
Zpravodaj Judo-clubu Domažlice 
školní rok 2014/2015 

Vážení rodiče! 
Nastal nový školní rok a my se opět setkáváme v naší tělocvičně juda, ve které bychom chtěli Vašim dětem 

předat všechny naše dovednosti, o kterých si myslíme, že budou pro Vaše potomky velkým přínosem. Zároveň 

nám dovolte mi, abychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste nám prostřednictvím Vašich dětí již věnovali. 

Touto cestou bychom Vás chtěli informovat o tom, co čeká nejen Vaše děti, ale i případně Vás. 

 

Tréninky 
Rozpis tréninků: 

 Pondělí mláďata  -  16:30 – 17:30 

žáci   -  17:30 – 19:00 

 

 Středa  
přípravka  -  16:00 – 17:00 

mláďata -  17:00 – 18:00 

 

 Čtvrtek žáci   -  17:30 – 19:00  

 

Věkové kategorie: 

o přípravka – (nováčci) od 6  let 

o mláďata – 7 - 10 let 

o žáci  a žákyně – 11 – 14 let 

 

Finance 
Vzhledem k tomu, že náš sportovní klub je zcela 

nezávislý, mají příjmy klubu tento charakter: 

Příjmy: 

 Členské příspěvky 

 Sponzorské dary 

 Ostatní příjmy  

 

Výdaje:  

  Z výše uvedených příjmů hradí náš klub náklady 

spojené s nájmem tělocvičny, část dopravy na 

soutěže, licence pro členy Českého svazu juda (100,- 

Kč děti do 11-ti let a nezávodníci, 300,- Kč starší a 

účastníci turnajů), odměny pro trenéry, zajištění námi 

pořádaných soutěží a akcí, finanční podpora 

nadějných závodníků apod. 

 

Členské příspěvky   
 

kategorie školní rok 

Přípravka-nováčci 1900,- 
mláďata 2200,- 
ml. žáci a žákyně  2500,- 
dorost a dospělí 2500,- 

Členské příspěvky se platí za období od  září 2014 

do srpna 2015. 

 

Zaplacení příspěvků JUDO proveďte prosím 

bezhotovostně na náš účet číslo 107-

6011150247/0100 a do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno dítěte.  

 

Kimono 
Protože náš sport je sportem úpolovým je nutné, 

aby Vaše dítě vlastnilo judistické kimono. Při 

koupi se poraďte s některým z trenérů, kteří 

Vám poskytnou rady pro možný nákup. 

 

Klubové tričko, nášivka 
Nabízíme Vašim dětem pěkné tričko s potiskem ve 

všech velikostech za jednotnou cenu 150,- Kč.  

 

 Dále nášivku na kimono 50,- Kč 

 hrneček  judo    60,- Kč 

 odznak judo        20,- Kč 

 samolepka   10,- Kč 

 kšiltovka                     100,- Kč 

 pamětní medaile          100 ,- Kč 

 souprava                              1 400,- Kč   

 

Pojištění proti úrazu 
Náš klub je členem ČSTV. Z tohoto důvodu se na 

všechny členy klubu vztahuje kolektivní pojištění 

sportovců proti úrazu u pojišťovny VZP (AXA).. 

Proto je možné jakýkoliv úraz, způsobený během 

tréninku, nahlásit jako pojistnou událost. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o hromadné pojištění, musíte 

počítat s minimálním pojistným plněním. - číslo 

pojistné smlouvy VZP 131000001000001, 

evidenční č. JC Domažlice  3401102. 

 
Je proto nutné uzavřít svému dítěti vlastní pojistnou 

smlouvu úrazového pojištění a v případě úrazu čerpat 

z obou smluv.  

 

Průkaz judo, evidenční karta mláďat 
Každý člen našeho klubu musí vlastnit identifikační 

průkaz člena, kterým je v současnosti Evidenční 

karta judisty nebo Evidenční karta mláďat. Do nich 

se zapisují různé údaje - lékařská prohlídka, potvrzují 

technické stupně (pásky), vítězství v zápasech apod. 

Evidenční karty judisty se tiskne po uhrazení min. 

licenčního poplatku 100,- Kč (v ceně členského 

příspěvku). Tato karta platí na 1 kalendářní rok. 

