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Koncepce SCM CSKe pro období 2013 - 2016
Charakteristika Sportovních center mládeže (dále jen SCM)
VV ČSKe na svém zasedání ze dne 1. 9. 2008 schválil koncepci, podmínky a kritéria založení
sportovních center mládeže ČSKe. Záměrem bylo vytvořit systém vyhledávání a podpory
talentovaných závodníků ČSKe, kteří by byli líhní pro reprezentaci. Soustředit do těchto center
kvalifikovaný kádr odborníků a vytvořit takové finanční a materiální podmínky, které by zajistili
splnění stanovených cílů celkového zlepšení sportovní úrovně ČSKe. Garanty SCM se staly oddíly,
které splnily stanovená kritéria výběru, tj. úspěšnost na M ČR mládeže, počet reprezentantů a jejich
výsledky, kvalita realizačního týmu a podmínky pro přípravu v daném oboru a specializaci.
Stanovené podmínky splnily oddíly TJ Karate České Budějovice, se zaměřením na sportovní
disciplínu kumite, Nidoshinkan Dojo Brno zaměřené na styl karate Goju-Ryu, TJ Bižuterie Jablonec
nad Nisou zaměřené na styl Wado-Ryu, SK-Kesl-Ryu Praha zaměřené na styl Shotokan a TJ Kovo
Praha, které bylo zaměřeno na styl Shito-Ryu Karate.
V roce 2010 bylo zrušeno sportovní centrum stylu Shito-Ryu a to i přesto, že popularita tohoto
stylu je v současné době ve světě na vzestupu, nicméně SCM nebylo schopno zabezpečit kvalitní a
perspektivní činnost pro malou členskou základnu tohoto stylu a bylo sloučeno s SCM stylu Goju-Ryu
pro jejich podobnost a trenérské zabezpečení těchto stylů. Navržené prostředky byly rozděleny mezi
všechny stávající SCM, zejména proto, že naopak ostatní jmenované SCM měly velkou popularitu
s kvalitními výsledky nejen na národní ale i mezinárodní úrovni.
V r. 2012 bylo v těchto čtyřech SCM zařazeno více jak 50% závodníků širšího výběru
reprezentace mládeže, proto se VV ČSKe rozhodl zažádat o prodloužení tohoto projektu na další
čtyřleté období pro rok 2013 – 2016 ve stejném složení jako doposud.
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Koncept pro SCM v období 2015 - 2016
jako každý rok za posledních šest let činnosti komise SCM je v současné době tvořen nový
seznam nadějných závodníků do sportovních center mládeže karate pod Českým svazem karate.
V letošním roce se komise opět rozhodla o otevřené možnosti nominace nadějných členů z řad
trenérů, činovníků nebo cvičenců karate. Vzhledem k častým dotazům uvádíme některé podmínky a
výhody členů zařazených v těchto SCM.
Věkové omezení
Zařazené osoby musí splňovat minimální požadavky pro přijetí stanovené MŠMT. Pro tento
rok byl věkový limit členů SCM rozšířen ze strany MŠMT na členy od 14 – 20 let. Nominovaný člen
však může v roce 2015 teprve oslavit 14té narozeniny, nebo mu bude 21 let až v druhé polovině roku
2015. Jedná se tedy o kategorii dorostu, juniorů a U21.
Předpoklady nového cvičence
Závodník by měl být odpovídající technické vyspělosti. Závodník by měl být schopen
konkurovat svým vrstevníkům ve své kategorii, avšak nemusí excelovat, ale svým talentem by mohl
v budoucnu tyto závodníky převyšovat.
Členské rozvržení jednotlivých SCM
Každé SCM by mělo být obsazeno přibližně 60% z členů domovského oddílu. Další část je
přibližně 40% z jiných okolních klubů. Každé SCM by mělo mít minimálně 20% medailistů z M ČR
mládeže a 20% členů v širším výběru reprezentace. V jednotlivých SCM by nemělo být více jak 40%
nových členů. Výjimku z uvedených podmínek pro daný styl, disciplínu lze udělit pouze na základě
písemné žádosti.
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Komise SCM ve spolupráci s TMK ČSKe pořádá každoročně společné soustředění SCM pod
názvem „YOUTH KARATE CAMP“, které je zaměřeno na společnou spolupráci mezi jednotlivými SCM.
Tohoto soustředění se účastní vybraní členové (obvykle v počtu 20 osob) na náklady SCM, dále všichni
ostatní členové mají na toto soustředění finanční příspěvek od jednotlivých SCM. Soustředění se
mohou zúčastnit i nečlenové SCM za standardní cenu daného CAMPu.
Dále komise SCM pořádá nebo se účastní víkendových soustředění (např. SPARING CAMP,
KATA CAMP a jiné soustředění v daných disciplínách) kde všichni členové SCM mají zajištěnou
sníženou cenu dle dohody s jednotlivými SCM.
Jednotlivé tréninky SCM
Každé SCM vede společné tréninky pro všechny členy jednotlivých SCM a to minimálně 1x
měsíčně i když zpravidla každé SCM nabízí svým členům tréninky 1x týdně.
Přehled jednotlivých SCM:
o SCM Praha – tréninky každé úterý od 18:00 – 20:00


