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V Praze dne 1.10.2018 

 

PRO: Trenéry mládeže, manažery mládežnických klubů 

 

Vážení trenéři a manažeři softballových klubů, 

Zasílám Vám dopis ve věci organizace a podpory obnoveného projektu Sportovních center 

mládeže (SCM), jehož zahájení jsme avizovali v srpnu. Řízením projektu byl pověřen Centrální 

trenér mládeže ČSA, pan Petr Novák. Za Předsednictvo ČSA mám na starosti projekt já, 

Vojtěch Albrecht. 

 

Předem bych Vás rád požádal o podporu celého projektu přípravy talentované mládeže, a to 

zejména Vaši osobní v případě, že byste měli zájem se na projektu podílet jako spolupracující 

trenéři, a i klubovou ve smyslu uvolňování hráčů a hráček na středeční a víkendové tréninky. 

V neposlední řadě, pokud jste i manažerem sportovního areálu uvítáme Vaši podporu 

v možnostech využití Vašich klubových prostor. 

 

Hlavním cílem SCM je připravovat talentovanou mládež v průběhu celého roku. S ohledem na 

to, že zimní víkendové termíny se v předchozích letech naplnily na v některých případech 

neudržitelnou mez vytížení hráčů a hráček v mimosezónním období rozhodli jsme se snížit 

počet víkendových srazů SCM pouze na 4 v zimním období. K tomu zavádíme po vzoru 

Tréninkového centra Reprezentace žen pravidelné středeční tréninky pro malé tréninkové 

skupiny hráčů a hráček zařazených v SCM. Vycházíme z předpokladu, že většina klubů se 

snaží své tréninkové aktivity směřovat převážně do úterý a čtvrtka nicméně nám je jasné, že ne 

všude to je pravidlem a je možné, že některé kluby a kategorie musí mít tréninky ve středu 

z organizačních důvodů klubu. Ve všech případech Vás žádáme o uvolňování vybraných hráčů 

a hráček na tréninky SCM každou středu. Věříme, že společné tréninky talentovaných sportovců 

jim samotným přinesou více než běžný klubový trénink, ve kterém, jak všichni víme, je nutné se 

věnovat i méně zkušeným nebo méně talentovaným jedincům. Středeční tréninky by pak měly 

pokračovat i na jaře a tam spoléháme na to, že kluby budou schopny uspořádat náplň svých 

tréninků tak, aby se nezbytně nutné tréninkové úkoly, ke kterým je nutná účast všech členů 

týmu, zvládly v jiných dnech než je středa. 

 

Princip malých tréninkových skupin je založen na upřednostnění kvality před kvantitou, kdy 

smyslem SCM je, aby se jeden trenér mohl věnovat všem sportovcům co nejvíce individuálně 

v průběhu společného tréninku. V jedné tréninkové skupině by mělo být max. 6-8 sportovců. 
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Každá tréninková skupina by měla mít k dispozici vlastní prostor (tělocvičnu) pro trénink ve 

středu. Tréninkové skupiny budou vznikat podle lokalit, počtu sportovců a dostupnosti členů 

realizačního týmu v okamžiku, kdy se naplní jednotlivé kategorie.  

 

Regionálně počítáme se zřízením tréninkových skupin v Ostravě, Trutnově, Brně, Praze a 

dalších městech ze kterých se budou rekrutovat hráči a hráčky zařazené v SCM. 

V mimopražských tréninkových skupinách se u dívek počítá s prolínáním věkových kategoriích 

v rámci jedné tréninkové skupiny. V Praze lze předpokládat zřízení více tréninkových skupin i 

v jednotlivých kategoriích.  

 

Speciální péči by měli získat nadhazovači a nadhazovačky. Kromě víkendových srazů by pozice 

nadhazovačů a ideálně i kečrů měly být koncentrovány do společných tréninkových skupin a 

specifická část programu SCM by měla být zaměřena na dovednosti těchto dvou postů. 

 

Sportovní centra mládeže se v ročníku 2018 – 2019 otevřou v těchto kategoriích: 

 

SCM U16 chlapci – pouze ročníky 2003 (max. 12-14 hráčů celkem), pověřeným manažerem je 

Petr Novák (ČSA). Vrcholnou akcí v létě roku 2019 turnaj v USA nebo Kanadě. V kategorii 

chlapců se rozbíhá pouze jeden ročník z důvodu chybějících akcí pro U15 a U18 na úrovni 

Evropy v roce 2019. Od zimní přípravy 2019 – 2020 se předpokládá zřízení SCM U15 (ročníky 

2005), SCM U16 (ročníky 2004) a SCM U18 (ročníky 2003 ev. 2002) v závislosti na dalších 

rozhodnutích WBSC o termínech MS chlapců U18. 

 

SCM U16 dívky – ročníky 2003, 2004 (max. 24 hráček celkem), pověřeným manažerem je Jiří 

Pleva (Eagles Praha/Old Boys). Vrcholnou akcí v létě roku 2019 je ME kadetek v Záhřebu (29.7. 

