
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U8 (ročník 2010)

NEPAMO Okresní přebor mladší přípravka skupina C

Na otázky odpovídal trenér Jan Kroča

1. Jak jste spokojen s podzimem 2017?       

Tak jak už to u dětí bývá, tak ve výkonech jsou velké rozdíly, ale když se na to podívám trošku 

z dálky, tak určitě můžeme být jako trenéři spokojení s pokrokem který kluci udělali.

2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?

Soutěžní zápasy hrajeme proti starším klukům, jak okresní tak krajskou soutěž a jsme jim 

vyrovnaným soupeřem. Většina soupeřů má fyzickou převahu, ale proto jsme do těchto soutěží kluky 

přihlásili. Naši kluci v soutěží jasně dominují po technické stránce.

3. Které hráče svého mužstva by jste chtěl za uplynulý půl rok vyzvednout?

Je těžké říci kdo udělal největší pokrok. Každý hráč je jiný a potřebuje různý čas na pochopení a 

zdokonalení dané dovednosti. Většina hráčů jde nahoru po všech stránkách jejich vývoje a to je 

důležité.

4. V čem jste udělali největší pokrok za podzimní část sezóny?

Stále nejvíce pracujeme na základních individuálních dovednostech. Ovládání míče, obcházení 

soupeře, snažíme se dostat do tréninku co nejvíce dotyků s míčem. Kluci jich za tréninkovou jednotku 

zvládnou přes 1 400. Tam je tedy vidět i největší pokrok. V nadcházející halové sezóně se snažíme 

zaměřit více na gymnastiku.

5. Jak jste spokojen se stavem hráčského kádru pro sezónu?

Ročník 2010 má za sebou kvalitně provedený výběr hráčů při náboru, takže tam jsme nadmíru 

spokojeni.

6. Chystají se v mužstvu během zimní přestávky nějaké hráčské změny (příchody a odchody)?

Ano, bohužel se budeme muset rozloučit s některými hráči z důvodu dlouhodobě špatné docházky a 

celkovému přístupu.

7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?

Ano, tím že se od nás oddělila od nás naše U9, potřebovali jsme doplnit i realizační tým. Jako 

asistent přišel Marek Lhotský.

8. Od kdy a jak máte s mužstvem naplánovanou zimní přípravu na jaro 2018?

My vlastně jedeme pořád, žádnou speciální přípravu nemáme. Máme v klubové koncepci dané 

dovednosti, co by kluci měli umět a podle toho jedeme. Přes Vánoce budeme mít 14-denní pauzu.



9. Co očekáváte od svého týmu v jarní části sezóny 2017-2018?

Hlavně ať hráči i trenéři chodí na tréninky natěšení a z tréninků nadšení. To je pro nás zásadní.

10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?

V první řadě bych chtěl strašně moc poděkovat rodičům za podporu, kterou nám a tím i klukům 

vyjadřují. Víme, že to s námi občas není jednoduché, ale cíl máme všichni stejný. Všem našim 

fanouškům i fanouškům Hranického fotbalu přeji ať nám ta pauza uteče co nejrychleji a kluci Vám 

budou opět, jak rádi říkají, rozdávat radost.


