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1. Účel dokumentu 
Účelem dokumentu je specifikovat plán činností Shirokan Dojo, z.s. na rok 2021. V dokumentu 
jsou uvedeny hlavní aktivity a cíle, kterých by mělo být dosaženo v průběhu roku, včetně harmo-
nogramu, finanční rozvahy, kapacitního zajištění a identifikace rizik. 
Dokument byl řádně projednán ve výkonném výboru Shirokan Dojo, z.s.  
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2. Shirokan Dojo 
2.1. Poslání 

1. Základním účelem je veřejně prospěšná činnost, kde hlavní činností Shirokan Dojo je:  
a) provozovat bojová umění a další sportovní disciplíny v rámci zapojení do sportovních a 

tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky, pořádat sportovní a kulturní akce,  

b) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 
estetických a mravních pravidel,  

c) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samo-
správy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,  

d) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení  
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v 

místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 
činností.  

2. Shirokan může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.  

2.2. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem Shirokan Dojo, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je před-
seda Shirokan Dojo, z.s. 
Ve sledovaném období proběhla volební valná hromada, která potvrdila stávající složení výkonné-
ho výboru, statutárního orgánu a složení kontrolní komise. Nedošlo tedy ke změnám ve struktuře 
organizace.  
Statutárním orgánem je: 
Mgr. Stanislav Bílý, předseda a člen výkonného výboru 

6. dan karate JKA WF. Absolvent VŠ Pedagogické fakulty, trenér 1. tř. FTVS UK, 
Instruktor JKA WF "B", rozhodčí JKA WF "B", zkušební komisař JKA WF “B”.  
Závodní činnost od r. 1979 do r. 2000. Více než 40x na stupních vítězů v soutě-
žích jednotlivců i družstev v disciplínách kata i kumite na národní, evropské i svě-
tové úrovni. 
Trenérská a instruktorská činnost 1985.  

Další členové výkonného výboru: 
Ing. Tomáš Kovalovský, místopředseda  
3. Dan karate JKA WF. Absolvent ČVUT Fakulta stavební, trenér 3. tř. JKA ČR, 
instruktor JKA WF "D", rozhodčí JKA WF “D”.  
Závodní činnost od r. 2001 do r. 2016.  
Trenérská a instruktorská činnost od r. 2010.  

Ing. Karel Muk, člen výkonného výboru 
3. Dan karate JKA WF. Absolvent ČVUT Fakulta strojní, trenér 3. tř. JKA ČR, in-
struktor JKA WF "D", rozhodčí JKA ČR “G”.  
Závodní činnost od r. 1995 do r. 2013.  
Trenérská a instruktorská činnost od r. 2010. 
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2.3. Historie a současná situace rozvoje 
Shirokan Dojo, z.s. byla založena dne 15. prosince 1995. Je vedena ve spolkovém rejstříku u Kraj-
ského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 1996. 
Shirokan Dojo je dobře zavedený a známý oddíl Shotokan karate registrovaný v národní organizaci 
Sportovní karate JKA ČR a vazbou na celosvětovou mateřskou organizaci JKA WF (Japan Karate 
Assocication). Oddíl karate se může pyšnit sportovními úspěchy na národní i mezinárodní úrovni.  
Aktivita Shirokan Dojo probíhala ve dvou vlnách a to ihned od jeho založení, kdy probíhala výkon-
nostní sportovní činnost a účast na národních i mezinárodních soutěžích. Činnost byla utlumena 
cca v roce 2005. Od roku 2010 byla činnost obnovena při ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích, a 
následně od roku 2015 při ZŠ Kubátová v Plzni a ČVUT Praze.  
Výkonný výbor se spolu s trenéry věnuje rozvoji dětské členské základny a dlouhodobé práci s 
dětmi s cílem vychovat nové sportovce na národní a mezinárodní úrovni. Shirokan Dojo působí v 
Českých Budějovicích (hlavní základna, tréninky 4x týdně), Plzni (tréninky 2x týdně) a v Praze 
(tréninky 2x týdně).  
Shirokan Dojo má formou dlouhodobého pronájmu zajištěné zázemí ve sportovních prostorách ZŠ 
a MŠ L. Kuby v Českých Budějovicích. V hlavní tělocvičně je trvale položené tatami i další spor-
tovní vybavení, kde probíhá výuka karate.  
Tréninky probíhají ve standardních skupinách PO, ST: 16:30 - 17:30 přípravka, začátečníci 17:30 - 
18:30 mírně pokročilí 18:30 - 19:30 pokročilí a závodníci ÚT: 15:30 - 16:30 děti přípravka (mateř-
ská školka) ČT: 17:00 - 19:00 pokročilí a závodníci.  
Nad rámec standardních tréninků se sportovci od 6 - 23 let účastní cca 10 sportovních seminářů 
karate, soutěží místního charakteru 3x rok, soutěží národního charakteru 7x rok.  
Od 09/2017 probíhá projekt “Soustředění talentované mládeže”. Každý měsíc se koná pravidelné a 
intenzivní soustředění nad rámec výše jmenovaných aktivit s cílem zajistit intenzivní přípravu spor-
tovců na volný zápas (kumite) a sestavy (kata).  
Na rok 2020 byla naplánována celá řada sportovních projektů aktivit a účast na soutěžích, ale s 
ohledem na pandemii COVID19 velká většina projektů nebyla vůbec realizována. V průběhu roku 
2020 docházelo k omezování shromažďování občanů a tím pádem i k útlumu veškerých tréninko-
vých a sportovních aktivit.  
Výkonný výbor tak operativně reagoval na aktuální podmínky a docházelo k přípravě alternativních 
plánů, domácích tréninků, soutěží doma a komunikaci prostřednictvím Facebook a Messenger.  
I tak se podařila sportovní příprava a účast na krajském přeboru jihočeského kraje. Členové Shiro-
kan Dojo se umístili na stupních vítězů a získali nominace na MČR JKA. Shirokan Dojo se účastnil 
tří národních soutěží. Nad rámec byly uspořádány i dvě vlastní online soutěže, kterých se zúčastni-
lo přes 30 sportovců.  
Členové Shirokan Dojo se účastnili celkem šesti výukových sportovních akcí. Přičemž nejdůležitěj-
ší z konaných akcí jsou Školení rozhodčích a instruktorů, Seminář s Hideo Ochi a Letní škola kara-
te, která měla účast přes 80 osob, z toho 19 ze Shirokan Dojo. 
Ke konci roku 2020 Shirokan Dojo, z.s. eviduje 94 členů, z toho  

• 62 členů mládeže od 0-23 let a  
• 32 členů 24 let a více. 

Za dobu činnosti existuje stabilní trenérská základna o počtu 7 trenérů. Z toho 2 trenéři jsou absol-
venti FTVS UK, 7 trenérů jsou instruktoři JKA Karate Česká Republika, 3 trenéři jsou mezinárod-
ními instruktory JKA WF. Všichni trenéři jsou držiteli licence rozhodčích JKA ČR, navíc dva instruk-
toři jsou držiteli mezinárodní licence JKA WF. 
Shirokan Dojo, z.s. provozuje internetový portál www.shirokan.cz. Je trvale udržován v aktuálním 
stavu. K internetovým stránkám oddílu jsou přidruženy stránky Facebook, Instagram a portál Mes-
senger. 
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2.4. Strategie rozvoje 
Cílem je veřejně prospěšná činnost, vytvoření příležitosti pro vlastní sportovní aktivity, výuka, roz-
voj a předání bojových umění mladším generacím. 
Všichni funkcionáři a trenéři Shirokan Dojo realizují svou činnost při zaměstnání. Hlavním cílem 
není profesionální sportovní činnost ani komercializace za účelem tvoření zisku a výdělku trenérů. 
Hlavním prostředky pro naplnění cílů jsou:  

• zajištění udržitelnosti a rozvoje členské základny v podobě náborů a rozvoje vzájemných 
kamarádských vztahů prostřednictvím tréninkových aktivit a jednodenních a vícedenních 
sportovních akcích doplněných i jinými aktivitami, 

• zajištění finančních prostředků z členských příspěvků a grantů dotační podpory,  

• vytvoření podmínek a zázemí pro sportovní aktivity v podobě prostor, trenérské zázemí a 
kvalifikaci instruktorů, sportovních pomůcek a dresů, 

• výchova sportovců a mladých závodníků v disciplínách karate. 
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3. Plánované činnosti na rok 2021 
3.1. Valná hromada a řízení 

3.1.1. Valná hromada 
Dle stanov je povinnost uspořádat jednu povinnou VH za rok.  
Cíl: Jarní VH (cca duben/květen) 

• Podání průběžné zprávy o činnosti - aktivity, členství, rozvoj  
• Projednání a schválení výsledku hospodaření a účetní uzávěrky  
• Projednání a schválení Výroční zprávy Shirokan Dojo 
• Projednání a schválení Zprávy kontrolní komise 
• Další body dle potřeby 

Podzimní VH (cca listopad/prosinec) 

• Podání průběžné zprávy o činnosti - aktivity, členství, rozvoj  
• Schválení Plánu činnosti a rozpočtu na další kalendářní rok 
• Schválení výše členských příspěvků  
• Další body dle potřeby 

Náklady 

• Finanční zdroje ……. Občerstvení cca 2x 1 000 Kč .  
• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami.   