Lektor: Iva Keslová, Místo: ZŠ Rakovského, Praha

o SCM Brno – tréninky každou středu od 18:30 – 20:30


Lektor: Jaromír Musil, Místo: Centrum Fénix, Václavská 6, Brno

o SCM Jablonec – tréninky každé pondělí od 17:15 – 18:45


Lektor: Ondřej Musil, Místo: Dojo TJ Bižuterie, Pražská 20, Jablonec n. N.

o SCM Č. Budějovice – tréninky každé úterý 18:45 – 20:00


Lektor: Miroslav Hýsek, Místo: ZŠ Emy Destinové, Č. Budějovice

Rozdělení SCM dle ČR a stylu pro rok 2015 - 2016:
o SCM Praha – Garant: Iva Keslová, email: iva.keslova@czechkarate.cz
o SCM Brno – Garant: Jaromír Musil, email: jaromir.musil@czechkarate.cz
Český svaz karate
sídlo a korespondence:
Nad Kapličkou 3378/17
100 00 Praha 10

IČO: 00540897
č.ú.: 1750206504 / 0600
tel.: +420 608 678 848
e-mail: info@czechkarate.cz

ČESKÝ SVAZ KARATE
KOMISE SPORTOVNÍCH CENTER
E-mail: scm@czechkarate.cz

Nad Kapličkou 3378/17, 100 00, Praha 10, Tel. SCM +420 608 805 405

o SCM Jablonec – Garant: Ondřej Musil, email: ondrej.musil@czechkarate.cz
o SCM Č. Budějovice – Garant: Miroslav Hýsek, email: miroslav.hysek@czechkarate.cz
Hodnocení, Evidence a vedené členů SCM
Každé sportovní centrum vede vyhodnocení všech členů SCM a evidenci na účastněných a
finančně podporovaných akcích. Je odpovědností každého garanta příslušného SCM tohoto
vyhodnocení.
O konečném přijetí a vyřazení člena do sportovního centra mládeže rozhoduje garant
příslušného SCM a případně komise SCM ČSKe. Konečný seznam všech zařazených členů bude
zveřejněn na internetových stránkách www.czechkarate.cz a tito členové budou moci čerpat slevy na
veškeré akce pořádané pod komisí SCM v roce 2015. O činnosti a náplni jednotlivých SCM v krajích
zodpovídají garanti těchto center.

S pozdravem

komise SCM ČSKe
e-mail: scm@czechkarate.cz

Iva KESLOVÁ
Předseda komise SCM

Bc. Miroslav HÝSEK
Člen komise SCM

Petra PISKAČOVÁ
Člen komise SCM

V Praze úterý, 18. listopadu 2014
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