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Našim členům
Úvodní slovo
ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. vyvíjí svou činnost od roku 2004, kdy se pod hlavičkou
SKKP Brno začalo učit judo na ZŠ v Dolních Kounicích. V dubnu 2005 bylo založeno sdružení
(spolek), jehož účelem je spolčovat zájemce o judo a sebeobranu všech věkových kategorií,
propagovat a rozvíjet judo a sebeobranu, pomáhat vytvářet podmínky pro činnost juda a
sebeobrany, organizovat a řídit soustředění juda a sebeobrany, organizovat a řídit soutěže
juda a vyvíjet další činnosti v zájmu svých členů související s judem a navazujícími
sportovními aktivitami, vše v souladu s cílem činnosti, stanovami a interními normami.
Z výše uvedeného je patrné, že je spolek činný více než 16 let, přičemž se stále rozvíjí a
rozšiřuje své aktivity. Pečlivě uváženými a cílenými investicemi se členové spolku snaží rok
od roku zkvalitňovat prostředí pro trénink, zvyšovat úroveň materiálního zabezpečení
tréninkového procesu, nabídku sportovního vyžití členů, což se odráží nejen ve vyšší
výkonosti závodníků, ale také v růstu členské základny.
Spolek je členem České unie sportu, členem Českého svazu juda a někteří závodníci také
členem Sokola Nové Bránice. Závodníci startují na soutěžích v ČR i v zahraničí.
Na činnosti spolku se podílí několik trenérů a mnoho dobrovolníků, kterým náleží veliké díky
zato, co zejména pro děti a mládež dělají, a to zdarma ve svém volném čase.
Rok 2020 byl z důvodu pandemických omezení sportovně horší. Nicméně jsme stihli několik
závodů s dobrými výsledky, uskutečnilo se několik soustředění a sportovních akcí. Snahou
trenérů bylo i přes nedobrou situaci udržet děti při sportu. Budoucí roky ukážou, zda se to
podařilo.
Do budoucna bychom rádi rozšířili počet nováčků v kategorii dospělých, kteří by našli odvahu
zkusit tento krásný olympijský sport. Toto je výzva rodičům dětí z našeho oddílu i ostatním
dospělým z okolí.
ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE tímto děkuje rodičům dětí, a všem dobrovolníkům za
příkladnou pomoc při pořádání různých akcí, při cestách na závody, na soustředění, bez které
by se činnost našeho spolku neobešla.

za spolek ODDIL JUDO DOLNI KOUNICE z.s.
Mgr. Michal Sajaš, LL.M.
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Členská základna

Členská základna spolku se v roce 2020 stabilní a nezměnila se ani z důvodu pandemie
COVID-19, což svědčí o dobré práci všech osob podílejících se na činnosti spolku.
Celkem členů: 114
-

počet členů do 6 let: 18 členů

-

počet členů do 18 let: 76 členů

-

počet členů nad 18 let: 20 členů

Jsme rádi, že se nám členská základna rok od roku zvyšuje. Velký podíl na tom má
systematická práce s mládeží a nově vzniklé tréninkové skupiny MINI JUDO, kde
připravujeme děti na budoucí sportovní život.

Výsledky roku 2020
Velká cena Adamova + Krajský přebor starších žáků (3.10. 2020)
Petr Korber - 1. místo (Přeborník kraje st.žáci)
Adam Jakš - 1. místo (Přeborník kraje st.žáci)
Lucie Dvořáková - 1.místo
Veronika Švejdová - 1. místo
Petr Dvořák - 1. místo
Diana Švejdová - 1. místo
Kristýna Dvořáková - 2. místo
Miroslav Korber - 3. místo
Velká cena Olomouce (28.9. 2020)
Miroslav Korber - 3. místo (mláďata)
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VC Jihlava - 19.9.2020
Petr Korber - 2.místo (starší žáci do 55 kg)

VC Sokol Bratislava - 29. 8. 2020
Karel Uzel - 2. místo (masters)

