
STARŠÍ PŘÍPRAVKA U11 (ročník 2007)

Krajský přebor

Na otázky odpovídal trenér Miroslav Kývala

1. Jak jste se ve své soutěži umístili a jste spokojen s podzimem 2017?       

V kategorii přípravek se tabuky nezveřejňují.

2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?

Hrajeme krajský přebor starší přípravky a potkáváme se s velmi kvalitními týmy. Musím však říci , že 

jsme se v této silné konkurenci neztratili.

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

Nechtěl bych vyzdvihovat jednotlivce. Máme v kádru 18 mladých nadějí a u těchto malých hráčů jsou 

časté výkonnostní výkyvy. Musím však konstatovat, že jako tým jdeme výkonnostně nahoru, z čeho 

mám velkou radost.

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

Myslím si, že jsme udělali velký pokrok v důrazu v osobních soubojích a zdokonalili jsme naši 

kombinační souhru.

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

Jak už jsem psal, máme 18 hráčů, takže panuje spokojenost.

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

Doufám , že se žádné odchody nechystají, naopak chceme k týmu přivést jednu novou tvář.

7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?

V probíhající sezóně určitě ne.

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

De facto jsme ještě tuto sezónu neuzavřeli. Hrajeme ještě 9.12. jeden halový turnaj a potom 

dostaneme všichni zasloužené volno. Protože nás v lednu čeká spoustu halových turnajů, tak 

s tréninkem začneme již 10.1.

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

Především udržení stávající herní kvality, zlepšování se ve střelbě a v proměňování vytvořených 

šancí. Dále začneme přípravu na žákovskou soutěž, kde přejdeme na větší hřiště a jiné rozestavení.

10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?

Hlavně bych chtěl všem příznivcům SK Hranice poděkovat za přízeň a podporu Popřát jim klidné 

svátky a do nového roku přeji zdraví , štěstí , pohodu. Co se týká fotbalu, tak ať nám nadále drží 

palce, fandí všem našim týmům a  radují se s námi z každého úspěchu.


