov, a z toho 6 hned ten nejcennější. 
Začátkem dubna proběhl kvalifikační turnaj na Přebor ČR U13, U15 v Praze. Z celkových 
47 závodníků Judo Academy jich uspělo 30 a odvezli si nejen medaile, ale hlavně 
body do žebříčku hodnocení. Díky těmto výsledkům si Judo Academy upevnila pozici 
jednoho z nejúspěšnějších klubů v Praze. Po kvalifikačním turnaji se také uskutečnila 
soutěž O pohár mistra skláře. Naše týmy obsadily 2. a 5. místo. Na turnaji byla skvělá 
atmosféra, děti se navzájem podporovaly a bojovaly za společné vítězství. 
V dubnu se předvedl náš nejúspěšnější závodník David Dudy, který na prestižním 
Evropském poháru juniorů v Itálii obsadil 5. místo. Koncem dubna se ještě uskutečnilo 
Mistrovství ČR juniorů. Své kvality potvrdil David Dudy, který v kategorii do 100 kg 
vybojoval titul mistra ČR. Velmi překvapil svým výkonem Matyáš Sasín, který po třech 
výhrách a jedné prohře vybojoval bronzovou medaili.
Mezinárodní turnaj v Budapešti se tradičně uskutečnil začátkem května a přinesl 
skvělé výsledky pro Judo Academy. Na tomto velmi kvalitně obsazeném turnaji, vy-
bojoval cenné vítězství Vojtěch Klimeš. Druhé místo obsadila Amálie Omáčková, třetí 
místo pak Oskar Daněk.
Hned další víkend se naši závodníci představili na mezinárodním turnaji v Mariboru, 
kde skvěle reprezentovali náš klub. Velmi dominantní výkon předvedli Jakub Svobo-
da a Amálie Omáčková. Oba závodníci si odvezli nejcennější kov. Po mezinárodních 
turnajích proběhly tréninkové kempy, na kterých naši závodníci změřili síly s judisty 
z okolních evropských zemí. Tyto zkušenosti jsou pro závodníky nenahraditelné a pro 
udržení konkurenceschopnosti nezbytné.
V půlce května proběhl další Český pohár, tentokrát v Jablonci. Ten přinesl pro Judo 
Academy dvě medaile v kategorii U13, dvě medaile v kategorii U15 a čtyři v kategorii 
U18.
Následoval turnaj nižší kategorie v Benešově, kde Judo Academy vybojovala 27 medailí 
a z toho 9 zlatých. Na velmi dobře zorganizovaném turnaji jsme získali také putovní 
pohár pro nejlepší tým v turnaji družstev. Koncem května se ještě uskutečnily dva 
turnaje. Prvním byla Velká cena Pardubic 2022 a pro Judo Academy dopadla úspěšně. 
Celkem jsme získali ve všech kategoriích 23 medailí. V hodnocení klubů pak Judo Aca-
demy zvítězila v kategorii U18 a 2. místo obsadila v U11. Druhým turnajem byla Velká 
cena Chebu, kam vyrazil tým Judo Academy trénující v Myslince. Ve čtyřech věkových 
kategoriích jsme získali celkem 7 medailí.
V červnu se uskutečnil Český pohár v Novém Bydžově. První soutěžní den závodily 
kategorie U15, U18. Naši závodníci vybojovali 1x stříbro, 4x bronz. Druhý soutěžní den 
přišly na řadu kategorie U11, U13. V kategorii U11 jsme vybojovali 6 medailí. V U13 vybo-
jovali Jan Kučera a Matěj Víšek stříbro. Turnaj není samozřejmě jen o medailích. Na ČP 
v Novém Bydžově byly k vidění i další pěkné výkony. Po oba dva dny panovala uvnitř 
týmu dobrá nálada. Avšak turnaj uspořádaný velkolepě v hokejové hale se v odpoled-
ních hodinách proměnil v saunu. Někteří závodníci se s tím popasovali lépe, někteří 
hůře. Za oba dva dny Judo Academy nasbírala 13 medailí, z toho 6 stříbrných a 7 
bronzových. Někomu chyběly síly, někomu štěstí, každopádně na zlato jsme dosáhnout 
nedokázali. 
Koncem června se ještě uskutečnila Letní olympiáda dětí a mládeže 2022 v Olomou-
ci. Jedním ze dvou trenérů pražského výběru byl i trenér Judo Academy Felix Čapek. 
Závodníci Judo Academy vybojovali s pražským výběrem U15 zlatou medaili za smíše-
né družstvo (každý kraj sestavil jedno družstvo). Druhý den se pokračovalo v turnaji 
jednotlivců. Na 2. místě skončila Lucie Poklopová, Anna Kučerová vybojovala 3. místo 
a Kristýna Pelclová obsadila 5. místo. Posledním účastníkem na olympiádě byl David 
Kebrdle, který se do finálových bojů neprobojoval. 
Již tradičně se v červenci uskutečnilo klubové soustředění. Sporthotel Kácov u řeky 
Sázavy nám opět poskytl skvělé zázemí. Kromě juda si děti vyzkoušely i mnoho dal-
ších sportů (plavání, lezení, míčové hry, lanový park, vytrvalostní sporty), které je 
vedou k větší všestrannosti.
V půlce července se představil David Dudy na Evropském poháru juniorů v Praze, kde 
získal bronzovou medaili. Ve váhové kategorii do 100 kg porazil tři soupeře. Radost ze 
3. místa sdílel po vyhlášení se svým osobním trenérem Jiřím Vaňkem. Léto pak bylo 
ve znamení centrálních tréninkových srazů. Ať už se trénovalo v Hranicích, Teplicích, 
Novém Bydžově nebo v Praze, všude se tvrdě makalo a připravovalo na podzimní část 
sezony.  

