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Sportovní filozofie v práci s mládeží v FK SEKO Louny z.s. 
"Hrdý na svůj klub" 

 

Základem práce s mládeží v našem klubu je správná komunikace, metodika a osobní přístup.  Po dětech 

budeme požadovat techniku v rychlosti pod tlakem v časoprostoru, inteligenci ve hře i životě. Chceme vytvářet 

výrazné individuality, které budou silně pracovat pro tým. Našim cílem je vychovat slušné děti pro „A“ tým 

respektive „B“ tým dospělých, kteří budou mít slušné vystupování, úctu ke spoluhráčům, všem členům FK 

SEKO Louny a v neposlední řadě k soupeři. 

Systém výchovy mládeže má své důležité věkové mezníky  

 V kategoriích U6 – U7 si kluci a dívky především "hrají".  

 V přípravkových kategoriích (U8, U9, U10, U11) se zaměřujeme na nácvik individuální techniky  

 V mladších žákovských kategoriích (U12,U13) prohlubujeme techniku (práce s detailem) v rychlosti a 

zařazujeme do herních situací při utkání.    

 U kategorií U14+U15 již vyžadujeme postupně vědomé vyhodnocení situace na hřišti. Hráči přecházejí 

na velké hřiště, dochází k částečné specializaci. Měla by se projevit maximální komplexnost hráče.  

 Na konci mladšího dorostu (U16+U17) je cílem, aby se u hráče projevila technická dynamika s míčem 

pod časoprostorovým tlakem, pochopení a podílení se na hře celého týmu.  

 V průběhu staršího dorostu (U18+U19) se pracuje převážně na taktických věcech a zaměřujeme se na 

přechod do dospělého fotbalu a to tím, že hráči, kteří mají svou kvalitu střídavě nastupují za B tým 

dospělých.  

 Takto připravený fotbalista (spolu s morálními a charakterovými kvalitami) má možnost dalšího 

postupu a to i do „ A “dospělých FK SEKO Louny.  

 
Snažíme se mít u každé kategorie trenéra s minimálně UEFA „B“ licencí, což se nám převážně daří. U 

některých kategorií jsou dokonce trenéři s UEFA „A“ licencí. Vedle odborných znalostí a trenérských licencí se 

zaměřujeme na charakterové vlastnosti. Trenéři pracují převážně s dětmi a budeme se snažit, aby všichni trenéři 

respektovali základní motto naší koncepce: RODINA - ŠKOLA – FOTBAL - ZDRAVÍ – PŘÁTELÉ KLUBU.  

 

Nedílnou součástí osobnostního růstu hráčů je rozvíjení jejich tvořivosti, utváření životních hodnot, 

prohloubení jejich smyslu pro férovou hru na hřišti i mimo něj, orientace nejen na hřišti, ale i v životních 

rozhodnutích. Nedílnou součástí koncepce je správný životní styl a zdravotní vývoj každého hráče. Děti chceme 

zatěžovat optimálně fyzicky i psychicky. Podporujeme hravost, prožitek, rozvíjení sebevědomí od raného 

dětství po celý výchovný proces. Samozřejmě i získání fyzické kondice je součástí tréninkového procesu, ale 

důležité je, v jaké podobě a pro jakou věkovou kategorii. Snažíme se být co nejvíce fotbalově na hřišti, nedřeme 

fyzičku vytrvalostními běhy a podobně. 

 

Hlavním cílem klubu je vychovat vlastní hráče, ne je kupovat. Je nutné si ovšem hned na počátku uvědomit, že 

cesta do dospělého fotbalu je dlouhá. Všichni jsou však u nás vedeni k lásce k fotbalu, ke sportu jako životnímu 

stylu a ke vztahu ke klubu, který je vychoval. FK SEKO Louny v žádné kategorii nevytváří tlak na hráče v 

podobě "vyřazování", jako je to v ligových mužstvech. S některými hráči však skutečně dojde k loučení. Talent, 

zdraví, charakter, pracovitost a další aspekty, které tvoří celistvost hráče, mají u každého své mantinely. 

Výchova mládeže spočívá i v tom, že se snažíme naše svěřence naučit schopnosti ustát těžké životní situace, 

nedávat průchod nereálným ambicím, závisti, strachu, pocitu ponížení, ale vedeme je k uvědomování si svých 

hodnot, k přejícnosti a k vědomí, že když něco v životě končí, vždy něco krásného zase může začít.  

 

DĚLAT SPORT BEZ TOUHY VÍTĚZIT ZNAMENÁ – PODVÁDĚT SPOLUHRÁČE 

VÍTĚZSTVÍ NENÍ VŠECHNO, ALE SNAHA VYHRÁT ANO 

NAUČÍME HRÁČE VYHRÁVAT, ALE I PROHRÁVAT 


