
SC Kolín
Brankovická 1289, 280 02 Kolín V

IČ: 00406716
Tel.: +420 724 361 930 , E-mail : sekretar@sc-kolin.cz

Vážení sportovní přátelé,

Správní rada SC Kolín již od polovice sezóny připravovala organizační a rozpočtovou stránku
svého úkolu pro nadcházející sezónu. Při ní absolvovala mnoho rozhovorů,  jak na radnici v Kolíně na
schůzkách s vrcholnými představiteli města, tak i konzultací se svazovými  orgány a odborníky.

 V neposlední řadě absolvovala konzultace s Trenérskou radou a Komisí mládeže, se kterou se
snažila komunikovat a konzultovat veškeré kroky, které by následovaly a byly by  nezbytné pro start
celé akce.

Z celé této aktivity vzešel projekt , který se vedení klubu pokouší v těchto dnech a týdnech
spustit. Jedná se o zapojení plně profesionálních trenérů do mládežnické základny.

 Ihned po rozboru finančního předpokladu pokrytí celé akce se vedení klubu rozhodlo vyhlásit
výběrové řízení na profesionální trenéry mládeže. Výběrové řízení proběhlo v měsíci březnu a dubnu
a z přihlášených trenérů byla vybrána pětice jmen, která budou tento projekt startovat organizačně v
klubu SC Kolín pod vedením Šéftrenéra mládeže.

Po organizační stránce startuje projekt  1.5.2016 , již zapojení trenérů, u kterých končí právě
povinnosti v jiných zaměstnáních. Naplno projekt odstartuje 1.8.2016  plným zapojením trenérů nejen
ke  svým kategorií,  ale  i  kategoriím,  kde  budou asistovat,  v čemž  byla  hlavní  myšlenka  celého
projektu- dostat co nejvíce nezávislých odborníků ke každé kategorii , na každou tréninkovou
jednotku našich mladých nadějí, počínaje nábory a konče dorosteneckými kategoriemi.

Šéftrenér mládeže  v konzultacích s novými trenéry připravil návrh rozdělení trenérů a jejich
asistentů k jednotlivým kategoriím. Návrh schválila dne 29.4.2016  Správní rada klubu tak, aby nic
nebránilo tomu začít přípravné období na sezónu 2016-17.

Pro rodiče v klubu nastává spuštěním tohoto projektu záruka toho, že bude o jeho dítě v
tréninkovém procesu a na jednotlivých utkáních řádně postaráno po stránce jak organizační,
tak především po stránce sportovní a odborné. 

Celý projekt přináší návrh nových příspěvků pro rodiče. U toho to tématu je třeba se zastavit a
vysvětlit, že navýšení příspěvků znamená především posílení příjmové stránky klubu, ze které  však
jasně vyplývá, že příspěvky rodičů do klubu jsou cca 10% z celkových  příjmů klubu, nicméně na
spuštění projektu jsou jedny ze základních kamenů proto, aby rodič již nedával finanční prostředky do
"kasy třídy na svého trenéra", či na další „weekendové campy „ apod. , ale aby je investoval do práce
profesionálních trenérů v klubu, se kterými se v jednotlivých kategoriích jeho dítě setká během celého
působení ve všech kategoriích.

Závěrem bychom chtěli vyslovit přání, aby celý projekt měl v klubu co nejdelšího trvání a aby
se s klubem "sžil" a zůstal nastaven do dalších let, neboť jen toto může vést k rozvoji nejen klubu, ale i
, a o to nám jde především, dětí a mládežníků samotných.

V Kolíně dne 29.4.2016 Správní rada SC Kolín