Celkový předpokládaný náklad … 2 000 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Jarní VH ……. v termínu 04-05/2021 
Podzimní VH ……. v termínu 11-12/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost členů Shirokan Dojo a problém k nalezení vhodného termínu VH. 

3.1.2. Jednání výkonného výboru 
Výkonný výbor Shirokan Dojo, z.s. se v průběhu roku bude scházet pravidelně v průběhu tréninko-
vých aktivit a zodpovědně bude řídit přípravu a realizaci: 

• všech sportovních aktivit, 
• strategických dokumentů jako jsou plán činností, výroční zpráva a 
• plnění všech mandatorních požadavků GDPR, účetnictví, účetní uzávěrka apod. 

3.1.3. Činnosti požadované podle zvláštních právních předpisů 

3.1.3.1. Účetní uzávěrka a daňové přiznání  
Účetní uzávěrku a daňové přiznání zajišťuje kvalifikovaný finanční poradce. Daňové přiznání bylo 
zpracováno a řádně podáno na finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Českých 
Budějovicích.  
Cíl: Zpracovat podklady a řádné daňové přiznání v zákonné lhůtě nejpozději do 30.3.2021. 
Potřebné zdroje 

• Finanční zdroje ……. 7 000 Kč na provedení účetních služeb a daňového přiznání  
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• Lidské zdroje ……. Příprava podkladů bude realizována vlastními kapacitami. 
Výnosy  
Nejsou  
Harmonogram 
Do 30.3.2021 Provedení účetních služeb a daňového přiznání. 
Identifikace rizik 
Nejsou. 

3.1.3.2. Zveřejnění výroční zprávy, plánu činností, finanční rozvahy a účetní uzávěrky 
Společnosti zapsané v obchodním rejstříku mají zákonnou povinnost zveřejnit výroční zprávu, plán 
činností, finanční rozvahu a účetní uzávěrku za příslušný kalendářní rok do sbírky listin obchodní-
ho rejstříku. Zveřejnění ukládá §21 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.  
Dokumenty by měly být zveřejněny do 30 dnů od jejich schválení statutárním orgánem a ověření 
auditorem, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, bez ohledu na 
to, zda byla výroční zpráva uvedeným způsobem schválena. 
Cíl: Zveřejnit výroční zprávu a Finanční rozvahu ve veřejném registru a databázi ČUS. 
Potřebné zdroje 

• Finanční zdroje ……. Nejsou 

• Lidské zdroje ……. Příprava podkladů bude realizována vlastními kapacitami. 
Výnosy  
Nejsou  
Harmonogram 
Nejdříve po 30.3.2021 a schválení VH. 
Identifikace rizik 
Nejsou. 

3.1.3.4. GDPR 
Shirokan Dojo, z.s. eviduje osobní data svých členů. Jsou plněny všechny zákonné požadavky 
GDPR pro nakládání s osobními daty členů za účelem vedení evidence členské základny.  
Cíl: Trvale udržovat požadavky GDPR a chránit osobní data členů proti zneužití nebo zcize-
ní. 
Potřebné zdroje 

• Finanční zdroje ……. Nejsou 

• Lidské zdroje ……. Bude realizováno vlastními kapacitami. 
Výnosy  
Nejsou 
Harmonogram 
Trvale 
Identifikace rizik 
Hackerské útoky, napadení www stránek nebo emailů vedení Shirokan Dojo.  
Opomenutí podpisu formuláře GDPR. 
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3.2. Členská základna 
Ke konci roku 2020 Shirokan Dojo, z.s. eviduje 94 členů, z toho  

• 62 členů mládeže od 0-23 let a  
• 32 členů 24 let a více. 

Dlouhodobý rozvoj viz tabulka níže. 

Shirokan Dojo každoročně realizuje nábory dětí do oddílů karate, přičemž jsou otvírány kroužky 
Začátečníků a přípravky při ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích a ZŠ Kubátová v Plzni pro žáky 
prvního stupně ZŠ a Přípravky při MŠ Papírenská pro děti předškolního věku. Nábory se realizují 
průběžně, ale hlavní kampaň probíhá vždy před zahájen školního roku. 
Po dlouhodobé zkušenosti jsou nábory v objemu cca 15-20 nových členů/rok pro ZŠ a 7-8 členů 
pro MŠ. Z toho trvale zůstává cca 15 členů trvale.  
Pro náborové aktivity jsou využity ukázky ve školách při zahájení školního roku, plakáty/letáčky 
umístěné na nástěnkách ve škole, propagace na www.shirokan.cz a placená reklama na Face-
booku. V minulosti byly uplatněny i letákové akce do schránek a účasti na sportovních veletrzích 
kroužků a zájmových činností pro děti. Letákové akce do schránek a účast na sportovních veletr-
zích představovali buď vysoký finanční nebo časový náklad, který nepřinesl kýžený efekt. 
Ztráty v členské základně jsou přibližně 15-20 členů.  
Dlouhodobě se členská základna ustálila v rozmezí 90-100 členů. Všichni členové jsou registrováni 
v registrech ČUS a JKA ČR, kde je hrazena členská známka sportovce. Shirokan Dojo plní poža-
davky GDPR při nakládání s osobními údaji. 
Výše členských příspěvků se řídí ekonomickou směrnicí na rok 2020 (pro druhé pololetí školního 
roku tj. 01-08/2020) a 2021 (pro první pololetí školního roku tj. 09-12/2021). Členské příspěvky 
představují přibližně 46% finančních prostředků na činnost.  
Z důvodu situace COVID19 bude nutné část členských příspěvků vracet. Předpoklad je cca 30%. 
Proto bude obvyklá částka výnosů snížena o 30%. Naopak náklady na členské známky JKA se 
nezmění.  
Z důvodu situace COVID19 mnoho dětí se přestalo věnovat sportovním aktivitám. To by mohla být 
příležitost k získání velkého počtu nových členů.  
Cíl : získat alespoň 20 nových řádných členů 
Budou realizovány náborové akce v podobě: 

• ukázky ve školách při zahájení školního roku,  
• plakáty/letáčky umístěné na nástěnkách ve škole,  
• propagace na www.shirokan.cz, 
• placená reklama na Facebooku, 
• Letáková akce zaměřená na lokalitu Rožnov a a blízké okolí, 
• propagace v rámci členské základny a oslovení blízkých členů rodiny a známých. 

Náklady 

• Finanční zdroje  
Placená reklama na Facebooku …. 1 000 Kč. 
Příprava letáků a plakátů v rozsahu cca 2000 ks .… 8 000 Kč (bude objednáno externě 
cca 3 kč / leták + roznášková akce 1 kč / leták) 

Věkové kategorie 2018 2019 2020

Mládež 0-23 let 74 66 62

24 let a více 25 35 32

Celkem 99 101 94
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Úhrada členských příspěvků JKA ČR …. 22 000 Kč 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami + bude vznesena žádost, aby 
členská základna doporučila kroužek karate svým blízkým a známým.  

Celkový předpokládaný náklad … 32 000 Kč 
Výnosy 
Úhrada členských příspěvků cca 160 000 Kč x 0,7 % = 112 000 Kč 
Celkový předpokládaný výnos … 112 000 Kč  
Harmonogram 
Průběžně celý rok. Hlavní náborová aktivita 08-09/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost členů Shirokan Dojo a problém uspořádání ukázky ve školách. 
Školy neumožní provedení ukázek karate spojených s náborovou akcí. 

