
MLADŠÍ ŽÁCI U12 (ročník 2006)

SpSM skupina SEVER

LEŽÁKOVA autoškola Okresní přebor mladší žáci skupina A

Na otázky odpovídal trenér Jan Kroča

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

Hrajeme 2 soutěže dohromady, v SpSM Sever jsme se umístili na místě sedmém v okresu ml.žáků na 

místě druhém. Z pohledu výsledků jsme v horních polovinách tabulek, takže tam panuje spokojenost, 

co se týče spokojenosti z předváděné hry, tam to tak jednoduše zhodnotit nemůžu. Start do nové 

sezóny byl náročný, výsledkově velmi povedený, ale hra nevypadala, jak chtěli trenéři. Proto došlo k 

velké obměně tréninkového režimu a kluci museli změnit herní projev v průběhu sezóny. To se 

povedlo a závěrečných 5 týdnů bylo fantastických a s těmi jsme velmi spokojeni!

2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?

Určitě je to velký skok z kraje přípravek, kde se střídali náročné zápasy s jednoduššími. V žákovské 

lize moc lehkých zápasů není. My jsme vlastně ještě žádný lehký neměli, ač by se tak mohlo z 

některých výsledků zdát. Zatím každý soupeř, se kterým jsme hráli, byl šikovný na míči a snažil se o 

konstruktivní hru. Jsou týmy, které se snaží hrát trochu jinak, ale tým který by zalezl a neměl chuť 

hrát tu prostě není. V okresní soutěží jsou lepší týmy většinou ty, které mají ve svém středu hráče 

ročníku 2005, to jsou pro nás dobré zápasy.

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

V první polovině, kdy jsme hráli v rozestavení 1-4-2 byl nejvýraznější postavou týmu David Calábek, 

který plnil roli typickou roli „šestky“. Za vyzdvihnutí dále stojí výkony Šimona Koláčka, který byl zase 

pilířem v druhé polovině podzimu. Tito dva společně s brankáři mají největší podíl na tom, že patříme 

k mužstvům s nejméně obdrženými góly. Co se týče ofenzívy, tam jsme měli trochu problém s 

produktivitou a žádný náš ofenzivní hráč nad ostatními nevynikal. To je ostatně vidět na střelcích 

branek, kde nikdo neutekl, ale góly jsou rozděleny mezi mnoho hráčů. Většinou tedy mezi křídelní 

hráče a střední záložníky. Na konci sezóny už se ale rozjeli i útočníci.  Všichni hráči co jsou v týmů 

zaslouží velkou pochvalu za předváděné výkony. A také velkou pochvalu za tréninkovou docházku!!



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

Určitě ve vzájemné komunikaci na hřišti, tam vidím velký progres. A když srovnám první a poslední 

zápasy, tak hrajeme rychlejší fotbal se snahou o konstruktivní řešení v každé situaci. Zjednodušili 

jsme přechod do útoku, naši střední záložnící hrají na méně dotyků a naopak hráči v křídelních 

prostorech se nebojí a většinu situací řeší 1v1.

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

Maximálně. Máme počet, o který jsme usilovali 5 let a více hráčů nebo dokonce jiné, nechceme. 

Mezi kluky panuje zdravá konkurence a musí bojovat o místa. Jediným mínusem je dlouhodobé 

zranění jednoho z brankářů, tam doufáme v co nejrychlejší návrat na trávník.

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

Nic neplánujeme.

7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?

Před sezónou jsme realizační tým posílili o Láďu Bělíka, takže další rozšiřování v zimě v plánu není.

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

Začínáme 15.1.2018. Budeme pokračovat v klasickém tréninkové cyklu s třemi tréninkovými 

jednotkami týdně. Není třeba nic speciálního, protože kluci mají jednoduché domácí úkoly a pevně 

věříme, že přijdou nachystaní. Ke konci února odjíždíme na zimní soustředění do Trnavy, které je 

spíše pojmuto jak team-buildingová akce a kde se naladíme na jaro 2018. Poté bude následovat blok 

zápasů v krátkém časovém úseku. Přípravu zakončíme 17.3. turnajem na Slovácku.

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

Pokračování ve výkonech z konce podzimu.

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.