První zářijový turnaj proběhl v Polsku. Letošní Cracow Judo Open 2022 přivítal i ju-
disty Judo Academy. V hojném počtu zahraničních závodníků jsme vybojovali 3 me-
daile - Amálie Omáčková zlato, Lucie Poklopová stříbro, Jan Pleva bronz.
V září se uskutečnil další důležitý Český pohár, tentokrát v Brně. První den přinesl 
bronzové medaile v kategorii U18 pro Jana Plevu a Matěje Blína.
Druhý den na stupně vítězů vystoupal pouze Vojěch Klimeš, který v boji o bronz 
porazil našeho dalšího závodníka Oskara Daňka. Ostatní naši závodníci bohužel ne-
prošli do bojů o medaile. Alespoň se však zúčastnili tréninkového kempu, který se 
uskutečnil po turnaji.
Vrcholem sezóny pro Davida Dudyho bylo Mistrovství Evropy juniorů 2022 v Praze. 
Bohužel nepřešel přes svého prvního soupeře, čímž pro něj šampionát skončil. Dle 
jeho vyjádření si odnesl cenné zkušenosti. 
Pro nejnižší kategorie byl první turnaj po prázdninách v Říčanech. Zde se představilo 
mnoho nových tváří, které se v září přesunuly do závodního týmu judo Academy. 
Turnaj přinesl opět mnoho medailí, ale také zážitků a cenných zkušeností. 
Koncem září proběhl Mělnický pohár. Sobotní část byla určena pro věkové katego-
rie U9, U11 i U13. Velké odhodlání bylo cítit v kategorii U13, kde se jednalo zároveň 
i o kvalifikační turnaj na Přebor ČR. Zlato vybojoval Tomáš Zechel, dalším chybělo 
k nejvyšší metě potřebné štěstí. I proto jsme nastřádali 6 bronzových medailí. Velmi 
dobré výkony předvedli i závodníci z Judo Academy Myslinka. V neděli na sobotní 
úspěchy navázali závodníci v kategoriích U15 a U18. Podtržením těchto výkonů byl 
triumf v celkové soutěži týmů U15 a bronz v kategorii U18.
První víkend v říjnu proběhlo Mistrovství ČR seniorů, kde David Dudy vybojoval stříbr-
nou medaili. Potvrdil tak, že v kategorii do 100 kg patří mezi nejlepší judisty v Česku.
Další víkend se Judo Academy zúčastnilo Přeborů Prahy mladších, starších žáků 
a kadetů. Pro žáky to byl důležitý turnaj i z hlediska kvalifikačních kritérií pro nad-
cházející Přebor ČR.
V konkurenci ostatních pražských oddílů se Judo Academy podařilo zvítězit v celko-
vém hodnocení klubů s medailovou bilancí 11 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových.
Následující víkend proběhlo podzimní soustředění v Kácově. Cílem bylo připravit 
kvalifikované závodníky na vrchol sezóny, kterým je Přebor ČR U13 a U15.
Přebor České republiky se konal v říjnu v Mladé Boleslavi. V kategorii mladších žáků 
startovalo 12 závodníků. Stříbrnou medaili vybojoval Jakub Svoboda (-46 kg). Na 
5. místě se umístil Theodor Flusser, 7. místo obsadili Tomáš Zechel, Viktor Daněk 
a Samuel Šebesta. 
Druhý den se pokračovalo v kategorii starších žáků. Za Judo Academy startovalo 
15 závodníků. Pěti z nich se podařilo vystoupat na stupně vítězů. Stříbrnou medaili 
vybojovala Lucie Poklopová a Vojtěch Klimeš. Bronzovou medaili pak Amálie Omáč-
ková, Anna Kučerová a Oskar Daněk. Na 5. místě skončila Kristýna Pelclová a 7. 
místo vybojoval Jan Kučera. 
Poděkování patří všem závodníkům, kteří startovali na Přeboru ČR. Závodníci před-
vedli skvělé výkony, a i když to některým nestačilo na medaili, tak posbírali cenné 
zkušenosti. Přece jen konkurence byla obrovská.
Na Přebor žactva navázalo hned další víkend Mistrovství ČR kadetů v Brně. Stříbrnou 
medaili vybojoval Matěj Blín a bronz získal Jan Pleva. Do finálového bloku se ještě 
probojovala Katka Dobrevová. Následující den proběhl Přebor ČR družstev. Starším 
žákyním se bohužel nepodařilo navázat na předchozí úspěchy našich kadetů. Přesto 
tento tým ukázal odhodlání a podal hodnotný výkon. V listopadu se ještě uskuteč-
nilo finále dorostenecké ligy. K titulu v dorostenecké lize pro USK Praha napomohli 
i závodníci Judo Academy. Jmenovitě Matěj Blín, Jan Pleva, Matyáš Sasín a David 
Pobuda. A tak mohli společně s dalšími převzít zlaté medaile a zvednout nad hlavu 
pohár pro mistra. Koncem listopadu proběhlo poslední kolo turnaje žáků a žákyň 
O samurajskou katanu. V Jičíně Judo Academy získala celkové prvenství v mláďatech 
i žácích a odvezlo si putovního pohár pro vítěze.
V prosinci se konal Pražský adventní pohár 2022, turnaj pořádaný Pražským svazem 
juda.
V konkurenci 60 oddílů z pěti zemí Judo Academy zvítězila v kategorii U11 a celkově 
brala 3. místo. Na turnaji se vedle zkušených závodníků představili i ti mladší, kteří 
přijeli sbírat zkušenosti. Všichni odevzdali maximum, ti úspěšnější převzali předčas-
ně vánoční dárky v podobě velmi pěkných cen.
Na poslední turnaj roku jsme se vydali do nizozemského Enschede, kde proběhlo 
otevřené mistrovství regionu Twente. Naši závodníci vedli vyrovnané zápasy, cenné 
kovy si však neodvezli. Co si však odvezli byly cenné zkušenosti, utkali se s novými 
soupeři a poznali, co je potřeba v následujícím roce zlepšovat. Bonusem také bylo 
nasátí vánoční atmosféry z malebných nizozemských uliček. 