3.3. Dotační tituly na podporu činnosti sportovních organizací 
Shirokan Dojo zajišťuje finanční prostředky na svou činnost také z dotačních titulů na podporu čin-
nosti sportovních organizací a to z dotačních titulů města České Budějovice, Národní sportovní 
agentury, Sportovního svazu karate, Jihočeského svazu japonského karate a výjimečně Jihočeský 
kraj - krajský úřad. Dotační tituly představují zpravidla 54% finančních prostředků na činnost. Výše 
skutečně přiznané dotace se řídí alokací financí pro podporu sportu u jednotlivých subjektů a krité-
rii pro výpočet výše dotace. Nejvýznamnějším kritériem je počet členů do 18, případně 21 nebo 23 
let věku, počet tréninků týdně a účast na soutěžích národního a mezinárodního charakteru. 
Z důvodu epidemie COVID19 bude výše dotací na činnost ponížena, v současné době je avízo 
snížení cca o 10%. 
Cíl : získat finanční prostředky na činnost z dotačních titulů  

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021 - 
opatření č. 2, Podpora činnosti ostatních sportovních organizací, 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021 - 
opatření č. 3 Příspěvek na sportovní akce, 

• Můj klub 2021 vyhlašovaný Národní sportovní agenturou (žádost je podaná v 11/2020), 
• Dotační program Jihočeského kraje na podporu sportu v roce 2021 
• Dotační podpora Sportovního svazu japonského karate JKA, 
• Dotační podpora Jihočeského svazu japonského karate. 

Náklady 

• Finanční zdroje  
Drobná administrativa, potvrzení …. 500 Kč 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami.  
Celkový předpokládaný náklad … 500 Kč 
Výnosy 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021 - opatření č. 2, 
Podpora činnosti ostatních sportovních organizací …. 70 000 Kč 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021 - opatření č. 3 Pří-
spěvek na sportovní akce …. 10 000 Kč 

• Můj klub 2021 vyhlašovaný Národní sportovní agenturou …. 137 625 Kč 
• Dotační program Jihočeského kraje na podporu sportu v roce 2021 …. 60 000 Kč 
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• Dotační podpora Sportovního svazu karate JKA na podporu talentované mládeže  7 000 Kč. 
Výše poskytnuté dotace závisí na počtu závodníků, kteří se účastí národních a mezinárod-
ních soutěží. 

• Dotační podpora Jihočeského svazu japonského karate JKA …. 12 000 Kč. Výše poskytnuté 
dotace závisí na finančních možnostech rozpočtu Jihočeského svazu japonského karate. 

Celkový předpokládaný výnos … 296 625 Kč  
Harmonogram 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021 - opatření č. 2, 
Podpora činnosti ostatních sportovních organizací 

Podání žádostí 24.2. - 31.3.2021 
Vyúčtování do 31.1. 2022 

• Dotační program města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 - opatření č. 4 Pří-
spěvek na sportovní akce 

Podání žádostí 1.2. - 28.2.2021 
Vyúčtování 1 měsíc po ukončení sportovní akce 

• Můj klub 2021 vyhlašovaný Národní sportovní agenturou - podáno, probíhá formální kont-
rola žádostí. 

Podání žádostí 22.10 - 16.11.2020 
Vyúčtování 15.2.2022 

• Dotační program Jihočeského kraje na podporu sportu v roce 2021 
Podání žádostí 1.3 - 31.3.2021 
Vyúčtování 30.1.2022 

• Dotační podpora Sportovního svazu karate JKA na podporu talentované mládeže  
Dle rozhodnutí VH Sportovního svazu JKA, zpravidla listopad a to včetně přípravy smluv a 
vyúčtování. 

• Dotační podpora Jihočeského svazu japonského karate 
Dle rozhodnutí VH Jihočeského svazu japonského karate, zpravidla listopad 

Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost členů Shirokan Dojo na přípravu dotačních výzev. 
Zamítnutí podané žádosti, nebo výrazné snížení požadované dotace. 
Z důvodu epidemie COVID19 budou dotační tituly výrazně sníženy. 

3.4. Průběžná aktualizace a dostupnost informací na internetových 
stránkách, Facebooku a Messengeru 
Shirokan Dojo, z.s. provozuje internetový portál www.shirokan.cz, který byl v roce 2018 moderni-
zován obsahově, graficky i technologicky. Je trvale udržován v aktuálním stavu. K internetovým 
stránkám oddílu jsou přidruženy stránky Facebook, Instagram a portál Messenger.  
Internetové stránky jsou na platformě Wordpress, která umožňuje uživatelsky přívětivou aktualizací 
informací bez nutnosti zásahu programátora. 
Na internetových stránkách www.shirokan.cz je informace o platbách, konání sportovních akcí 
včetně propozic, náborové akce, informace o významných členech, rozvrh hodin a kontaktní infor-
mace. 
Cíl: Zajistit dostupné a aktuální informace o dění, sportovních akcích členské základně a 
zájmové veřejnosti prostřednictvím e-mailové korespondence, internetových stránek, Face-
book a Messengeru. 
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Náklady 

• Finanční zdroje  
Provoz domény www.shirokan.cz včetně hostingových služeb …. 726 Kč 
Aktualizace internetových stránek, grafické služby a programování …. 2 000 Kč 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami. 
Celkový předpokládaný náklad … 2 726 Kč 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Průběžně celý rok. 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost členů Shirokan Dojo na přípravu a rozesílání informací. 

3.5. Obnova sportovního vybavení a sportovních úborů 
Shirokan Dojo, z.s. vlastní sadu sportovního náčiní jako jsou tatami, lapy, odražeče, chrániče ru-
kou, boxovací pytle, švihadla, míče, apod. Tréninkové pomůcky se průběžně opotřebovávají až 
nejsou způsobilé k dalšímu použití a je nutné je průběžně obnovovat. 
Shirokan Dojo, z.s. trvale podporuje jednotný úbor pro své členy a to v podobě kimona s výšivkou 
loga klubu a sportovních vest a mikin. Jednotný úbor podporuje jednotu kolektivu a prezentuje od-
díl na venek směrem k ostatním sportovcům nebo veřejnosti. Jednotný úbor a sportovní dresy mají 
také funkci při soutěžích, za účelem udržení tělesného aparátu a připravenosti na sportovní výkon 
v mezidobí utkání sportovních zápasů.  
Trvale však chybí jednotný oděv (ne kimono) pro jiné sportovní nebo volnočasové aktivity. 
Cíl:  
1) Trvale udržovat funkční a bezvadné sportovní náčiní a pomůcky.  
2) Podporovat jednotný cvičební úbor “kimono” a sportovní dresy v podobě triček, mikin, 

vest apod.  
Sportovní náčiní bude hrazeno jako běžný provozní výdaj. Jeho funkčnost a bezvadnost je kontro-
lována v průběhu sportovních tréninků. V případě potřeby je vyřazena a zajištěna jeho obnova. U 
drobného vybavení jako jsou míče, apod. je nákup zařízen operativně ad-hoc. V případě náklad-
nějších záležitostí jako jsou skříně, lapy, odražeče, a jiné vybavení je nákup realizován po poradě 
alespoň předsedy a jednoho člena výkonného výboru.  
Kimona pro členy klubu budou německé výroby KAITEN KODOMO včetně výšivky s logem klubu. 
Vzhledem k pokračující epidemii COVID19 bude investováno i do protiepidemického opatření za 
účelem ochrany v průběhu tréninku.  
Náklady 

• Finanční zdroje  
Technické vybavení ……. 5 000 Kč. 
Nanoroušky …… 10 000 Kč.  
Kimona a opasky ….. 50 000 Kč 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami. 
Celkové předpokládané náklady 65 000 Kč. 

Stránka  z 13 35

http://www.shirokan.cz


Plán činností a finanční  
rozvaha Shirokan Dojo, z.s.  

na rok 2020

17. 1. 2021

Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Průběžně celý rok. 
Identifikace rizik 
Nejsou. 

