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dyž jsem začínal s trénováním, tedy činností,
o které jsem si v té době myslel, že je trénováním, postupem času jsem dílčími úspěchy a neúspěchy zjišťoval, které vlastnosti potřebuje opravdový trenér. Bylo to před 17 lety, kdy na sídlištích
parkovalo o polovinu méně aut, internet byl stínem
jeho současného rozsahu a budoucích možností, kdy
vlastnit počítač nebylo dobovým standardem.
Ta doba měla své kouzlo a svůj půvab. Děti chtěly mít
počítače, ale o to více chtěly sportovat a poměřovat své
síly ve všech možných sportech. Mohly spontánně sportovat, protože volný plácek pro jakoukoliv hru byl kdekoliv. Zástupy dětí si tak mohly prožít své první triumfy
a nezdary nebo získat přátele na celý život bez přítomnosti, pravidel a úsudku dospělých. Byla to doba, která
je již minulostí a nemá smysl se k ní upínat.
Žijme současností. Jsme svědky nižšího zájmu dětí o
sport, nejde ovšem spíše o nižší zájem celé společnosti o
sport? Dětem je vyčítáno, že velkou část svého času tráví obklopeny moderními zařízeními, která budou tvořit
jejich budoucnost a jsou pro ně samozřejmostí. Naučili
jsme se využívat výhod moderních technologií?
Co jsme s naší společností za posledních 17 let udělali pro zvýšení zájmu dětí a jejich rodičů o sport? Jak
rozvíjíme počet, kvalitu a koncept našich sportovišť? Za
17 let, co jsem měl tu čest potkat se s kolegy-trenéry napříč sporty a řadou výkonnostních úrovní, co jsem měl
možnost vést, pracovat a nechat se inspirovat více jak tisícovkou mladých hráčů, se stala mou hlavní hodnotou
vize, jakými hráči mohou být za 10 nebo 15 let. Tedy
spíše jakými lidmi mohou být v budoucnu.
Zkusme tuto myšlenku udělat cestou pro sportování mládeže a dětí do 15 let. Zkusme neřešit tabulky a
výsledky dětských soutěží, neboť výsledkem naší cesty
jsou emoce hráčů, motor k jejich růstu, jejich budoucnosti. Jsem rád, že koncept Olympijských parků a časopisem COACH lidsky prezentovaná trenérská metodika
jsou jedním z prvních kroků dlouhé cesty. Cesty, která
může naší republice přinést neocenitelné vítězství,
sport jako společenskou hodnotu.

DIALOG S MLADŠÍM JÁ
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