Radek Dobiáš, trenér závodních skupin



V roce 2022 dosáhly významných úspěchů nejen závodní skupiny Judo Academy, ale i naše dvojice KATA Anna Šneidarová a Sára Švihlíková. Těm už se bezmála dva roky věnuje 
trenér Martin Klapka, který s holkami objíždí turnaje u nás i v Evropě. Za největší úspěch považují obě děvčata triumf na otevřeném Mistrovství Bavorska v dospělé kategorii, 
přestože věkem patří ještě mezi kadetky. V této kategorii soutěžily také, samozřejmě ji ovládly a přidaly ke zlatým medailím i speciální cenu za všestrannost. V domácích republi-
kových šampionátech na podzim získaly zlato v U18, mezi dospělými vybojovaly stříbrnou medaili. Jak vše začalo? Nejen na to odpoví Anička i Sára. Svoje postřehy přidává i jejich 
trenér Martin Klapka. 

ROZHOVOR S ANNOU ŠNEIDAROVOU A SÁROU JOSEFÍNOU ŠVIHLÍKOVOU

Holky, jak vás napadlo začít se věnovat KATA? 
Anička: Já jsem dělala závodní judo rok, neměla jsem dobré výsledky a nenaplňovalo mě to. Po celý rok jsem se bavila se Sárou, která se mnou KATA dělá a obě jsme chtěly se 
závodním judem skončit. Jenže si nás všimnul trenér Martin Klapka a nabídnul nám pro nás lepší variantu juda, a to KATA. Zkusily jsme si to a začalo nás to bavit. Tímto okamžikem 
jsme začaly trénovat na naše první závody.
Sára: Myslím, že první impuls byl na podzim minulého roku, když jsem se od trenéra Martina Klapky dozvěděla, že je vůbec nějaká možnost v KATA soutěžit. Na jaře jsme společně 
s Aničkou začaly trénovat na naše první závody a u KATA jsme už zůstaly. Musím říct, že jsme nemohly udělat lépe.

Co považuješ za dosavadní největší úspěch?
Anička: Za největší úspěch považuji výhru na otevřeném Mistrovství Bavorska v dospělé kategorii. Bylo to pro nás veliké překvapení. Nejdřív jsme se dostaly do finále, a nakonec 
probojovaly na první místo. Byl to moc krásný okamžik a získaly jsme spoustu dalších zkušeností.
Sára: Za největší úspěch považuji výhru na Mistrovství Bavorska jak v kategorii U18, kde jsme získaly i speciální cenu za všestrannost, tak následně i výhru v kategorii dospělých. 
Měly jsme obrovskou radost a skvělý pocit, protože pro nás byl obrovský úspěch dostat se vůbec do finále a rozhodně jsme nečekaly, že bychom mohly vyhrát.