3.6. Pravidelné tréninky 
Shirokan Dojo, z.s. za účelem svého hlavního poslání organizuje výuku karate pro více věkových a 
výkonnostních skupin celkem ve 3 lokalitách a to v Českých Budějovicích (hlavní základna, trénin-
ky 4x týdně), Plzni (tréninky 2x týdně) a v Praze (tréninky 2x týdně).  
Shirokan Dojo má formou dlouhodobého pronájmu zajištěné zázemí ve sportovních prostorách ZŠ 
a MŠ L. Kuby v Českých Budějovicích. V hlavní tělocvičně je trvale položené tatami i další spor-
tovní vybavení, kde probíhá výuka karate. Tréninky probíhají ve standardních skupinách PO, ST: 
16:30 - 17:30 přípravka, začátečníci 17:30 - 18:30 mírně pokročilí 18:30 - 19:30 pokročilí a závod-
níci a ČT: 17:00 - 19:00 pokročilí a závodníci. 
Při MŠ Papírenská probíhá sportovní přípravka dětí předškolního věku. Prostory jsou zajišťovány 
vždy na příslušný kalendářní rok. Tréninky probíhají každé ÚT: 15:30 - 16:30 děti přípravka (mateř-
ská školka). 
Při ZŠ Kubátova v Plzni probíhají tréninky smíšené skupiny od začínajících karatistů až po pokroči-
lé. Tréninky probíhají každé PO, ST: 18:15 - 19:15. 
Při ČVUT Praha na Karlově Náměstí ve spolupráci s oddílem Buden Kan probíhají tréninky pouze 
pokročilých studentů a dospělých. Tréninky probíhají každé PO, ST: 20:00 - 21:30. 
Pro všechny lokality byly vyzkoušeny různé počty tréninkových jednotek i časů. Při navýšení čet-
nosti nebo délce tréninkové jednotky je problém s trenérským obsazením, nebo s tím, že tréninky 
jsou příliš často a cvičenci nechodí s požadovanou pravidelností a to zejména díky školním nebo 
jiným volnočasovým aktivitám. Aktuální rozvržení tréninků je dlouhodobě vyzkoušené a funkční a 
splňuje požadavky na udržení pozornosti dětí, vysokou účast, četnost tréninků a plnění tréninko-
vého plánu, ale i na možnost trenérského zajištění. 
Do budoucna by bylo velkým přínosem, kdyby Shirokan Dojo působil ve svém zázemí, tj. ve vlast-
ním objektu s vlastní tělocvičnou a sociálním zázemím. V roce 2021 bude podána žádost u odboru 
Směsta České Budějovice o poskytnutí stavebního objektu formou dlouhodobého pronájmu ales-
poň na 20 let, kde by mohly probíhat tréninky, přípravky, pokročilých a závodníků.  
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Cíl 1: V průběhu roku 2020 udržet stávající rozsah tréninkových jednotek a naplnit tréninko-
vý plán.  
Hlavním cílem skupiny Přípravka při MŠ Papírenská je výuka pohybovosti, prostorové koordina-
ce, obratnosti dětí a účast dětí na místních turnajích dětí v disciplíně mladší přípravky.  
Hlavním cílem skupiny Přípravka při ZŠ L. Kuby je trénink pohybovosti, prostorové koordinace, 
obratnosti dětí, rychlých startů, zvládnutí základních postojů a technik karate, včetně kata Taykyo-
ku Shodan a Heian Shodan, účast dětí na místních turnajích mládeže ve své věkové kategorii a na 
konci školního roku zkoušky na 9. Kyu. 
Hlavním cílem skupiny Pokročilí při ZŠ L. Kuby je trénink pohybovosti, prostorové koordinace, 
obratnosti dětí, rychlých startů, zdokonalení základních postojů a technik karate, včetně kata Heian 
Nidan až Heian Godan, výuka řízených forem kumite, účast dětí na místních turnajích mládeže ve 
své věkové kategorii a na konci školního roku zkoušky na vyšší technický stupeň. 
Hlavním cílem skupiny Závodní při ZŠ L. Kuby je trénink pohybovosti, obratnosti, rychlých startů,  
výponů, zdokonalení postojů a technik karate a jejich kombinace, včetně kata Heian a Sentei, tré-
nink řízených a volných forem kumite, účast na místních a národních turnajích ve své věkové ka-
tegorii a na konci školního roku dle dosaženého technického rozvoje zkoušky na vyšší technický 
stupeň. 
Hlavním cílem skupiny Pokročilí při ZŠ Kubátova v plzni je vzhledem k rozdílnosti cvičenců indi-
viduální. Je to ale zejména trénink pohybovosti, prostorové koordinace, obratnosti dětí, rychlých 
startů, zdokonalení základních postojů a technik karate, včetně kata Heian Nidan až Heian Godan, 
výuka řízených forem kumite, s cílem účasti dětí na místních turnajích mládeže ve své věkové ka-
tegorii a na konci školního roku zkoušky na vyšší technický stupeň. 
Hlavním cílem skupiny při ČVUT Karlovo náměstí, Fakulta strojní v Praze je vzhledem k rozdíl-
nosti cvičenců individuální. Je to ale zejména trénink vyšších technických stupňů, zdokonalení zá-
kladních postojů a technik karate, včetně kata Heian, Sentei, Tokui, výuka řízených a volných fo-
rem kumite. 
Vzhledem k epidemii COVID19 se náklady na pronájem sníží cca o 30%. 
Cíl 2: Nalézt vhodný stavební objekt a podat žádost u odboru Správy domů  Magistrátu měs-
ta České  Budějovice o poskytnutí formou dlouhodobého pronájmu na 20 let.  
Pokud se podaří získat stavební objekt k dlouhodobému pronájmu, bude nutné provést nezbytné 
opravy a rekolaudaci na sportovní zařízení. Na zajištění provozu a rekonstrukci bude možné žádat 
městské i krajské dotace, které bude nutné zahrnout do žádostí v roce 2022. 
Náklady 

• Finanční zdroje  
Nájemné cca … 52 500 Kč (70% x 1360 kč / týden x 40 týdnů + 70% x 20 000 Kč proná-
jem za lokality Plzeň a Praha) 
Odměny trenérům a instruktorům … 50 000 Kč 
Náklady na zajištění pronájmu poskytnutého objektu …. 24 000 Kč. (Uvažovaný pronájem 
8 000 Kč / měsíc, nezbytné investice budou plánovány na rok 2022 z případných dotací). 

• Lidské zdroje ……. bude realizováno vlastními kapacitami. 
Celkem náklady …. 124 500 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Průběžně celý rok dle rozvrhu hodin vyjma prázdnin a státních svátků. 
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Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění tréninku jiným trené-
rem. 

3.7. Soutěže 
Hlavním posláním je výchova sportovců a mladých závodníků v disciplínách karate. Startovné a 
cestovní náklady spojené s realizací soutěží bude hrazeno z provozních prostředků Shirokan Dojo.  
Účast na soutěžích je obecně vnímána ve dvou rovinách, a to:  

• Místní soutěže za účelem podpory a rozvoje začínajících karatistů s cílem podpořit soutěži-
vost mladých závodníků. Shirokan Dojo se pravidelně účastní Turnajů mládeže, které jsou 
realizovány ve spolupráci s dalšími sportovními kluby z Bechyně a Českého Krumlova.  

• Národní soutěže za účelem podpory a rozvoje závodníků a reprezentantů Shirokan Dojo. 
Závodníci jsou cíleně připravováni na účast v postupových soutěžích Krajský přebor jihočes-
kého kraje, Národní pohár I. a II. Kolo, Mistrovství české republiky a tříkolová Liga družstev 
JKA ČR. Hlavním účelem je prostřednictvím soutěží a cílených tréninků připravovat závodní-
ky tak, aby se mohli stát součástí národní reprezentace. 

Další podkapitoly specifikují jednotlivé soutěže dle kalendáře akcí Jihočeského svazu japonského 
karate a Sportovního svazu karate JKA.  

3.7.1. Krajský přebor jihočeského kraje 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v dubnu. Pořadatelem je Jihočeský svaz japonského karate. 
Soutěž je postupová pro nominaci na MČR. Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuál-
ně možných kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v 
kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje ….. startovné cca 2 000 Kč (100 Kč / závodníka). 

• Lidské zdroje ……. 3x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 2 000 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
04/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích. 

3.7.2. Národní pohár I. Kolo 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v březnu a je rozdělena do dvou etap, každá v jiném termínu. 
V první etapě jsou žákovské věkové kategorie a mladší dorostenci, v druhé etapě dorostenecké, 
juniorské a seniorské kategorie. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Soutěž je postupová 
pro nominaci na MČR. Soutěž se koná zpravidla v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shiro-
kan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i kumi-
te. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 8-10 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 1 rozhodčí pro soutěž. 
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Náklady 

• Finanční zdroje  
startovné cca 1800 Kč (150 Kč / závodníka a start v kategorii kata nebo kumite), 
Celoroční licence kouč …… 1200 Kč (6 osob á 200 Kč) 
Cestovné cca 4400 Kč (2200 Kč x 2 auta cestovné ČB-Praha), 
Občerstvení pro závodníky cca 1500 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 1x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 9 900 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
03/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích. 

