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Přeji si…

P

řeji si, aby trenérské řemeslo získalo důstojnou
společenskou pozici odpovídající náročnosti
a potřebě společnosti. Jde především o stresující práci s lidmi. Někdo namítne, že je to svobodná volba
každého trenéra a nemusí na tlak okolí přistoupit,
ale to je omyl. Nejedná se jen o vnější tlak okolí, majitelů klubů, fanoušků, rodičů, ten je samozřejmě veliký. Mluvíme o náročnosti vůči sobě.
Někdy se až moc necháváme řídit vlastním egem
a uniká nám podstata trenérské práce, což je dle mého
názoru tvorba prostředí a podmínek pro rozvoj hráčů.
V této věci mohou pomoct sportovní manažeři, kteří
mají vytváření podmínek a prostředí, včetně organizační struktury klubů, v náplni práce. Obě profese by spolu
měly maximálně spolupracovat.
Lámeme si hlavu, proč jsou v úpadku týmové hry.
Řešíme to odděleně, jako kdyby basket, hokej, volejbal,
florbal a fotbal neměly nic společného. Hledáme řešení
převážně ve zvýšené náročnosti na jednotlivé dovednosti, tedy na lepší bruslení nebo kopání, ale výsledek
se nedostavuje, protože je zde ještě něco důležitějšího:
podmínky a prostředí.
Podmínky? Oproti západním státům nám chybí
infrastruktura, státní projekty a programy nejsou navzájem propojené, tím pádem ani efektivní. Bez jasné
struktury financování se nepohneme dál.
Prostředí? Chováme se, jako kdyby bylo jedno, kdo
trénuje naše děti a určuje strategii. Politika je nadřazena systematické práci. Trenéři, včetně dětských, jsou
hodnoceni pouze jako ti, kteří vyhrávají, neboli géniové, a ti, kteří prohrávají, neboli viníci. Ze sportovních
manažerů se stávají konzultanti majitelů nebo politiků s gescí okamžitě po neúspěchu trenéra tým převzít
a chvíli to flikovat, než přijde další trenér na „koncepční
dlouhodobou práci“.
Vstávat, je čas na změnu! Sport by měl mít samostatný rozpočet. Věřím Milanu Hniličkovi, že dokáže změnit prostředí i podmínky. Raduji se z příchodu Honzy
Nezmara do Slavie, protože je to vzdělaný odborník
s vizí a charakterní člověk.
Přeji si, ať přestaneme říkat oni a začneme říkat MY.
Ať českou chytrost a schopnost spolupráce využíváme
k budování, ne k boření a osobnímu prospěchu. Přeji si
vše dobré pro sport v České republice!

Michal Prokeš , technický ředitel FAČR