Čeho bys ráda dosáhla v budoucnu?
Anička: Ráda bych se chtěla zúčastnit mistrovství světa, je to pro mě asi největší cíl. Také bych chtěla mít úspěchy na různých závodech, jak v zahraničí, tak i v Česku. Právě na 
těchto závodech získáváme nejvíc zkušeností a máme možnost se podívat do zemí, kde jsme ještě nebyly. Moc ráda bych se ještě podívala do Japonska, zde judo vzniklo a myslím, 
že by pro nás bylo ctí tam jet na závody. Když nebudu počítat KATA, ráda bych se nadále věnovala judu a trénovala děti.
Sára: Jednou bych byla ráda, abychom se dostaly na mistrovství světa a umístily se na medailových pozicích. Nejvíce by pro mě ale znamenalo, kdybychom se dostaly na závody 
do Japonska, abychom se mohly podívat na místo, kde tento skvělý sport vznikl, dozvědět se něco víc o historii a samozřejmě si tam i zasoutěžit.

Kolik času věnuješ tréninku KATA?
Anička: Když máme před závody, trénujeme čtyřikrát až pětkrát týdně. Trénink trvá zhruba dvě až tři hodiny. Když závody 
v blízké době nemáme, trénujeme dvakrát až třikrát týdně včetně normálního juda.
Sára: Když nemáme před soutěží, tak trénujeme tak třikrát týdně včetně normálního juda. Pokud se blíží nějaké závody, tak 
trénujeme čtyřikrát až pětkrát týdně přibližně dvě až tři hodiny a někdy i víkendy.

ROZHOVOR S TRENÉREM MARTINEM KLAPKOU 

Jak začala tvoje spolupráce s Aničkou a Sárou?
První naťuknutí přišlo na letním soustředění v Kácově v roce 2021, kde se mi děvčata svěřila, že už je závodní judo nenaplňuje 
a že neví, co dál, protože s judem jako takovým přestat nechtěly. Tak jsem jim nabídl možnost závodit v KATA. V říjnu 2021 
začala trénovat Sára na nedělních trénincích KATA na Judo Academy a Anička se k ní připojila v březnu 2022, kde vlastně 
poprvé vytvořily dvojici a samy si rozdělily role Uke/Tori.

Co jste všechno stihli absolvovat v roce 2022?
Pokud to rozdělíme na závody a semináře, tak jsme absolvovali závody v Bratislavě, Frankfurtu, Iphofenu, Sušici, Praze a absol-
vovali jsme semináře KATA v Drážďanech a Hamburku pod IJF rozhodčími na KATA.

Jaké byly největší úspěchy?
Největší úspěch asi nedokážu říct. Každá soutěž nás posouvala o kus dopředu a každá medaile má svůj příběh. Ale pokud 
mám něco vyzdvihnout, tak to, že děvčata, která jsou stále dorostenkami, se dokáží skvěle umisťovat, nebo dokonce vyhrávat 
v kategorii dospělých, jak u nás doma, tak i v zahraničí.

Jak dlouho se věnuješ KATA?
Řekl bych, že od roku 2008, co bylo první Mistrovství České republiky v KATA v Turnově, kterého jsem se zúčastnil. Ale až díky 
děvčatům jsem KATA začal plnohodnotně studovat.

Pro koho je dle tebe KATA určena?
Podle mě je KATA určena pro všechny, kteří si chtějí prohloubit své znalosti, poznat historii juda a díky každé KATA pochopit, 
jak vlastně funguje judo.

ZÁVODNÍ TÝM JUDO ACADEMY KATA

Jako trenéři působí od září v Judo Academy čeští reprezentanti Daniel Pochop a Filip Ivanka. Dan je bronzový 
medailista z Mistrovství světa juniorů z roku 2021, Filip patří k užší špičce národního týmu U21. 
Dan s Filipem působí mj. ve sportovním centru Plechovka v Dubči, kde se věnují členům JA od 6 let. Vidět jsou 
však i na dalších místech. Dan je součástí trenérů závodních skupin, věnuje se kondici. ,,Když nám to časové 
možnosti dovolí, zajdeme do Judo Academy, kde máme na starosti malé prcky.. :D S těmi prožíváme naše 
judistické radosti. Jsem hrozně rád, že můžeme předávat naše zkušenosti a také se přiučit něčemu novému“, 
uzavírá své důvody pro spolupráci s Judo Academy Dan. 

REPREZENTANTI DANIEL POCHOP A FILIP IVANKA 
V JUDO ACADEMY



Série judovíkendů, judoškolek a letních všestranných příměstských táborů se odehrála i v roce 2022. Judovíkendy na Hájích, v Březněvsi, na Chodově či na Milíčově nabídly tradiční 
sportovní víkend včetně nedělního turnaje ESSIMO CUPU. První zkušenosti s turnaji načerpaly i děti od 3 do 6 let v rámci judoškolek, které proběhly rovněž na Hájích. 
Pětidenní všestranné letní příměstské tábory rozšířily standardní judistický program i o venkovní aktivity jako je parkour, míčové hry, gymnastika, atletika, ad. 