3.7.3. Národní pohár II. Kolo 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla koncem září a je rozdělena do dvou etap, každá v jiném termí-
nu. V první etapě jsou žákovské věkové kategorie a mladší dorostenci, v druhé etapě dorostenec-
ké, juniorské a seniorské kategorie. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Soutěž je postupo-
vá pro nominaci na MČR. Soutěž se koná zpravidla v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shi-
rokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i ku-
mite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 8-10 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 1 rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje  
Startovné …. 1800 Kč (150 Kč / závodníka a start v kategorii kata nebo kumite), 
Cestovné …. 4400 Kč (2200 Kč x 2 auta cestovné ČB-Praha), 
Občerstvení pro závodníky cca 1500 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 1x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 7 700 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
09/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích. 

3.7.4. Liga družstev JKA ČR 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v březnu a je tříkolová. Každé kolo probíhá v termínu národ-
ních pohárů a MČR tak aby se vystřídali kategorie. Tj. když je NP žáků, probíhá ligová soutěž se-
niorů a obráceně. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Soutěž není postupová pro nominaci 
na MČR. Soutěž se koná zpravidla v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shirokan Dojo se 
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pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň 
instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Obsazení soutěže je početné. Soutěž umožňuje účast až 8 družstev (3 chlapci + 2 dívky, z toho 3x 
kumite, 2x kata) a soutěží se každý s každým. Hlavním účelem je, že soutěžící v průběhu dne ab-
solvují řadu zápasů kata a kumite.  
Cíl: Zúčastnit se všech 3 kol soutěže v počtu alespoň 6-7 závodníků. Poskytnout alespoň 1 
rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje  
startovné cca 9000 Kč (3000 Kč / ligové kolo), 
Cestovné cca 13200 Kč (2200 Kč x 2 auta cestovné ČB-Praha x 3 kola), 
Občerstvení pro závodníky cca 4500 Kč . 

• Lidské zdroje ……. 1x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 26 200 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 

1. kolo 03/2021 
2. kolo 09/2021 
3. kolo 11/2021   

Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích. 

3.7.5. Mistrovství JKA ČR 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla koncem listopadu a je rozdělena do dvou soutěžních dnů (so-
bota + neděle), každý den jsou organizovány jiné disciplíny, které se střídají s ligovou soutěží. Prv-
ní den jsou žákovské věkové kategorie a mladší dorostenci, druhý den dorostenecké, juniorské a 
seniorské kategorie. Pořadatelem je Sportovní svaz karate JKA. Vítěz soutěže je mistrem ČR a 
získává nominaci na účast v evropských soutěžích a světových turnajích. Soutěž se koná zpravidla 
v Praze, Kadani nebo jiném místě po ČR. Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně 
možných kategoriích v disciplínách kata i kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kole-
giu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 4-5 závodníků v disciplínách kata a kumite. Po-
skytnout alespoň 1 rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje  
startovné …. 1 800 Kč (150 Kč / závodníka a start v kategorii kata nebo kumite), 
Cestovné …. 4 400 Kč (2200 Kč x 2 auta cestovné ČB-Praha), 
Občerstvení pro závodníky …. 1 500 Kč, 
Ubytování pro závodníky a instruktory …. 4 000 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 1x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 11 700 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
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Harmonogram 
11/2020 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích. 

3.7.6. Turnaj mládeže ČB 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v červnu. Pořadatelem je Shirokan Dojo s dotační podporou 
Města České Budějovice. Soutěž není postupová. Jedná se o soutěž dohodnutou v rámci Jihočes-
kého kraje. Kde 3 ze 4 velkých oddílů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKK Bechyně, KPK 
Tábor) pořádá jedno kolo soutěže. Hlavní účel soutěže je výchova mladých a začínajících karatistů 
k soutěžím. Každý z pořádajících klubů má možnost úpravy pravidel a věkových kategorií. Soutěže 
se zpravidla účastní 100-120 soutěžících. 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i 
kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Uspořádání soutěže je také prestižní záležitostí, která zajišťuje mediální propagaci oddílu.  
Vzhledem k epidemické situaci COVID19 bude soutěž uspořádána elektronici obdobně, jako pro-
bíhal soutěž KATA@HOME. V tom případě se sníží náklady na pronájem.  
Cíl: Uspořádat soutěž a zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách 
přípravky, kata a kumite. Poskytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Odměny rozhodčím a lékař cca 10 000 Kč (dle ekonomické směrnice) 
Medaile a diplomy 14 000 Kč, 
Občerstvení rozhodčí a pořadatelů 5 000 Kč 
Pronájem sportovní haly 4500 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 3x rozhodčí, 1-2x kouč, 8 zapisovatelů + závodníci 
Celkem náklady …. 33 500 Kč. 
Výnosy 
Startovné … 9000 Kč  
Dotace města České Budějovice … 10 000 Kč 
Celkem výnosy …. 19 000 Kč. 
Harmonogram 
06/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích 
ale zejména pořadatelů. 

3.7.7. Turnaj mládeže Bechyně / Tábor 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla v říjnu. Pořadatelem je SKK Bechyně nebo KPK Tábor. Soutěž 
není postupová. Jedná se o soutěž dohodnutou v rámci Jihočeského kraje. Kde 3 ze 4 velkých od-
dílů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKK Bechyně, KPK Tábor) pořádá jedno kolo soutěže. 
Hlavní účel soutěže je výchova mladých a začínajících karatistů k soutěžím. Každý z pořádajících 
klubů má možnost úpravy pravidel a věkových kategorií. Soutěže se zpravidla účastní 100-120 
soutěžících. 
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Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i 
kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách přípravky, kata a ku-
mite. Poskytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné 2 000 Kč (100 Kč / závodníka) 
Doprava autobusem 4 500 Kč (zpravidla ve spolupráci s SKK Český Krumlov, Shirokan 
hradí 50%). 

• Lidské zdroje ……. 3x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 6 500 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
10/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích 
ale zejména pořadatelů. 

3.7.8. Turnaj mládeže Český Krumlov - Mikulášský turnaj 
Soutěž probíhá každý rok zpravidla na Mikuláše začátkem prosince. Pořadatelem je SKK Český 
Krumlov. Soutěž není postupová. Jedná se o soutěž dohodnutou v rámci Jihočeského kraje. Kde 3 
ze 4 velkých oddílů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKK Bechyně, KPK Tábor) pořádá jedno 
kolo soutěže. Hlavní účel soutěže je výchova mladých a začínajících karatistů k soutěžím. Každý z 
pořádajících klubů má možnost úpravy pravidel a věkových kategorií. Soutěže se zpravidla účastní 
100-120 soutěžících. 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní ve všech aktuálně možných kategoriích v disciplínách kata i 
kumite. Zároveň instruktoři Shirokan Dojo působí v kolegiu rozhodčích.  
Cíl: Zúčastnit se soutěže v počtu alespoň 20 závodníků v disciplínách přípravky, kata a ku-
mite. Poskytnout alespoň 3 rozhodčí pro soutěž. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné 2 000 Kč (100 Kč / závodníka) 
Doprava vlastní 0 Kč (dopravné si zajišťují rodiče). 

• Lidské zdroje ……. 3x rozhodčí, 1-2x kouč + závodníci 
Celkem náklady …. 2 000 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
12/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nutnost operativního zajištění kouče nebo rozhodčích 
ale zejména pořadatelů. 
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3.8. Výukové a teambuildingové sportovní akce  
Hlavním posláním je výuka, prohloubení znalostí techniky karate kata a kumite vlastních sportovců 
a mladých závodníků. Startovné a cestovní náklady spojené s realizací soutěží bude hrazeno čás-
tečně z provozních prostředků Shirokan Dojo, částečně jako spoluúčast účastníků. 
Výukové akce jsou zaměřeny pro trenéry a studenty Shirokan Dojo. Teambuildingové akce jsou 
zaměřeny na stmelení kolektivu.   

3.8.1. Bowling Shirokan Dojo 
Bowling je teambuildingová sportovní akce jen pro vlastní členy Shirokan Dojo a rodiče dětí. Ter-
mínově byla akce plánována před Vánoci, ale vzhledem k vytíženosti rodičů, trenérů na pracovních 
schůzkách, ale i nedostupnosti sportovních zařízení byla akce přesunuta na začátek ledna.  
Hlavním účelem je stmelení kolektivu a poznání rodičů dětí v osobní rovině.  
Cíl: Uspořádat pravidelný Bowling Shirokan Dojo a seznámit se s novými členy a jejich ro-
diči. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem sportovních drah 5 000 Kč (10 sportovních drah bowling na 2 hodiny) 
Občerstvení 700 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 3 instruktoři 
Celkem náklady …. 5 700 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Do 06/2021 … dle možnosti e epidemické situace 
Identifikace rizik 
Nejsou. 