– 3.8.2019) a později v říjnu turnaj na Floridě. 

 

SCM U18 dívky – ročníky 2002 (max. 12 hráček), pověřeným manažerem je Petr Mindžak (SK 

Pegas Sedlčany). Vrcholnou akcí je evropská kvalifikace na MS juniorek U18 v roce 2020 

(termín zatím není znám). 

 

SCM U19 dívky – ročníky 2000, 2001 (max. 24 hráček), pověřeným manažerem je Petr Mindžak  

(SK Pegas Sedlčany). Vrcholnou akcí je MS juniorek U19 2019 v USA (11.8. – 17.8.2019). 

 

Pověření manažeři jsou zároveň hlavními kauči jednotlivých reprezentací a sestavují si vlastní 

realizační týmy, jejichž složení podléhá schválení Předsednictva ČSA. 
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Pro nominaci hráček a hráčů do reprezentací České republiky platí pravidlo, že na vrcholnou 

akci může být nominován kdokoliv, kdo splňuje kritéria státního občanství a věku bez ohledu na 

to, zdali byl či nebyl zařazen v SCM. Na druhou stranu projekt SCM je považován za prioritní a 

je zřejmé, že reprezentační výběry by měly být sestavovány zejména z talentovaných sportovců, 

kteří projdou systémem přípravy SCM. 

 

Výběr sportovců do SCM proběhne buď nominací nebo na doporučení klubových trenérů a 

výběrem sportovce na prvním víkendovém kempu SCM včetně splnění povinných kondičních 

testů základní fyzické připravenosti. 

 

SCM U16 chlapci – doporučení klubových trenérů a selekce na prvním víkendovém kempu 17. – 

18.11.2018. Více termínů v Zimní termínové listině. 

 

SCM U16 dívky - doporučení klubových trenérů a selekce na prvním víkendovém kempu 10. – 

11.11.2018. Více termínů v Zimní termínové listině. 

 

SCM U18 dívky – nominace realizačního týmu, doporučení klubových trenérů a selekce na 

prvním víkendovém kempu 24. – 25.11.2018. Více termínů v Zimní termínové listině. 

 

SCM U19 dívky – do SCM byly nominovány hráčky ročníků 2000 a 2001, které se účastnily ME 

juniorek 2018. Další hráčky budou osloveny realizačním týmem pozvánkou do SCM. První 

víkendová akce SCM se koná 24. – 25.11.2018. Více termínů v Zimní termínové listině. 

 

V souvislosti s výběrem hráček do SCM si dovolujeme požádat Vás klubové trenéry a 

manažery, abyste nominovali max. 3 hráče/hráčky z jedné věkové kategorie za Váš klub do 

výběru SCM v kategoriích SCM U16 chlapci, SCM U16 dívky, SCM U18 dívky. Důvodem, proč 

omezujeme počet hráček z jednoho klubu je udržení efektivity výběrů, kdy Vás žádáme o úvodní 

selekci na úrovni klubu před vysláním hráčů a hráček na testy SCM v prvním víkendu. Přesto 

v případě, že máte v klubu více než 3 talentované hráčky v kategorii kontaktujte prosím 

manažera příslušné kategorie pro konzultaci, jak postupovat. 

 

Nominaci hráčů a hráček za Váš klub prosím proveďte po dohodě na úrovni klubu 

prostřednictvím svého pověřeného zástupce elektronicky vyplněním přihlášky na GoogleForms: 

https://goo.gl/forms/RFXhOZvNhMNJuMYi1 nejpozději do 15.10.2018. 

 

V dívčích kategoriích U16 a U18 se podařilo postavit zimní termínovou listinu tak, aby bylo 

možné v případě zájmu absolvovat jak všechny tréninky a srazy SCM, tak hrací dny projektu 

https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgvcVEMxrv_Ab16EARA
https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgvcVEMxrv_Ab16EARA
https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgvcVEMxrv_Ab16EARA
https://1drv.ms/x/s!AvF323v0-SCYgvcVEMxrv_Ab16EARA
https://goo.gl/forms/RFXhOZvNhMNJuMYi1
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Little League kategorie Junior a Senior. Platí vždy princip přednosti programu SCM před Little 

League tj. v případě termínové kolize se hráčka zařazená v SCM musí účastnit SCM nikoli Little 

League (platí celoročně). Hráčky, které odmítnou nominaci do SCM nemohou být na jaře 

vybrány do All Star týmu Little League. 

 

Děkuji Vám za pozornost věnovanou mému dopisu a prosím Vás, abyste se v případě dalších 

dotazů na projet SCM neváhali obrátit na mou osobu nebo na Petra Nováka, Centrálního 

trenéra mládeže ČSA. 

 

S pozdravem, 

 

Vojtěch Albrecht 

Výkonný ředitel České softballové asociace 

 

 

 


