MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U9 (ročník 2009)
SIBOM Okresní přebor starší přípravka skupina A
Na otázky odpovídal trenér Jan Kroča
1. Jak jste se ve své soutěži umístili a jste spokojen s podzimem 2017?
Samozřejmě u přípravek se umístění v soutěži nehodnotí. Spokojenost s podzimní částí soutěže u
kategorie U9 může panovat jen díky doplňování týmu na zápasy o hráče U10 a U8, jelikož hráčský
kádr U9 je zatím velmi úzký a teprve se skládá dohromady. Nicméně ve své soutěži si hráči U9 vedli
průměrně a je vidět, že je před námi spousta práce. Absolovovali jsem 8 soutěžních zápasů, ve
kterých jsme 5x vyhráli a 3x prohráli.
2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?
Díky doplňování týmu o hráče U8, kteří se na hřišti museli potýkat s o několik let staršími hráči
soupeřů můžeme říct, že všichni soupeři byli pro nás vyrovnaní. Tím spíše si kluci zaslouží pochvalu,
že se mnohdy starších protihráčů nezalekli. Většinu zápasů jsme viděli převahu našich hráčů na míči,
která však mnohdy narazila na silovou převahu soupeře. Asi nejsilnější tým, na který jsme narazili
byly Opatovice, které těží z dorazových hráčů 2008 a 2007 a jako jediné nás přehráli větším
rozdílem.
3. Které hráče svého mužstva by jste chtěl za uplynulý půl rok vyzvednout?
Základ U9 očesané od hráčů U10 nebo U8 je tvořen trojicí Jindřich Krasňák, Lukáš Kudrfalec, Kristýna
Bělíková. Tohle je trojice, která v soutěži snese srovnání s výkonostně nejlepšími hráči soupeřů. V
nastávající započaté sezóně se dobře jeví případné posily z okolí.
4. V čem jste udělali největší pokrok za podzimní část sezóny?
V trénincích jsem se zaměřili na zlepšení ovládání míče, soubojovost a přechod hráčů v souboji 1 na
1. Je vidět, že vstřebané tréninkové jednotky se pozitivně propisují do každého dalšího a dalšího
zápasu. Hráči se nebojí i z obranného postavení vyvézt balón přes napadajícícho hráče a nezbavují se
jednoduše balónu.
5. Jak jste spokojen se stavem hráčského kádru pro sezónu?
Stav kádru U9 je v tuto chvíli velmi žalostný. Disponujeme pouze stabilními 8 hráči U9 + 2 hráči
ročník 2009 jsou součástí U10. Bohužel musíme přiznat, že kvalitativní rozdíly mezi hráči jsou
obrovské a pro některé z nich je současná soutěž výkonnostní strop. V současné době zkoušíme 3
hráče z blízkého okolí, kteří by měli být případnou posilou a zatím se nám jeví relativně dobře.

6. Chystají se v mužstvu během zimní přestávky nějaké hráčské změny (příchody a odchody)?
Prioritou je doplnění kádru o vyhlédnuté posily. Ve výhledu máme 9-10 hráčů z okolních mužstev a
cílem je co nejvíce z nich zapojit do halové sezóny. Ze současných hráčů neplánujeme žádný odchod,
i když na vážkách jsme u určitých jedinců z důvody docházkové kázně.
7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?
Vedení mužstva se během této půlsezóny vyprofilovalo do trojice Bělík (hlavní trenér), Perutka
(asistent trenéra) a Kudrfalcová (vedoucí mužstva). A pokud nervy vydrží po celou halovou sezónu,
další změnu neplánujeme.
8. Od kdy a jak máte s mužstvem naplánovanou zimní přípravu na jaro 2018?
V tuto chvíli jsme bez tréninkové přestávky najeli na halovou přípravu. Tu máme naplánovanou na 3
tréninkové jednotky týdně s možnou dobrovolnou účastí hráčů na tréninkové jednotce U8. Přes
Vánoční svátky dostanou kluci krátkou přestávku a na tréninky opět najedeme ihned od začátku roku
2018. V zimní přípravě máme přihlášených cca 9 turnajů a v plánu i několik přípravných tréninkových
zápasu místo tréninkových jednotek v průběhu týdne. Na venkovní tréninkový program najedeme
hned, jakmile počasí jen trochu dovolí tak, abychom na první soutěžní utkání jarní části byli
dostatečně připraveni.
9. Co očekáváte od svého týmu v jarní části sezóny 2017-2018?
V jarní části očekáváme zkvalitnění hry i od slabších hráčů tak, aby mohli být plnohodnotně zapojeni
do všech soutěžních utkání. Stejně tak i zapojení nových posil do soutěžních utkání.
10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?
Fanouškovskou základnou kategorie U9 jsou převážně rodiče, kteří kluky podporují v jejich časově
náročném koníčku. Jsme si této časové náročnosti vědomi a rádi bychom jim touto cestou
poděkovali, že pro kluky obětují velkou část svého volného času. Taktéž i poděkování, že nám na
soutěžních zápasech vytvářejí výbornou diváckou kulisu.