3.8.2. Školení rozhodčích a instruktorů JKA 
Školení pořádané Sportovním svazem karate JKA za účelem pravidelného školení instruktorů, roz-
hodčích a zkušebních komisařů JKA ČR, přípravě na sportovní sezónu, obnově a navýšení národ-
ních licencí instruktorů, rozhodčích a zkušebních komisařů. Náplní jsou techniky karate, kata a 
kumite, opakování pravidel rozhodčích JKA a trénink rozhodování. Součástí školení je i praktická 
výuka a trénink zúčastněných instruktorů zakončené národní zkouškou.  
Školení se koná v různých destinacích po ČR. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní 4-5 instruk-
torů. 
Udělené licence jsou dostupné v národním registru JKA ČR na https://www.cubu.info/jka/. 
Vzhledem k situaci COVID19 lze předpokládat, že školení proběhne formou videokonference. Fy-
zická část školení bude s největší pravděpodobností přidružená k větším soustředěním národní 
úrovně. Proto budou náklady na školení ponechány. 
Cíl: Účast na školení JKA v maximálním možném počtu instruktorů Shirokan Dojo a obnova 
licencí. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Školné/startovné … 6 000 Kč 
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Ubytování a strava … 2 500 Kč 
Cestovné … 6000 Kč  
Obnova licencí …. 2 500 Kč 
Obnova a pořízení oděvu rozhodčích … 800 Kč 

• Lidské zdroje ……. 5x trenérů Shirokan Dojo 
Celkem náklady …. 16 800 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
01 až 06 /2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost plné účasti. 
Rozdělení školení do více povinných etap vlivem situace COVID19. 

3.8.3. Seminář H. Ochi Praha 
Soustředění pořádané SKBU Praha za účelem pravidelné výuky karate s mezinárodním instrukto-
rem Hideo Ochi 9. Dan JKA WF. Soustředění je dvoudenní spojené s mezinárodním utkání Gichin 
Cup. Soustředění je povinné v případě žádosti a účasti na zkoušky technických stupňů JKA. 
Soustředění se koná v Praze. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní 11-12 osob dětských členů a 
instruktorů. 
Cíl: Účast na soustředění se shihan Hideo Ochi v maximálním možném počtu členů (zejmé-
na závodního oddílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné … 0 Kč 
Cestovné … 0 Kč  

• Lidské zdroje ……. 4x trenéři +  8 členů závodního oddílu Shirokan Dojo 
Celkem náklady …. 0 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
02 nebo 12/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost plné účasti. 
Vlivem situace COVID19 a aktuálně stanoveným opatřením 5 stupeň protiepidemického systému 
seminář s největší pravděpodobností neproběhne. 

3.8.4. Zimní víkend  
Zimní víkend je teambuildingová sportovní akce jen pro vlastní členy Shirokan Dojo.  
Hlavním účelem je stmelení kolektivu realizace jiných sportovních aktivit jako jsou sjezdové lyžo-
vání, výlety zimní krajinou apod. tj. vše mimo karate.   
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Zimní víkend zpravidla probíhá ve skiareálu Lipno nad Vltavou na konci lyžařské sezóny, kdy vyu-
žíváme zvýhodněné nabídky lyžování (20 Kč/osob u víkend), která je podmíněna ubytováním v 
místním ubytovací zařízení.  
Vlivem situace COVID19 a aktuálně stanoveným opatřením 5 stupeň protiepidemického systému 
zimní víkend s největší pravděpodobností neproběhne. Vládními opatřeními jsou cíleně uzavřeny 
zimní sportovní areály a je nemožné zajistit ubytování pro velkou skupinu osob. 
Cíl: Pro rok 2021 nebude plánováno 

3.8.5. Kata Keikokai 
Soustředění pořádané Jihočeským svazem japonského karate za účelem pravidelné výuky kata s  
účastí národních instruktorů s nejvyššími licencemi JKA. Soustředění je zpravidla 4 denní. Sou-
středění je povinné v případě žádosti a účasti na zkoušky technických stupňů JKA. 
Soustředění se koná v jižních čechách (Český Krumlov, České Budějovice, Bechyně, Tábor). Za 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní 15-20 osob dětských členů a instruktorů. 
Vlivem situace COVID19 je velká pravděpodobnost, že situace bude omezena, nebo vůbec nepro-
běhne. V plán aktivit však bude ponechána, protože s ohledem na zkušenost z roku 2020 se let-
ních měsících situace výrazně lepší a protiepidemická opatření se zmírňují. 
Cíl: Účast na soustředění Kata Keikokai v maximálním možném počtu členů (zejména zá-
vodního oddílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné … 9 500 Kč 
Cestovné … 4 500 Kč 
Ubytování ….. 8 000 Kč  

• Lidské zdroje ……. 4x trenéři +  14-16 členů závodního oddílu Shirokan Dojo 
Celkem náklady …. 22 000 Kč. 
Výnosy 
Spoluúčast účastníků cca 50% … 7 000 Kč 
Harmonogram 
05/2021  
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost plné účasti. 
Vlivem situace COVID19 je střední pravděpodobnost, že soustředění neproběhne. 

3.8.6. Setkání regionů 
Soustředění pořádané Jihočeským svazem japonského karate za účelem pravidelné výuky technik 
karate, kata a kumite s partnerskou organizaci Homburg Dojo (Německo). Součástí je i meziná-
rodní přátelský turnaj. Akce je dvoudenní s tím, že jeden rok je pořadatatel česká strana, druhý rok 
německá strana. Pořadatelství se pravidelně střídá. 
Soustředění se tedy koná v jižních čechách nebo v Německu. Za Shirokan Dojo se pravidelně 
účastní 8-10 osob a přátelského turnaje cca 3-4 závodníci. 
V roce 2021 bude pořadatelem česká strana. 
V plánu aktivit akce bude ponechána, protože s ohledem na zkušenost z roku 2020 se letních mě-
sících situace výrazně lepší a protiepidemická opatření se zmírňují. 
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Cíl: Účast na mezinárodní akci v maximálním možném počtu členů (zejména závodního od-
dílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Startovné … 1 000 Kč 

• Lidské zdroje ……. členové závodního oddílu Shirokan Dojo 
Celkem náklady …. 1 000 Kč. 
Výnosy 
nejsou 
Harmonogram 
06/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost plné účasti. 

3.8.7. Zakončení sezóny 
Zakončení sezóny je sportovní a teambuildingová akce jen pro vlastní členy Shirokan Dojo a rodi-
če dětí. Akce je plánována vždy před koncem školního roku. Součástí jsou závěrečné zkoušky těší 
na vyšší technické stupně a závěrečné posezení se členy a rodiči v letní zahrádce místní restaura-
ce. V průběhu posezení je provedeno zhodnocení školního roku, dosažených úspěchů a také plá-
nů na další školní rok. 
V plánu aktivit akce bude ponechána, protože s ohledem na zkušenost z roku 2020 se letních mě-
sících situace výrazně lepší a protiepidemická opatření se zmírňují. 
Cíl: Uspořádat zkoušky na technické stupně a provést závěrečné posezení se členy a rodiči 
včetně vyhodnocení školního roku. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Občerstvení účastníků …. 8 000 Kč (120 Kč / os) 
Poplatek JKA … 3 000 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 3x instruktoři 
Celkem náklady …. 11 000 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
06/2021 
Identifikace rizik 
Nejsou. 

3.8.8. Letní škola 
Letní škola je letní sportovní soustředění v délce 6-7 dnů. Náplní je trénink technik karate, kata a 
kumite doplněný o jiné sportovní aktivity typu víceboj a volnočasové aktivity jako je první pomoc a 
zdravověda, hry a výlety. Dalším účelem je i stmelení kolektivu v rámci jižních čech. 
Letní školu pořádají společně kluby Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov a SKK Bechyně, kteří po-
kryjí výuku vlastními instruktory. Letní školy karate se zpravidla účastní v součtu 80 osob, z toho 
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cca 65 - 70 dětí a 15 instruktorů a lékař. Za Shirokan Dojo se zpravidla účastní 15-20 dětí + 3-4 
instruktoři. 
Letní škola zpravidla probíhá v lokalitách Horní Stropnice, Borotín, apod. Podmínkou je možnost 
ubytování pro 80 osob, stravování ve školní jídelně nebo blízké restauraci a pronájem sportovní 
haly včetně venkovního prostranství.  
V plánu aktivit akce bude ponechána, protože s ohledem na zkušenost z roku 2020 se letních mě-
sících situace výrazně lepší a protiepidemická opatření se zmírňují. 
Cíl: Uspořádat Letní školu v maximálním počtu účastníků. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem sportovního areálu a ubytování …. 18 000 Kč 
Strava … 28 000 Kč (cca 230-250 Kč/os a den) 
Cestovné a doprava …. 5 000 Kč  
Pitný režim …. 1 500 Kč 
Lékař …. 2 000 Kč (podíl) 
Technicko materiální zabezpečení (odměny, ceny, pastelky, papíry, podklady pro hry, tábo-
rová trička) …. 7 500 Kč. 