Tradiční letní soustředění ve sportovním areálu Sporthotelu Kácov proběhlo v červenci. Jak bývá zvykem, i tento rok Judo Academy přichystala bohatý program pro bezmála 170 
členů ve věku od 6 do 18 let.
Děti byly rozřazené celkem do devíti skupin, každou měli na starosti 2 trenéři. Judo, všestranná pohybová aktivita, horolezecká stěna, střelba, ESSIMO CUP, bojovka, táboráky 
a mnoho dalšího. To vše v deseti dnech za převážně skvělého počasí. 

Podívejte se na 
video z Kácova!

JUDOVÍKENDY, JUDOŠKOLKY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ROCE 2022

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KÁCOV 2022

KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2023
3. – 4. 2. 2023 Judovíkend Háje I. - od 6 let 1 650 Kč

18. – 19. 2. 2023 Judovíkend Milíčov I + Essimo cup I. - od 6 let, 1 650 Kč

25. – 26. 2. 2023 Judoškolka Háje I. – od 4 do 6 let, 1 750 Kč

4. – 5. 3. 2023 Judovíkend Hostivice + Essimo cup II.  – od 6 let, 1 650 Kč

13. - 17. 3. 2023 Jarní příměstské soustředění na JA Háje, od 6 let, 4 100 Kč

25. – 26. 3. 2023 Judoškolka Háje II. – od 4 do 6 let, 1 750 Kč

1. – 2. 4. 2023 Judovíkend Háje II. – od 6 let, 1 650 Kč

15. – 16. 4. 2023 Judovíkend Milíčov II. + Essimo cup III. – od 6 let, 1 650 Kč

22. – 23. 4. 2023 Judoškolka Háje III. – od 4 do 6 let, 1 750 Kč

13. – 14. 5. 2023 Judovíkend Hostivice II. + Essimo cup IV. – od 6 let, 1 650 Kč

27. – 28. 5. 2023 Judovíkend Háje III. – od 6 let, 1 650 Kč

11. 6. 2023 KYU CUP 2023 – UNYP ARÉNA – informace na webu JA během února

1. – 9. 7. 2023 Letní soustředění Kácov 2023 – od 6 let, 11 500 Kč (s dopravou), 

 10 800 Kč (bez dopravy)

31. 7. – 4. 8. 2023 Příměstské soustředění všestrannosti na JA Háje I. – od 6 let, 4 100 Kč

7. – 11. 8. 2023 Judoškolka Háje I. – od 4 do 6 let, 4 100 Kč

14. – 18. 8. 2023 Příměstské soustředění JUDO Háje I. – od 6 let, 4 100 Kč

21. – 25. 8. 2023 Judoškolka Háje II. – od 4 do 6 let, 4 100 Kč

21. - 25. 8. 2023  Příměstské soustředění JUDO Milíčov II., 4 100 Kč

28. 8. – 1. 9. 2023 Příměstské soustředění JUDO Háje III. – od 6 let, 4 100 Kč

28. 8. – 1. 9. 2023 Příměstské soustředění JUDO Chodov IV. – od 6 let, 4 100 Kč



Nejmladší děti od 3 do 6 let navštěvují kroužky baby juda v Judo Academy. V nich se učí nejen judu, ale i všestranné pohybové aktivitě. Komplexní výchovný systém apeluje 
na správné pochopení hodnot, respektu a úctě k soupeři. Jednou ze zkušených trenérek Judo Academy je Monika Martinovská, která je rovněž maminkou tříletého chlapečka.

Širokou nabídku tréninků juda nabízí Judo Academy v Praze a okolí i pro děti od 6 let. Na základních školách, ve fitness centrech a v dalších lokalitách se děti rozdělují dle výkon-
nostních skupin do kategorií: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. V nich trénují judo jednou až třikrát týdně. Kateřina Stárková je trenérkou všech těchto skupin na mnoha 
místech po celé Praze i v Dobřichovicích. 

Nabídku pravidelných tréninků juda zakončujeme kategorií seniorů. Ti mají možnost docházet dvakrát týdně na tréninky do Judo Seijin, které organizuje Judo Academy ve 
večerních hodinách v tělocvičně na Hájích. Zde je hojná účast i aktivních trenérů Judo Academy. Tréninky vede již dlouhá léta jeden z nejzkušenějších trenérů Martin ,,Meloun“ 
Rašín. I protentokrát se o judu pro dospělé rozpovídal.