 
 



Náležitosti: 
Evidenční karta mláďat 1x foto  

 

Lékařská prohlídka 
Dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR je 

nutné mít potvrzenou lékařskou prohlídku pro sport.  

Tato prohlídka má platnost 12 měsíců, a je možné jí 

vystavit na libovolný formulář. 

V případě, že Váš ošetřující lékař nemůže toto 

potvrzení vydat, podepisuje zákonný zástupce dítěte 

čestné prohlášení, že je rodičům znám zdravotní 

stav dítěte a nebrání mu trénovat judo.  

 

Sportovní soustředění 
Nedílnou součástí naší práce je i pořádání letního 

sportovního soustředění. O této akci Vás budeme 

včas informovat na webových stránkách. 

 

Mikulášské sportování 
V prosinci bychom Vás a Vaše děti rádi pozvali na 

společenský večer, kde Vám naši svěřenci 

předvedou, co se naučili. Závěrem děti čeká 

mikulášská nadílka. Termín  akce Vám včas 

oznámíme. 

 

Rozvrh tréninků 
Rozvrh tréninků 2014/2015: 

Pondělí   Mláďata (7-10 let)  16:30-17:30 

Trenéři:  

Rudolf Kortus, Walda Janeček 

Ml. žactvo (11-13 let)  17:30-19:00 

Trenéři:  

Rudolf Kortus, Walda Janeček 

 

Středa  Nováčci (6-7 let)  16:00-17:00 

Trenéři:  

Jájina Záhořová a K. Forstová 

 

Čtvrtek   Ml. žactvo (11-13 let)  17:30-19:00 

Trenéři:  

Roman Kalous, Walda Janeček 

 

Kontakty 
Roman Kalous – mobil: 602 273 617 

Ing. Pavel Forst – mobil: 776 602 660 

Waldemar Janeček – mobil: 728 051 414 

Rudolf Kortus – mobil: 602 125 622 

Jaroslava Záhořová – mobil: 606 181 962 

Kamila Forstová – mobil 608 601 660 

E-mail:  judo@klikni.cz 

WEB:   www.judoclub-domazlice.cz 

Facebook:  

www.facebook.com/judoclub.domazlice 

 

 

 

 

Plánované akce – podzim 2014 

 

29. listopadu - Memoriál v Domažlicích 

 turnaj pro mláďata a mladší žactvo 

prosinec - Mikulášské sportování 
 pro vlčata a mláďata  

 Vyhodnocení Judista roku 2014 

 

Turnaje dle sportovního kalendáře 2014 

 

Více o plánovaných akcích najdete na 

našich internetových stránkách v části 

„AKCE“ 

 
Cvičební úbor - kimono 
  Judisté se neobejdou bez kimona od začátku 

nácviku juda. V omezené míře Vám dokážeme starší 

kimona nabídnout ke koupi. Stejně tak jsme schopni 

některá kimona od Vás odkoupit. 

  Pokud chcete pořídit nové kimono, doporučujeme 

se spojit s paní Petrou Kolářovou, která Vám kimono 

dle Vašich požadavků objedná přes německý obchod 

kde pracuje. S touto její službou máme velmi dobré 

zkušenosti. 

Kontakt: Petra Kolářová -+420 776 006 918 

 
Informace, komunikace a náměty 
Náš klub má dlouholetou tradici v práci s mládeží. 

Během těchto let se nám vždy velmi osvědčila 

aktivní spolupráce s Vámi.  

Pro ty, kteří rádi pracují s internetem jsou k dispozici 

naše klubové stránky a facebook profil. Zde najdete 

nejenom základní informace, aktuální soutěže, ale i 

fotogalerie - adresa: www.judoclub-domazlice.cz. 

 

Jedna prosba na závěr 
Velice si Vážíme Vaší přítomnosti na tréninkových 

hodinách. Přesto Vás musíme požádat, abyste 

respektovali práci našich trenérů a chovali se při 

tréninku tiše. Pokud máte s sebou jiné děti, prosíme 

Vás, abyste s nimi  počkali mimo tělocvičnu 

v chodbě.  

 

 

Pokud jste u nás poprvé, vyplňte prosím tuto 

přihlášku (ke stažení zde…) a odevzdejte jí 

některému z trenérů na tréninku. 
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