Mezinárodní Velká cena Ostravy (Český pohár) - 28.2.2020
Veronika Švejdová - 3. místo
Diana Švejdová - 5. místo
Petr Dvořák - 5. místo

Velká cena Veselí nad Moravou (8. 2. 2020)
Petr Dvořák - 1. místo
Lucie Dvořáková 2.misto
Petr Korber - 2.misto
Veronika Švejdova - 2.misto
Diana Švejdova - 2.misto
Šimon Brázda - 3.místo
Jakub Polák - 3.místo
Martin Kýr - 3.místo
Lukaš Kýr - 3.místo
Michal Štrubl - 3.místo
Kristýna Dvořáková - 3.místo
Sofie Pastorková - 4.místo
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Velká cena Česká Třebová (18.1.2020)
Adam Jakš - 1. místo

Mezinárodní turnaj - Polsko - Bielsko Biala (11-12.1.2020)
U10
Hynek Lukas - 7.místo
Lucie Dvořáková - 1.místo
Kristýna Dvořáková - 3.místo

U12
Miroslav Korber - bez

U14
Adam Jakš - 1.místo
Petr Korber - 7.místo
Petr Dvořák - 7.místo
Šimon Brázda - bez
Diana Švejdova - 5.místo
Veronika Švejdova - 5.místo

Všechny vrcholové soutěže PČR a MČR byli bohužel v tomto roce zrušeny.
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Výhled do budoucnosti – stanovení cílů na rok 2021-2022
Z výše uvedených výsledků lze konstatovat, že máme velice šikovná mláďata a mladší žáky.
Někteří z těchto závodníků přešli v roce 2020 do kategorie starších žáků, kde si stanovujeme
pro rok 2021 cíl, který není nedostižný, tj. medaile na PČR starších žáků v sezoně 2021 a
2022. Veškeré tréninkové aktivity, tj. randorové srazy, závody, testování závodníků, budou
směřovány k tomuto cíli. Petr Korber, Adam Jakš, Petr Dvořák, Šimon Brázda, Diana
Švejdová a Veronika Švejdová jsou pro rok 2021 zváni na tréninkové srazy Regionálního
výběru žáků, což by jim mělo pomoci k dalšímu rozvoji.
V roce 2021 budeme pokračovat v zavedené praxi, tj. více se zúčastňovat mezinárodních
turnajů na Slovensku, Rakousku, Polsku, pokud nám to pandemická opatření dovolí.
Preferovat budeme turnaje, které nabízejí také randorové kempy, kde bude možnost porovnat
své síly s konkurencí a pořádně si zatrénovat.
Budeme se snažit, aby i další naše děti mohli být právem do budoucna zařazeni do
regionálního výběru žáků a měli tak možnost dále růst. Vše záleží na tom, jak se budou snažit.
Budeme pokračovat ve vydávání vlastního zpravodaje, kde se čtenáři dozví vše o aktivitách
spolku, o závodech, soustředěních, změnách pravidel, zajímavostech ze světa juda.
Budeme pokračovat s přípravou nejmenších členů v MINI JUDO, jelikož jim to ulehčí přechod
do judistické přípravky, což se osvědčilo zejména u skupiny BENJAMÍNCI, kde vidíme velký
potenciál.
V roce 2021 bylo rádi zahájili projekt na udržení starší dětí u juda. Tento projekt jsme pracovně
nazvali „Trenérská akademie judo Dolní Kounice“. Cílem není zvyšování výkonnosti zájemců,
ale lepší informovanost, znalost zdravovědy, teorii sportovního tréninku, tréninku juda, fitness,
atletiky, gymnastiky, sebeobrany, úpolových her a outdoorových aktivit. Součástí výuky budou
také základy první pomoci a program zaměřený na výživu ve sportu. V rámci tohoto 5letého
cyklu studenti získají akreditovaný certifikát zdravotníka zotavovacích akcí, složí zkoušky na
rozhodčího III.tř., zkoušky na trenéra III.tř. Celý tento projekt je financován oddílem, tedy pro
zájemce zdarma.
Cílem roku 2021 je také udržení členské základny, zaplnění mezer v jednotlivých ročnících
závodníků a vybudování podhoubí budoucích dobrých výsledků.
Budeme pokračovat ve spolupráci s jinými kluby v regionu i mimo něj.
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Finanční souhrn
Financování spolku je závislé zejména na členských příspěvcích, dotacích města Dolní
Kounice, dotacích z MŠMT nebo případných darech.
Výše ročních členských příspěvků za rok 2020 činila 1400 Kč na člena, přičemž každý další
člen z rodiny hradil 50 % ročního příspěvku. U skupiny MINI JUDO činila výše členských
příspěvků 900 Kč, přičemž každý další člen uhradí 500 Kč.
Pokud jde o výdaje, tak si můžeme si dovolit jen to, co nám příjmy z výše uvedených zdrojů
dovolí. Příjmy jsou alokovány do výdajů za licence ČSJu, licence ČUS, licence ČOS, pojištění
odpovědnosti, software, nákupu sportovního vybavení, údržby tělocvičny a šatny, přípravu a
organizaci závodů (rozhodčí, zdravotník, nájemné, medaile, poháry apod.) a další provozní
výdaje. V podstatě každým rokem utratíme vše, co obdržíme, a to na předem uvážené nutné
potřeby. Spolek nevyplácí mzdové výdaje, jelikož všichni činovníci dělají svou práci zdarma.
Pokud chceme jako spolek růst, musíme uvažovat také o investicích. Jak jsme uvedli,
rozhodování o financích klubu není jednoduché a je přímo závislé na příjmech. Spolek
potřeboval dovybavit posilovnu, dokoupit vybavení pro agility MINI JUDO, dokoupit vybavení
pro organizaci tréninkových kempů a soustředění v přírodě, dokoupit vybavení pro kondiční
trénink. Dlouhodobě řešíme problém s dopravou závodníků na závody. Potřebovali bychom
9místnou dodávku, na kterou zatím nejsme schopni dosáhnout ani z dotací.
Pozitivní je, že se jako klub dokážeme uživit, a to zejména díky podpoře obce Trboušany,
která nám poskytuje zdarma prostory pro trénink a dotacím MŠMT.
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Finanční výkazy
Přehled o majetku a závazcích