ROZHOVOR S MONIKOU MARTINOVSKOU 

Mončo, v čem tě naplňuje práce s nejmenšími judisty?
Líbí se mi, jak se děti zlepšují hlavně pohybově. Ale nejvíce mě naplňují úsměvy malých judistů na konci tréninku. Například, když mě dítě po 
tréninku obejme a řekne, že se těší na příští trénink - to je přesně ten důvod, proč to má pro mě velký smysl. Děti v tomto věku jsou ještě 
bezprostřední a dávají své emoce jasně najevo.
Co zvládnou po jednom roce v kroužku juda děti od 4 do 6 let?
Děti se především naučí nebát se fyzického kontaktu s ostatními kamarády. Vypadá to jako samozřejmost, ale není. Některé skupinky dětí 
se to učí i měsíce. Z dovedností se například naučí kotoul vpřed, pád vzad do kotoulu, základní držení a cvičný boj na zemi a další pohybové 
dovednosti formou her. 
Jaké akce Judo Academy doporučuješ pro děti v tomto věku?
Pro děti v tomto nejmenším věku doporučuji judoškolky pořádané Judo Academy. Děti si zde mají možnost vše zopakovat a zároveň se naučí 
nové dovednosti. Jako bonus může být získání nových kamarádů.
Co tě baví kromě juda?
Mám ráda běhání, squash, badminton, lyžování a jiné sporty. Ale také ráda čtu a cestuji. 
Jsi už sama maminka. Jak zvládáš tuto zodpovědnou roli?
Každý rodič ví, jak je náročné vychovávat děti. Zejména v této hektické době. Je to nejtěžší, nejzodpovědnější role a zkouška, kterou mi život doposud připravil. A jak svoji roli 
zvládám? Snažím se být pro svého syna dobrou mámou, ale plody mého snažení ukáže až čas. 

ROZHOVOR S KATEŘINOU STÁRKOVOU

Kačko, na jakých lokalitách ses v loňském roce v rámci Judo Academy pohybovala?
Jsem trošku rozlítaná. Trénovala jsem/trénuji v JoJo Gymu v Dobřichovicích, na základní škole v Kunraticích a Na Beránku, v MŠ Tyršovka 
a MuŠka, ve Sportovní akademii P&M a v neposlední řadě na Hájích.
Co tě naplňuje v roli trenérky?
Největší radost mi dělá odchod spokojených dětí z tréninků těšících se na další trénink. Dále i to, že pro ně nejsem jen trenér, se kterým 
stráví hodinu na tatami. Naplňuje mě vést děti ke sportu, který není jen o tom porazit soupeře. 
Proč sis vybrala působení v Judo Academy?
Bylo to nějak přirozeně, judu se věnuji od malička. Takže možnost pracovat v Judo Academy a získat další zkušenosti, vidět při práci své 
kolegy a najít nové přátele, znělo dobře. Nebylo o čem se rozmýšlet.
Jaká jsi trenérka?
To byste se měli asi spíše zeptat dětí. Je těžké mluvit sama o sobě. Práce s dětmi mě baví a naplňuje. A doufám že je to na mých hodinách 
juda znát. Jsem trenérka, která se snaží, aby děti byly spokojené a judo je bavilo.
Co se snažíš předat dětem vyjma judistických dovedností?
Určitě pozitivní vztah ke sportu. Judo nabízí nejenom se umět poprat a udržovat tělo cvičením v kondici, ale i získávat dovednosti k vzájemnému respektu a spolupráci.
Čemu se věnuješ vyjma juda?
Sporty mě provází od dětství. Od mala miluji lyžování (to mi připomíná, že bych si měla obnovit svou licenci instruktora lyžování), kolo, in-line brusle, poslední dobou jsem se 
vrátila k tenisu. To jsou sporty, které mi docela jdou, bych řekla. Ale ráda si zahraji i beach volejbal nebo například fotbal.
Jaké jsou tvé záliby?
Jak už jsem řekla v předešlé odpovědi. Hlavně sport. Všeho druhu. Uchvátil mě i obor fyzioterapie. 
Na jaké akce Judo Academy v tomto roce se těšíš?
Určitě se těším na judoškolky, judovíkendy a na Kácov. Loni jsem byla prvně a byl to moc fajn strávený čas.

