
 

 

Díky, trenére je dobrý nápad. Pojďme do toho také! 

 

V Česku je hodně trenérů mládeže, jejichž úsilí stojí za to ocenit slovem díky. Pojďme jim to 

říci společně. Nová sportovně-společenská akce Díky, trenére, která hledá inspirující příběhy 

trenérů mládeže, začala 2. března. Své trenéry mohou nominovat děti, rodiče svěřenců, 

příznivci, blízcí, známí aj. prostřednictvím webu Dikytrenere.cz. Čas máte do 14. června. 

Hlavní cenou je zahraniční stáž v hodnotě 100 000 korun. 

 

Projekt Díky, trenére je sportovně společenskou akcí, novým fenoménem v českém prostředí, jehož 

cílem je ocenit trenéry mládeže za jejich záslužnou práci. Svěřenci nebo jejich okolí poděkovali 

v nové sportovně-společenské akci více než 1300 trenérům mládeže. Výzvu pak přijalo 500 z nich, 

kteří vyplnili dotazník. Čas nominovat svého trenéra do soutěže máte do 14. června. 

 

„Díky, trenére je místo, které komukoliv umožnuje poděkovat svému trenérovi a vyjádřit to tím, že 

ho nominuje do soutěže,“ říká Petr Rydl, organizátor soutěže ze Spolku pro podporu mládežnického 

sportu. „Trenéři nám mohou na adresu jirka@dikytrenere.cz posílat své příběhy, úspěchy nebo 

videa z akcí pro děti. Rádi je zveřejníme na našem webu.“ 

 

Nejlepší Trenér mládeže 2015 může být z jakékoliv sportovního odvětví a vyhraje pobyt pro sebe a 

svého svěřence v jednom z prestižních světových tréninkových center v hodnotě 100 000 Kč a jeho 

klub či oddíl dostane přilepšení 50 000 Kč na přípravu dětí. Ty navíc získají možnost poznat a 

zatrénovat si se svými idoly, předními českými sportovci. Vyhlášení nejlepšího mládežnického 

trenéra proběhne v listopadu letošního roku. 

 

Dosud nejvíc přihlášených trenérů má fotbal (24 %), basketbal (11 %) a házená (7%). Z analýzy 

vyplněných dotazníků zatím vyplývá, že víc než polovina trenérů se trénování věnuje proto, že je 

baví. Živí se jím 15 % z nich, zbytek (27 %) si trenérstvím přivydělává. Průměrně se tito trenéři 

věnují své práci 11 let. 

 

Neváhejte a oceňte práci Vašich trenérů a trenérek poděkováním a přihlášením do soutěže 

Díky, trenére. Více na www.dikytrenere.cz. 
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