
MLADŠÍ ŽÁCI U13 (ročník 2005)

SpSM skupina SEVER

Na otázky odpovídal trenér Dušan Humený

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

Jsme na 7. místě z 15, což je uspokojující vzhledem k tomu jak náročnou soutěž hrajeme. Máme 7 

výher, 7proher, tj. 21 bodů. Na začátku sezóny jsme chtěli mít počet výher a proher alespoň 

vyrovnaný a to se povedlo.

2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?

Soutěž je náročná, nepamatuji si jediný zápas, ve kterém si naši kluci nemuseli každý bod poctivě 

odmakat. Od silných soupeřů kvalitu čekáme a jsme na to připraveni, musíme ale poctivě přiznat, že 

nás ve dvou případech zaskočila také houževnatost soupeřů, kteří jsou bodově níž a na to jsme 

doplatili zbytečnou ztrátou bodů (Přerov, Bílovec). Tyto ztráty se však klukům podařily 

vykompenzovat výhrou s jinými silnými soupeři (Opava, Hlučín). Nicméně obecně v této soutěži a 

ročníku mají snahu téměř všechny týmy hrát hezký technický fotbal. Jde vidět, že hráči jsou 

připravováni jak pro hru jeden na jednoho, tak pro rychlé kombinační útoky, kdy jsou schopni se 

pomocí několika přihrávek rychle dostávat před branku soupeře.

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

Chci vyzvednout práci celého týmu, zlepšení herních schopností nastává jak u jednotlivců, tak u 

týmového pojetí hry, s čímž jsme měli v minulém ročníku potíže. Kluci mají při zápasech vysokou 

týmovou morálku, což prokázali například tím, že v 6 ze 7 vyhraných zápasů na začátku prohrávali a 

nakonec zápas otočili.

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

Asi největší pokrok jsme udělali v rychlém přechodu od naší branky do útočné fáze, kdy nám dobře 

spolupracuje střed hřiště s krajními posty, což nám umožňuje vytvořit spoustu gólových šancí. Naší 

bolestí je potom proměňování těchto šancí.

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

Odešli nám dva hráči, což nás mrzí, dále jeden hráč je dlouhodobě nemocný. Na druhou stranu jsme 

získali kvalitního brankáře. V tuto chvíli máme v hráčském kádru 18 kluků, což je uspokojující.

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

Ne.

7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?

Mám naplánovánu v 02/18 operaci kyčle, proto bude asi nutno posílit trenérský tým.



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

Před Vánoci jsme stihli jeden halový turnaj, který kluci vyhráli, aniž by inkasovali jediný gól. Po 

Vánocích v lednu odehrajeme ještě jeden halový turnaj, ale pak se už budeme soustředit na hru 

venku. Máme naplánovánu sérii přátelských utkání s Novým Jičínem, Přerovem, Půchovem, 

Vsetínem, atd… až do zahájení jarní sezóny v polovině března 2018.

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

Přál bych klukům, aby obstáli alespoň tak, jako na podzim. Chceme pracovat na tom, co se nám daří 

a zejména zlepšit koncovku.

10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?

Chci poděkovat za podporu.