ROZHOVOR S MARTINEM RAŠÍNEM

Martine, jaké je složení členů Judo Seijin? Převažují zkušení členové? Daří se náborovat nové zájemce?
Složení Seijinu je opravdu různorodé, trénují zde věkové skupiny od 15 do 55 let, od začátečníků, po ty co studovali judo na sportovním 
gymnáziu Nad Štolou. A náborovat nové členy se daří každý rok.  
Navštěvují Judo Seijin i trenéři Judo Academy? 
Ano, trenéři mohou navštěvovat Seijin v rámci Judo Academy a hojně této možnosti využívají. 
Zúčastňují se judisté z Judo Seijin i turnajů?
I když, tréninky Seijinu nejsou primárně postaveny na přípravu závodníků, tak i naši svěřenci se účastní různých turnajů. Například turnaje 
organizovaného Pražským svazem juda v hale na Jedenáctce, ale třeba i extraligových zápasů.
Dá se přidat do Judo Seijin v jakémkoliv věku?
Judo Seijin je naprosto unikátní právě tím, že má jen spodní věkovou hranici 15 let a i ta se dá po dohodě posunout. Takže věk pro začátek 
jemné cesty ¨Juda¨ není rozhodující. 
Začal jsi pracovat i jako vychovatel na ZŠ Křimická. Jak tě tato profese naplňuje? 
Práce vychovatele, trenéra a třeba i učitele si jsou v mnoha ohledech podobné. Proto, jak mě bavila práce trenéra, tak mě baví i práce 
vychovatele. A proto bych těl poděkovat celé Judo Academy a Jiřímu Vaňkovi, že jsem mohl vést tolik judistických tréninků a akcí, kde jsem 
nabral zkušenosti, které mohu nyní uplatňovat i v nové profesi vychovatele. Ale doufám, že s trénováním juda nikdy úplně nepřestanu.

BABY JUDO

JUDO ODDÍLY A KROUŽKY 

JUDO PRO DOSPĚLÉ



1. stupeň
kroužky juda Judo Academy

- kvalifikovaní trenéři – 1 trenér na 
 skupinu max. 18 dětí
- tréninky juda primárně 1 – 2x týdně
- online či telefonická podpora rodičům
- klubové akce: judovíkendy, judoškolky, příměstská 
 všesportovní a judo soustředění, letní soustředění, 
 KYU CUP, ESSIMO CUP

2. stupeň
spádové oblasti Judo Academy

ZŠ Černošice ZŠ Dolní Břežany 
Fit2B Krakov FitPuls Březiněves
ZŠ Chodov MŠ Klánovice
ZŠ Mendelova ZŠ Náměstí Svobody
Squash sport Čimice Suchdol sokolovna
Vinoř sokolovna ZŠ Hostivice

- trenéři z řad bývalých či současných reprezentantů ČR,  
 úspěšných závodníků či zkušených trenérů
- tréninky 2x – 3x týdně
- turnaje na krajské i národní úrovni, celoroční soutěž  
 ESSIMO CUP 
- letní soustředění, tréninkové kempy se závodními  
 skupinami, příměstská soustředění, judovíkendy, 
 KYU CUP, ESSIMO CUP 
- klubové akce: judovíkendy, judoškolky, příměstské 
 všesportovní víkendy, letní soustředění na Kácově 
 intenzivní spolupráce se závodními skupinami 
 z centrály JA Háje
- online či telefonická podpora rodičům 

3. stupeň
centrála Judo Academy Háje

Judo Academy Háje: Květnového vítězství 2/85, 
Praha 4 - Háje

- 5 závodních skupin dle věku a výkonosti: 
 A, B, C, D, E
- profesionální trenéři – bývalí reprezentanti ČR,   
 medailisté z MČR,
- tréninky 2x – 6x týdně
- speciální tréninky se špičkovým kondičním   
 trenérem
- služby fyzioterapeuta
- sportovní psycholog
- turnaje po celé ČR: České poháry, republikové   
 šampionáty, mezinárodní turnaje a další 
- soustředění, tréninkové kempy, centrální 
 tréninkové srazy U14, U16 po celé ČR
- KYU CUP
- slevy na kimona a další doplňky od Essimo
- slevy na klubový sortiment
- online či telefonická podpora rodičům

TŘÍSTUPŇOVÝ SYSTÉM VÝVOJE JUDISTY JUDO ACADEMY

ŽIVOT JUDISTY

Baby judo
Kroužek juda na ZŠ
Přípravka v oddíle

Soutěžní judo
Cíl: vyhrávat
Závodní tým

Krajský výběr U16

Sport. Centrum U18
SOŠ Jarov s judem

Vrcholové judo
Cíl: 
reprezentant

VŠ + soutěžní judo
Cíl: republiková 
úroveň

Pomáhám klubu/
judu

3 roky 
6 let
8 let

10 let

15 let

16 let

20 let

22 let

Baby judo
Kroužek juda na ZŠ
Přípravka v oddíle

KYU CUP
Cíl: černý pás
Nezávodní tým

Obsah tréninku: KYU 
Cup, sebeobrana, 
kondiční kruhové tr.

Trénink KATA Soutěže v KATA

Rozhodčí/trenér 
KATA

Repre úroveň 
KATA

Rekre judo pro 
dospělé/veteráni

Kondiční 
tréninky v klubu

Členové klubu/svazu

Asistent trenéra/
dobrovolník

Začínající rozhodčí

Trenér - brigádník

Trenér - profi
Rozhodčí - kariéra

Funkcionář
Sportovní manažer

Život judisty

soutěžní judo nesoutěžní judoProspěšnost pro judo 
hnutí „hnací síla“

Historicky nejmladší seniorský tým Judo Academy v roce 2022 důstojně bojoval v druhé nejvyšší týmové soutěži. 
Náš tým má velký potenciál do budoucna.