• Lidské zdroje ……. 3-4 instruktoři 
Celkem náklady …. 62 000 Kč. 
Výnosy 
Startovné … 51 000 Kč (3400 Kč/os dle propozic 15 osob bez instruktorů) 
Harmonogram 
07/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost zajištění instruktorů (1 instruktor pro max. 
4-5 dětí). 

3.8.9. Školení trenérů II. a III. tř. JKA 
Školení pořádané Sportovním svazem karate JKA za účelem pravidelného školení trenérů III. tř. 
JKA ČR a obnově národních licencí. Náplní jsou techniky karate, kata a kumite, teorie sportovního 
tréninku, přípravy vzorových tréninkových plánů a první pomoci. Součástí školení je i praktická vý-
uka chtěných trenérských praktik a praktická výuka první pomoci zúčastněných trenérů zakončené 
národní zkouškou.  
Školení se koná v Českém Krumlově. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní trenéři, kterým končí 
platnost licence za účelem jejího obnovení. 
Udělené licence jsou dostupné v národním registru JKA ČR na https://www.cubu.info/jka/.  
V plánu aktivit akce bude ponechána, protože s ohledem na zkušenost z roku 2020 se letních mě-
sících situace výrazně lepší a protiepidemická opatření se zmírňují. Víc se již projeví míra produ-
kování obyvatelstva, která pozitivně ovlivní situaci COVID19. 
Cíl: Udržení platnosti licencí trenérů Shirokan Dojo. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Školné/startovné II. Tř.… 10 000 Kč 
Ubytování a strava II. Tř. … 8 000 Kč 
Cestovné II. Tř. …  11 000 Kč (5 cest á 2200) 
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Školné/startovné III. Tř.… 3 000 Kč 
Ubytování a strava III. Tř. … 2 500 Kč 
Cestovné III. Tř. … 2 000 Kč 

• Lidské zdroje ……. 2x trenérů Shirokan Dojo 
Celkem náklady …. 36 500 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
09/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost plné účasti. 

3.8.10 JKA Autumn joint training camp Japonsko 
Školení pořádané Honbu Dojo JKA World Federation Tokyo, Japonsko za účelem pravidelného 
školení rozhodčích, instruktorů a zkušebních komisařů licencí D, C, B, A s mezinárodní platností 
JKA WF. Náplní jsou techniky karate, kata a kumite, opakování pravidel rozhodčích JKA a trénink 
rozhodování. Součástí školení je i praktická výuka a trénink zúčastněných instruktorů zakončené 
mezinárodní zkouškou. 
Školení se koná v Tokyo, Japonsko. Za Shirokan Dojo se pravidelně účastní Mgr. Stanislav Bílý 6. 
DAN JKA WF (jeden z nejvyšších udělených technických stupňů JKA v ČR) a vybraní instruktoři, 
kteří svou kvalifikací dosáhli na možnost získání mezinárodní licence, nebo potřebují licenci obno-
vit. 
Udělené licence jsou dostupné v národním registru JKA ČR na https://www.cubu.info/jka/.  
Shirokan Dojo má ke dnešnímu dni 4 instruktoři s platnými mezinárodními licencemi JKA WF, které 
tak zvyšují prestiž klubu a kvalitu domácího zázemí. Pomáhá to i k mediální propagaci klubu. 
Mezinárodní licence umožňují účast v kolegiu rozhodčích na mezinárodních soutěžích.  
V plánu aktivit akce bude ponechána pouze obnova licencí v podobě poplatků za licence. Předpo-
kládáse, že bude zahraniční přístup k situaci COVID19 a omezování cestování do zahraničí. 
Cíl: Udržení platnosti získaných mezinárodních licencí JKA WF instruktorů Shirokan Dojo. 
Náklady 

• Finanční zdroje plánované na získání nebo obnovu mezinárodních licencí budou kráceny 
nebo navýšeny podle aktuálních finančních možností Shirokan Dojo.  

Obnova licencí …. 10 000 Kč 
Celkem náklady …. 10 000 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
09/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a nemožnost plné účasti. 
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3.8.11. Seminář Shinji Akita 
Soustředění pořádané některým z klubů (Shirokan Dojo, SKK Český Krumlov, SKP České Budějo-
vice, SKK Bechyně, KPK Tábor) se záštitou a finanční podporou Jihočeského svazu japonského 
karate za účelem pravidelné výuky karate (techniky, kata, kumite) s mezinárodním instruktorem 
Shini Akita 7. Dan JKA WF. Soustředění je dvoudenní. Soustředění je povinné v případě žádosti a 
účasti na zkoušky technických stupňů JKA. Semináře se zpravidla účastní cca 100 - 120 osob z 
celé České republiky. Jeho konání a pořadatelství zvyšuje prestiž a mediální propagaci klubu. 
Soustředění se koná v jižních čechách (Český Krumlov, České Budějovice, Bechyně, Tábor). Za 
Shirokan Dojo se pravidelně účastní 15-20 osob dětských členů a instruktorů. 
Shirokan Dojo pořádalo soustředění se Shinji Akitou naposledy v roce 2017. Pořádání akce v roce 
2020 bylo zrušeno z důvodu situace COVID19. 
V plánu aktivit akce bude ponechána, protože s ohledem na zkušenost z roku 2020 se letních mě-
sících situace výrazně lepší a protiepidemická opatření se zmírňují. Víc se již projeví míra produ-
kování obyvatelstva, která pozitivně ovlivní situaci COVID19. 
Cíl: Uspořádat soustředění se Shinji Akitou a účast na soustředění v maximálním možném 
počtu členů (zejména závodního oddílu) a instruktorů Shirokan Dojo. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem sportovního areálu … 5 000 Kč 
Občerstvení a pohoštění instruktorů … 5 000 Kč  
Ubytování Shinji Akita … 5 500 Kč 
Technicko materiální zabezpečení (kapela, pořadatelská trika, vstupní karty) … 5 500 Kč 
Odměna Shinji Akita …. 50 000 Kč 

• Lidské zdroje ……. 4x trenéři + 4 pořadatelé (kartičky, vstup, pokladna) 
Celkem náklady …. 71 000 Kč. 
Výnosy 
Vstupné / startovné ….. 62 000 Kč 
Příspěvek Jihočeského svazu japonského karate … 7 000 Kč 
Celkem výnosy …. 69 000 Kč. 
Harmonogram 
11/2021 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a komplikace při zajištění akce. 
Nízká účast návštěvníků z ČR. 
Nízká účast z důvodu situace COVID19, případně riziko zrušení sportovní akce. 

3.8.12. Soustředění talentované mládeže interní + JKA 
Interní soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo zejména pro závodní oddíl a potenciální 
nové závodníky.  
Soustředění je plánované na každý kalendářní měsíc a v době soutěžní sezóny vždy 1 týden před 
konáním soutěžní sportovní akce. V průběhu školního roku probíhá přibližně 10 soustředění talen-
tované mládeže s účastí cca 10 -15 závodníků. Občas jsou účastni i hosté z jiných oddílů. Ale trva-
lá spolupráce s jiným oddílem zatím neexistuje. Ani po několikaletém úsilí se nepodařilo spolupráci 
navázat. 
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Soustředění zpravidla probíhá v rozsahu 6 vyučovacích hodin pátek odpoledně 17-20 hodin sobota 
dopoledne 9-12 hodin. Pátek je zpravidla zaměřen na výuku technik karate, kata a přípravné tech-
niky kumite. Sobota většinou na kontrolní turnaje kata a kumite.  
V roce 2021 bude jako náhrada za zimní víkend uspořádáno víkendové soustředění talentované 
mládeže.  
Shirokan Dojo má jednoho člena, který je součástí národního týmu talentované mládeže JKA. V 
průběhu roku jsou cca 4 národní akce. 
Cíl: Uspořádat soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo pro členy závodního oddílu 
a udržet nebo rozšířit počet vlastních závodníků v národním týmu talentované mládeže. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Pronájem tělocvičny … 0 Kč (je v rámci běžného pronájmu) 
Startovné na soustředění národního týmu talentované mládeže JKA … 4 000 Kč (1 000 
Kč/akci) 

• Lidské zdroje ……. 4x trenéři + členové závodního oddílu 
Celkem náklady …. 4 000 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Průběžně celý rok 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo a komplikace při zajištění akce. 

