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 Co bylo   
 

Mladší přípravka 6 – 9 let se poprvé toto pololetí nekoná 
 

Přípravka mladší (KHP1) byla vždy nejpočetnější 
skupinou. Je to neuvěřitelné, ale poprvé se toto 
pololetí nenaplnila. Z minulého pololetí z této 
skupiny zbyly pouze 2 děti a to ze třech důvodů: 
zaprvé již minulé pololetí bylo dětí méně, zadruhé 
některé děti skončily a zatřetí některé přešly do 
přípravky starší KHP2. A z nových dětí se ozvalo 

asi šest zájemců a z toho vážný zájem má stále 
jeden. Dalším problémem je stále nedokončená 
rekonstrukce v ZŠ Jana Palacha, protože tam 
máme potřebné gymnastické vybavení, které je pro 
přípravku nezbytné, takže případným zájemcům 
musím oznámit, že se ozvu sám, jakmile bude 
vhodná tělocvična a skupina se početně naplní.  

 
Na obrázku: v minulosti byla přípravka vždy nejpočetnější. A to i po rozdělení na mladší a starší děti. 
 

 
 
V tabulce: vývoj členské základny mladší přípravky 6 – 9 let od jejího vzniku při oddělení od starších dětí 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

II. I.pol II.pol I. II. I. II. I. II. I. 

22 18 17 18 17 19 26 20 14 10 

 
Snažil jsem se analyzovat 
možné příčiny snížení počtu dětí 
v přípravce. Cena se od roku 
2008 nezvyšuje a je úměrná 
nabízeným službám. Nákladné 
propagaci věnuji každý rok 
veliké úsilí. Pokaždé tvořím více 
druhů nových barevných plakátů, 
které rozvážím do všech škol 
v regionu a na spoustu jiných 
veřejných míst. Neskromně 
říkám, že takové barevné plakáty 
ze svých vlastních zdrojů nikdo 
v regionu nemá. Dále malé 

černobílé letáčky A6 přímo pro 
nábor přípravky v počtu 2000 ks 
postupně dávám po stovkách 
přímo do škol ředitelům a na 
další vhodná místa. Máme pěkné 
internetové stránky. Samozřejmě 
je stále co vylepšovat a stále se 
o to snažím. Jsem přesvědčen, 
že ve své propagaci dělám ve 
srovnání s konkurencí hodně. 
Velkým problémem může být 
nekalá konkurence, tedy oddíly, 
které lákají rodiče dětí na nízkou 
cenu, jenomže nemají potřebné 

trenérské vzdělání a míchají děti 
mezi mládež a dospělé. Trénovat 
tímto způsobem by mělo být ze 
zákona zakázané. Děti tak 
ztrácejí svůj drahý čas, nerozvíjí 
potřebné dovednosti v souvislosti 
se svými věkovými zvláštnostmi 
a duševně se po čase minimálně 
otráví. Ztratí pak zájem o bojová 
umění a v budoucnu se do jiného 
oddílu třeba s dobrou výukou 
pod jiným, kvalitním trenérem již 
nepřihlásí následkem své špatné 
zkušenosti z minulosti. 

 

http://www.karatevakado.cz/


 Co bude   
 

Starší přípravka 10 – 12 let je zaměřena na zápas 
 

Po letních prázdninách přestoupily některé děti z mladší přípravky KHP1 do starší přípravky KHP2. Tato 
skupina by měla stále pokračovat ve všeobecném rozvoji a také postupně v základech všech směrů 
karate, tedy kihon, kata, kumite. Vzhledem k jejich věku se bude většinově zaměřovat na sportovní zápas, 
tedy kumite. Současně samozřejmě budou zkoušky na pásy karate. Na obrázku: děti ze starší přípravky 

Druhý náborový plakát 2011pro všechny skupiny 
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