I. LIGA JUDO ACADEMY



AKTIVNÍ MĚSTO

KLUB SVOBODNÝCH MATEK

JUDO ACADEMY PODPORUJE

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Judo Academy je registrovaným poskytovatelem služeb projektu Aktivní město. Občasné Prahy 5 a 6 tak mohou využít 

slevových voucherů na úhradu členských příspěvků a letních aktivit. Více informaci na www.aktivnimesto.cz.

Klub svobodných matek poskytuje rodinám samoživitelů finanční, materiální a odbornou právní pomoc. V jejich programech pomáhají 

s financemi na zajištění potravin a nákladů na bydlení, dětem hradí obědy ve školkách a školách, letní tábory a vánoční dárky. Příjemci 

pomoci jsou důkladně prověřováni i v návaznostmi s terénními sociálními pracovníky, azylovými domy a pobočkami Úřadu práce.

Judo Academy i v roce 2023 bude spolupracovat s Klubem svobodných matek a nabídne matkám samoživitelkám zdarma tréninky juda 

pro jejich děti ve všech lokalitách.

STAŇTE SE PARTNEREM JUDO ACADEMY!
Podnikáte, máte zajímavé produkty a chcete podpořit děti? 

Nabízíme partnerství – možnost finanční i materiální podpory

FORMA SPOLUPRÁCE
Zviditelnění na všech akcích Judo Academy (judovíkendy, judoškolky, letní všestranné sportovní 

příměstské tábory, turnaje, atd.) – umístěním propagačních materiálů: rollup, banner, letáky, atd.

Podpora závodníků Judo Academy – umístění loga firmy na kimono podporovanému závodníkovi 

Materiální podpora – ceny do turnajů, podpora vybraných lokalit JA zakoupením tatami, cvičebních 

pomůcek, ad. 

Jiná forma spolupráce – vlastní návrh podpory

Ve všech případech spolupráce Judo Academy nabízí marketingovou a PR podporu v rámci zviditelnění 

značky partnera.

Příklad marketingových aktivit JA:

• PR články na webových stránkách JA

• tiskové zprávy před i po skončených akcích JA směrem ke sdělovacím prostředkům se zveřejněním a poděkováním partnerům akce JA

• uvedení loga firmy na všech marketingových prospektech JA (plakáty, letáky, bannery, rollupy, billboardy, ad.)

• trvalé umístění banneru partnera na dané lokaci JA

• PR články, upoutávky a další marketingové aktivity na sociálních sítích JA

• pravidelná setkávání se sportovci i managementem JA

• možnost spolupráce s Českým i Pražským svazem juda v rámci společných aktivit

• společný tematický projekt s partnerem JA (turnaj, kemp, atd.)

Podporují nás:  Hlavní město Praha, Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha – Libuš, Městská část Praha 18 

– Letňany, Městská část Praha 16 – Radotín, Městská část Praha 15, Městská část Praha 14, Městská část Praha 13, Městská část Praha 12, Městská část Praha 11, Městská část Praha 10, Městská 

část Praha 8, Městská část Praha 6, Městská část Praha 5, Městská část Praha 4, Městská část Praha 2, Městská část Praha 1, Obec Klánovice, Obec Černošice,  Survival, JmNet. 

Za podporu děkujeme!

DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU

Zvolené logo 

Logo se skládá ze tří částí
ze symbolu, trikolóry a logotypu.

Symbolem je malý státní znak. 

Národní sportovní agentura je 
oprávněná malý státní znak užívat 
ve svém logu, a proto je nutné 
striktně dodržovat Corporate 
Identity Národní sportovní 
agentury.  

1.1

Rozšiř tým trenérů Judo Academy a nastartuj 
svoji kariéru!
Našimi řadami prošli i trenéři, kteří dnes vedou 
reprezentační výběry ČR.
Skončil jsi se závodní kariérou? Chceš začít budo-
vat kariéru trenéra, ale nechceš ještě končit ani 
jako závodník? Chceš se k judu vrátit po nějaké 
době? Pak máš možnost! 

CO TI JUDO ACADEMY NABÍZÍ:
- vzdělávací systém trenéra, kde se naučíš vše od základů a poté se neustále  
 zdokonaluješ a prohlubuješ své znalosti a dovednosti
- podporu tvého trenérského růstu
- kariérní a platový růst
- výběr vlastní lokace, kde můžeš vychovat své závodníky či nadšené 
 judisty a judistky
- účast na všech akcích Judo Academy: letní soustředění, kempy, příměstské  
 a všestranné tábory, judovíkendy, judoškolky a další akce
- možnost práce na part i full time
- benefity: kimono od Essimo zdarma, klubové oblečení

STAŇ SE TRENÉREM JUDO ACADEMY