3.9. Ostatní 
Náklady jsou spojené s pravidelnou organizací klubu. Jedná se o administrativní náklady a náklady 
na technicko-materiální zabezpečení. 
Cíl: Zajistit běžný chod Shirokan Dojo včetně plnění požadavků legislativy. 
Náklady 

• Finanční zdroje 
Bankovní poplatky a vedení účtu …. 550 Kč  
Kancelářské potřeby … 1 000 Kč 
Tonery do tiskárny …. 10 000 Kč  
Budopasy …… 2 000 Kč (1 ks á 100 Kč) 
Realizace nové reklamní plachty a RollUp banneru …. 10 000 Kč (jen RollUp 5 500 Kč)  

• Lidské zdroje ……. výkonný výbor 
Celkem náklady …. 23 550 Kč. 
Výnosy 
Nejsou 
Harmonogram 
Průběžně celý rok 
Identifikace rizik 
Pracovní vytíženost trenérů Shirokan Dojo. 
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4. Závěr 
Plán činnosti Shirokan Dojo a finanční rozvaha se zakládá na předpokladech rozvoje členské zá-
kladny, získaných dotačních projektů na podporu sportu a výnosů z některých sportovních akcí. 
Uvažované náklady na jednotlivé sportovní akce vycházejí z 10-ti leté pořadatelské zkušenosti. 
Na účtu Shirokan Dojo je k 1.1.2021 39 086,51 Kč.  
Předpokládané výnosy z členství a jiných aktivit Shirokan Dojo v roce 2021 jsou XXXXXX Kč.  
Předpokládané výdaje za plánované aktivity v roce 2021 představují XXXXXX Kč. Lze předpo-
kládat, že některé finanční aktivity neproběhnou nebo nebudou uplatněny náklady na pracovní 
cesty apod.  
Hospodaření Shirokan Dojo by mělo proběhnout s předpokládaným výsledkem ke konci roku 2021 
ve výši XXXXX Kč.   
Hospodaření a plnění plánovaných aktivit v roce 2020 bude řídit výkonný výbor Shirokan Dojo po-
dle probíhajícího rozvoje, výsledků a stavu hospodaření. 
Rámec Plánu činností byl projednán ve výkonném výboru Shirokan Dojo dne XXXXXX.  
Připomínkování a schválení Plánu činností a finanční rozvahy proběhlo per rollam ve výkonném 
výboru dne XXXXXXX. 
Plán činností bude předložen ke schválení na podzimní VH Shirokan Dojo. 
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Příloha 1 Finanční rozvaha - přehled 
Kap. Aktivita Výnosy Výdaje

Stav účtu k 1.1.2021 Kč 39 087 Kč 0

3.1 Valná hromada a řízení Kč 0 Kč (9 000)

3.2. Členská základna Kč 112 000 Kč (32 000)

3.3. Dotační tituly na podporu činnosti sportovních or-
ganizací

Kč 296 625 Kč (500)

3.4. Průběžná aktualizace a dostupnosti informací na 
internetových stránkách, Facebooku a messengeru

Kč 0 Kč (2 726)

3.5. Obnova sportovního vybavení a sportovních úborů Kč 0 Kč (65 000)

3.6. Pravidelné tréninky Kč 0 Kč (124 500)

3.7. Soutěže - SUMA 3.7.1. až 3.7.8. Kč 9 000 Kč (99 500)

3.7.1. Krajský přebor jihočeského kraje Kč 0 Kč (2 000)

3.7.2. Národní pohár I. Kolo Kč 0 Kč (9 900)

3.7.3. Národní pohár II. Kolo Kč 0 Kč (7 700)

3.7.4. Liga družstev JKA ČR Kč 0 Kč (26 200)

3.7.5. Mistrovství JKA ČR Kč 0 Kč (11 700)

3.7.6. Turnaj mládeže České Budějovice Kč 9 000 Kč (33 500)

3.7.7. Turnaj mládeže Bechyně / Tábor Kč 0 Kč (6 500)

3.7.8. Turnaj mládeže Český Krumlov - Mikulášský turnaj Kč 0 Kč (2 000)

3.8. Výukové a teambuildingové sportovní akce - SUMA 
3.8.1. až 3.8.12.

Kč 127 000 Kč (240 000)

3.8.1. Bowling Shirokan Dojo Kč 0 Kč (5 700)

3.8.2. Školení rozhodčích a instruktorů JKA Kč 0 Kč (16 800)

3.8.3. Seminář H. Ochi Praha alt. Seminář Shimitzu Kč 0 Kč 0

3.8.4. Zimní víkend Kč 0 Kč 0

3.8.5. Kata Keikokai Kč 7 000 Kč (22 000)

3.8.6. Setkání regionů Kč 0 Kč (1 000)

3.8.7. Zakončení sezóny Kč 0 Kč (11 000)

3.8.8. Letní škola Kč 51 000 Kč (62 000)

3.8.9. Školení trenérů II. a III. tř. JKA Kč 0 Kč (36 500)

3.8.10. JKA Autumn joint training camp Japonsko Kč 0 Kč (10 000)

3.8.11. Seminář Shinji Akita Kč 69 000 Kč (71 000)

3.8.12. Soustředění talentované mládeže interní + JKA Kč 0 Kč (4 000)
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3.9. Ostatní Kč 0 Kč (23 550)

Průběžný součet Kč 544 625 Kč (596 776)

Celkem Kč (13 064)

Kap. Aktivita Výnosy Výdaje
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Příloha 2 Kalendář akcí 
Datum Název akce Pradvěpodobnost 

konání akce

9-10.1.2021 Školení instruktorů, rozhodčích, trenérů a zk.komis. Video

16-17.1.2021 MČR karate JKA 2020 Nízká

22-24.1.2021 Školení trenérů II. třidy Video

22-23.1.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Nízká

23.1.2021 Soustředění talentované mládeže JKA Nízká

6.2.2021 I. NP senioři, dorostenci a I. ČNL žáci Nízká

12-14-2.2021 Hideo Ochi + Mezinárodní turnaj Gichin Cup Nízká

5.3.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Nízká

6.3.2021 Soustředění reprezentace + školení rozhodčích Nízká

13.3.2021 I. NP žáci, junioři a I. ČNL senioři, dorostenci Nízká

26-28.3.2021 Zimní víkend Zrušeno

26-28.3.2021 Školení trenérů II. třidy Video

6.5.2021 Bowling Shirokan Dojo Střední

7-9.5.2021 Kata Keikokai Střední

14-15.5.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Střední

15.5.2021 Soustředění talentované mládeže JKA před GP Střední

23-25.4.2021 Školení trenérů II. třidy Video

29.5.2021 Mezinárodní GP karate JKA – mládež, junioři Střední

5.6.2021 Turnaj mládeže České Budějovice Vysoká

Bude upřesně-
no

Setkání regionů Vysoká

11-13.6.2021 Školení trenérů II. třidy Vysoká

1-5.7.2021 Gasshuku ČR Vysoká

3.7.2021 Školení rozhodčích JKA ČR pod patronací JKA HQ Vysoká

18-24.7.2021 Letní škola Vysoká

11.9.2021 Školení trenérů II. třidy – ZK Vysoká

17-19.9.2021 Školení trenérů III. - Pořádané JKA ČR Vysoká

18.9.2021 Soustředění talentované mládeže JKA Vysoká

24-25.9.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Vysoká

Bude upřesně-
no

Turnaj mládeže Bechyně / Tábor Vysoká

2.10.2021 II. NP žáci, junioři a II. ČNL senioři, dorostenci Vysoká

7-10.10.2021 JKA Autumn joint training camp Japonsko Střední

Stránka  z 34 35



Plán činností a finanční  
rozvaha Shirokan Dojo, z.s.  

na rok 2020

17. 1. 2021

8.10.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Vysoká

9.10.2021 Krajský přebor jihočeského kraje Vysoká

15.10.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Vysoká

16.10.2021 II. NP senioři, dorostenci a II. ČNL žáci Vysoká

29-30.10.2021 Soustředění talentované mládeže Shirokan Dojo Vysoká

6.11.2021 MČR JKA junioři, žáci, III. kolo ČNL, žáci Vysoká

7.11.2021 MČR JKA senioři, dorost, III. kolo ČNL senioři, dorost Vysoká

19-21.11.2021 Shinji Akita - seminář Vysoká

4.12.2021 Turnaj mládeže Český Krumlov - Mikulášský turnaj Vysoká

Datum Název akce Pradvěpodobnost 
konání akce
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