
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. jednání VV KSJu Praha – 6. 3. 2023 
 

 

Místo: online  
Čas: 21:10  
Přítomni: Erik Hlaváček, Andrea Staňková, Jiří Vaněk, Pavel Kolský, Mirel Golubov, Martin Klapka, 
Roman Kadlec, Felix Čapek  
Omluveni: Jan Kučera, Pavlína Neužilová 
 
 
 

1. Turnaj O pohár mistra truhláře 
 
 

Termín: sobota 10. 6. 2023 (změna oproti původnímu termínu) 
Místo: sportovní aréna Rokytka 

Kategorie: mix týmy U14 

 
A.Staňková informovala o přípravě turnaje O pohár mistra truhláře, který proběhne v červnu ve 

sportovní aréně Rokytka v sídle Akademie Lukáše Krpálka. Právě s ním byly domluveny veškeré 
detaily ohledně pořádání 2. ročníku tohoto turnaje. Termín byl oproti původnímu termínu 

změněn z důvodu konání Memoriálu Jiřího Straky v Příbrami. A. Staňková vypracuje manuál 

turnaje během následujících 14 dní (úkol). Následně zašle všem členům KSJu Praha 
k připomínkování a deleguje úkoly. Jako ředitelka turnaje již vypracovala propozice turnaje, 

které jsou zveřejněné v kalendáři akcí na webu Českého svazu juda i KSJu Praha. Plakát rovněž 

vyhotoven. E. Hlaváček informoval o tom, že pozval všechny pražské oddíly prostřednictvím e-
mailu. Do konce pátka 10. 3. pozve všechny další oddíly v ČR.  

 

 

2. Velká cena hlavního města Prahy KATA, KATA 
 
Termín: sobota 22. 4. 2023 
Místo: sportovní hala Folimanka 
Kategorie: U12 + U14, U16, U18 + U21 + senioři 

 
M. Klapka informoval všechny přítomné o přípravě turnaje Velká cena hlavního města Prahy 
KATA, který je prvním turnajem KATA, který pořádá Pražský svaz juda. Je již přihlášeno několik 
dvojic. Propozice jsou v kalendáři akcí na Českém svazu juda i KSJu Praha. Plakát již vyhotoven.  
 
KATA 
 
M. Klapka informoval o spolupráci s KSJu Středočeského kraje. Oba kraje uspořádají seminář + 
zkoušky na I. DAN. Jakmile budou dořešeny veškeré detaily, oba předsedové KSJu (Hlaváček, 
Chytrá) osloví oddíly z daných krajů s možností účasti na tomto semináři. 
 



M. Klapka dále informoval o blížícím se semináři Katame-no-Kata, který proběhne 26. 3. v Unyp 
aréně na Spartě pod vedením Filipa Rubínka a Martina Koláře. Dále poreferoval o proběhlém 
semináři Nage-no-Kata, který vedl osobně. Na tomto semináři vykonaly po jeho skončení úspěšně 
zkoušku na I. DAN reprezentantky Sára Zitová a Anna Marie Polnická. Těm se v den semináře 
intenzivně věnovali pánové Tomáš Šimáček a Martin Dymák. Na semináři dále vypomohl 
s ukázkou vybraných technik i Daniel Václav Štěpánek.  
 

3. Celoplošná podpora pražských oddílů  
 
E. Hlaváček vyzval všechny přítomné, aby předložili návrhy na celoplošnou podporu pražských 
oddílů v roce 2023 (úkol z minulého jednání). K těmto návrhům se KSJu Praha vrátí ještě příští 
jednání z důvodu absence několika členů, avšak ze současných návrhů byla v daném složení 
odhlasována tato forma podpory: 
 
KSJu Praha podpoří všechny pražské trenéry v jejich vzdělávání. A to tak, že uhradí všem 
přihlášeným trenérům účastnické poplatky na tyto semináře:  
 
Seminář trenérů s Miyou Uchido 
 
Termín: 19. 5. 2023 
Místo: Teplice 
Kredity: 5 kreditů 
Téma: základy techniky, přechod postoj - zem 
Částka: 600 Kč – UHRADÍ KSJu Praha 
Přihlášení: https://old.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/rozpis/2023/2023-05-
19%20TMK%20skoleni.pdf 
 

Seminář s Eduardem Galánem  
 
Termín: 12.6.2023 
Místo: Praha (čas a místo bude upřesněno) 
Kredity: za 3 kredity 
Téma: Vhodná judistická cvičení pro děti. Jak trénují judo ve Španělsku - inspirace. Systém 
výchovy judistů ve Španělsku. 
Částka: 400 Kč – UHRADÍ KSJu Praha 
Přihlášení: později 
 
Zdůvodnění této formy podpory: KSJu Praha se jednomyslně shodl, že nejlepší forma podpory 
všech pražských oddílů (bez ohledu na závodní výkonnost a zaměření) je podpora vzdělávání 
trenérů. Jedná se totiž o velice důležitou kontinuální činnost, kterou by měl chápat každý oddíl a 
jejich konkrétní trenéři. Bez kvalitního trenérského vzdělání, nelze úspěšně vykonávat tuto 
profesi, čímž není nijak zpochybněna zkušenost a praxe trenéra – ať již z doby závodní kariéry či té 
trenérské. Forma podpory uhrazením účastnických poplatků na seminářích trenérů s velice 
kvalitními lektory tak byla posouzena jako nejvhodnější.  
 
E. Hlaváček ještě rozešle e-maily po všech pražských oddílech s vysvětlením této podpory a 
postupu pro její využití.  
 

 
 
 

https://old.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/rozpis/2023/2023-05-19%20TMK%20skoleni.pdf
https://old.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/rozpis/2023/2023-05-19%20TMK%20skoleni.pdf


 
4. Mistrovství ČR seniorů 2023 
 
Termín: sobota 14. 10. 2023 
Místo: sportovní hala Jedenáctka 
Kategorie: senioři 
 
E. Hlaváček  vyzval všechny přítomné k předložení návrhů na program během republikového 
šampionátu, který bude Praha hostit po dlouhých 18 letech (úkol z minulého jednání). Bylo 
prodiskutováno několik návrhů včetně finančních možností a variant. Vzhledem k tomu, že 
program bude překvapením, nebude KSJu Praha prozrazovat obsah programu. Jednohlasně se 
však všichni shodli na zajištění projekce: ozvučení a osvětlení před a v rámci finálových bloků. Tyto 
služby poptají do příštího jednání jednotliví členové KSJu Praha, zodpovědnou sobou za zajištění 
koncového dodavatele služeb je A. Staňková. Ta zjistí i cenové nabídky pro vybraný program.  
 
 

5. Webové stránky KSJu Praha 
 
E. Hlaváček informoval o nutnosti zřízení pracovní skupiny pro revizi současných webových 
stránek Pražského svazu juda. Ta se týká nejen vizuálního a schématického uspořádání, ale i 
chybějícího obsahu. 
 
Na jednání byla ustanovena pracovní skupina ve složení: Hlaváček, Kadlec, Kolský, Novák. Ještě se 
mohou přidat i chybějící členové z tohoto jednání. Ta se sejde v nejbližších dnech nad tématem 
revize webových stránek. Výstupy bude publikovat na dalším jednání KSJu Praha (případně na 
přespříštím) a následně budou požadované změny zrealizovány.  
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Erik Hlaváček 
datum: 9. 3. 2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajský svaz juda hlavního města Prahy  
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