Přehled o příjmech a výdajích
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Doplňující informace k výkazům
Závazky neuvedené ve výkazech
K 31.12.2020 nemá ODDIL JUDO DOLNI KOUNICE z.s. závazky, které by neuvedl v
Přehledu o majetku a závazcích.

Pohledávky neuvedené ve výkazech
K 31.12.2020 nemá ODDIL JUDO DOLNI KOUNICE z.s. pohledávky, které by neuvedl v
Přehledu o majetku a závazcích.

Soudní spory
K 31.12.2020 se ODDIL JUDO DOLNI KOUNICE z.s. neúčatnil žádného soudního sporu,
jehož rozhodnutí by mělo podstatný vliv na fungování spolku.

Zaměstnanci
K 31.12.2020 nemá ODDIL JUDO DOLNI KOUNICE z.s. zaměstnance.

Významné události po datu vypracování výkazů
ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. prohlašuje, že v období po 31.12.2020 nenastaly
významné události, které by vyžadovaly úpravu výkazů.
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Kontaktní informace

Mgr. Michal Sajaš, LL.M.
Předseda výboru
sajik@judokounice.eu

Ing. Jitka Korberová
místopředsedkyně výboru
jitka.korberova@seznam.cz

Informace o spolku
ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z. s.
Rybárna 7, Dolní Kounice
IČ: 26993708
Telefon 724342299
www.facebook.com/judodolnikounice
Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS v Brně sp.zn.: L 11086
Statutární orgán: VÝBOR
Za výbor právně jedná za spolek samostatně předseda výboru nebo místopředseda výboru
nebo společně dva členové výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že předseda výboru
nebo místopředseda výboru, případně dva členové výboru, připojí svůj vlastnoruční podpis k
nadepsanému nebo vytištěnému názvu spolku

