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dobrému tónu trenérské profese by mělo
patřit myšlení v protikladech. Některým
z nás se do toho nechce, protože myšlení bolí.
Udělat si názor a tvrdošíjně na něm trvat je jednodušší, než porovnávat někdy i protikladné úhly
pohledu a vážit míry. Ovšem základní vlastností
chytrého člověka je pochybnost o výrocích ostatních, ale i o výrocích a myšlenkách vlastních.
A co to znamená myslet v protikladech? Například, když prohlásím „nechte děti hrát“, neznamená to vzdát se dozoru nad nimi, neznamená to
nedávat jim taktické pokyny, neznamená to ani ex
post s nimi nerozebírat chyby, neznamená to ignorovat fakt, že chyby dělají… Znamená to NECHAT
JE HRÁT, NECHAT JE HRU PROŽÍVAT, NECHAT
JE HROU SE UČIT.
Proč to píšu do úvodníku 6. dílu čtvrtletníku
COACH? Čtěte rozhovor s trenérem Holoubkem,
možná vám z toho leccos vysvitne. Jeho profesní život je v poslední době bohatý na protiklady
a paradoxy. Stejně paradoxní se vám může zdát,
že na jedné straně pracujeme prostřednictvím
tohoto časopisu na osvětě českých trenérů a bojujeme o zlepšení jejich postavení ve společnosti.
A na straně druhé já osobně vítám angažování zahraničních trenérů, jako to nedávno udělalo vedení fotbalové Sparty.
Říkám ano, protože jedno nejde proti druhému, jen je třeba se na to dívat z obou stran. České
prostředí potřebuje jak osvětu a zvýšení nároků
na vzdělanost trenérů a zároveň podporu i posilování jejich společenské prestiže, tak i nové impulzy do poněkud stojatých vod „české odbornosti“.
Trenér, kterého neděsí pracovat s protiklady, má
šanci, že se naučí trenérsky myslet.
Trenéřina totiž není o kamenných pravdách,
ale o nepřetržité adaptaci na měnící se podmínky.
S tímto konstatováním vám, vážení kolegové trenéři, přeju příjemnou letní četbu COACHE.
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