Krajská práce s mládeží. . .
Dobrý den kolegové,předně všem poklona a úcta za práci a výrazné zlepšení práce s mládeží v kraji všem
od Kamenického Šenova přes Chrastavu po Turnovské končiny .Pochvala svazu za množství a kvalitu
turnajů v kraji.
No nicméně je co zlepšovat, jak bylo poukázáno tak v Turnově by to chtělo turnaje dělat ve vedlejší
moderní hale,výraznější by měli být i ceny od svazu a sponzorů na turnajích,tak aby v dorostu si vítěz
přišel aspoň na 1000,kč za výhru a v ml . žácích 500,kč ve zboží. .... .No a jsme u peněz což je předpoklad
růstu spolu s enormní snahou mladých lidí. Těch peněz svaz dává opravdu poskrovnu a teď nevím zda je
to cca.160000,kč ročně nebo méně v kraji na mládež. A vím že Jirka předseda si myslí že je to dost, ale
kluci není to ani 10%potřeb mládeže v kraji....potřebujeme 2000000,kč ročně v kraji na mládež a na
kdejakém ministerstvu se válí miliardy co si ulili úředníci stranou -tak je potřeba je z nich vytlouci
podobrém či po zlém. A teď na co jsou potřeba v kraji se dlouhodobě pracuje s mládeží výborně v
Kamenickém Šenově, Hrádku nad Nisou,Liberci a Turnově (Chrastava to co nyní dělá musí ještě potvrdit
aspoň 2 léty práce - Frýdlant tam se to týká dětí jen jedné rodiny ,která tu podporu co potřebuje má ),no
v těch čtyřech centrech posílit zdroje je potřeba -tak,aby se tam děti z 10 km okruhu okolo nich sjížděli
na sparing a špičkové tréninkové hodiny a na to jsou potřeba ochotní lidé a finance, takže ty potřebné 2
mil.rozdělit takto :
Liberec- 400000,kč
Kamenický Šenov -200000,kč
Hrádek nad Nisou -150000,kč
Turnov-Semilsko-200000,kč
50000,kč nechat na krajské trenéry a fyzioterapii pro děti -výjezdy do klubů organizovat.
No a teď co s dalšími penězi, je potřeba si uvědomit že pro mládež v kraji nejsou konkurenty
Evropané,Američané a Afrikánci ,ale v souboji o úspěchy,medaile, reklamy a peníze jsou Asiaté a ty je
nutné poznat,jak jejich mentalitu, domov,tréninky a způsob uvažování -no a to se dá jen u nich doma v
Korei,Japonsku....a Číně. Takže našich deset v kraji nejlepších MUSÍ jedenkrát ročně strávit měsíc v Korei
či Japonsku,tedy v zemích které jsou nám kulturně a lidsky blízké. A tam poznávat život,mentalitu a
tréninkové metody a kulturu a tu vstřebat a spolu s naší kreativitou ji přenést do hry a medailí a
výdělků,jak svých tak pro kluby a potažmo svaz. Tahle každoroční výprava do jejich trénkových center
bude stát do 1 mil . korun -jde o to,aby to mládež stálo jen 5000,kč na osobu - co si tam utratí za dárky
domů a sladkosti. ...-tak aby se to jako ve fotbale a hokeji a tenise nezvrhlo v pobyty jen pro většinou
netalentované děti -bez vůle se prosadit z bohatých rodin...... .(výsledky tenisu a hokeje a fotbalu hovoří
jasně).Toto je potřeba mládeže.
A teď to důležité v lidských zdrojích, chtěl bych pokud se to povede - financování. .. požádat, všechny
zkušené hráče ,zapojte se: jsi - li v důchodu a v zimě se nudíte u telky a máte ještě síla a chuť něco
zažít,předat,dokázat tak pomozte -jezděte od klubu do klubu ,kde jdou mladí hráči udělejte jim sparing -

pro ně to bude něco velkého a pro vás zábava spojená s odměnou -ta by měla být 150,kč za hodinu
tréninku a vydělat si k důchodu svým koníčkem 10-20tis.kč,v zimě a pak si zajet na dovolenou taky není k
zahození a navíc ten pocit že "jsem co by starej chlap ještě k něčemu potřebný a užitečný"...není
rozhodněte k zahození -to sami dobře víte!!!!!. To jsou tedy lidské zdroje...jež jsou k mání a snad budou
ochotní i pomoci.
Takže Jirko a Martine, když půjdete pro potřebné finance na úřady -neboť Sazku jsme si nechali
ukrást. ...takže musíme na úřady a oni vás vyhodí dveřma vlezte tam oknem,když oknem tak sklepem a
když to nepomůže tak vyhledat bydliště úředníka a politických panáků a tak jim veřejně dělat ostududokud ty peníze z nich nevytlučete......stejně by je utratili za své domy,hotely,auta a alkohol....a pokud je
z nich dostaneme tak pohlídat to,aby jejich využívání bylo ve prospěch mládeže v kraji.
S
pozdravem všem Martin Tacinec Hrádek nad Nisou.

