STARŠÍ ŽÁCI U14 (ročník 2004)
MSŽD skupina E
Na otázky odpovídal trenér Lukáš Nejedlý
1. Jak jste se ve své soutěži umístili a jste spokojen s podzimem 2017?

V naší skupině , kde je 9 účastníku a hraje se systémem - s každým soupeřem 3 krát za sezonu, jsme
se po podzimní části umístili na 7. místě . S umístěním jsme relativně spokojeni, ikdyž víme a věříme,
že v našich silách bylo minimálně 5-8 bodů navíc a umístění kolem 5 místa . Na to, že kluci poprvé
hráli na velkém hřišti , vládne u nás trenérů spokojenost jak se s tímto faktem porvali. Mrzí nás
dvojzápas se Šumperkem, kde jsme počítali se 6 body, ale bohužel byl jen jeden bod . Posledních 5
utkání ke konci podzimu bylo z naší strany skvělých, vítězství nad Valmezem, Baníkem ´´B´´ nebo
Třincem bylo vždy po týmových výkonech , kdy kluci makali jeden za druhého a pokud v tomto
trendu budeme pokračovat , máme velkou šanci i na jaře bojovat o nejvyšší mety. Kluci si ale musí
uvědomit, že každý zápas je jiný a skvělý chvilkama až heroický výkon proti Baníku přenést do
zápasu třeba se Šumperkem, kde si naopak mysleli že to půjde samo.

2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?
Jen se potvrdilo to, jak se přechodem z mladších žáků do starších mění úroveň soutěže. Týmy jako
Baník ´´A´´, Vítkovice, Frýdek apod. hrají svou soutěž a v naší soutěži zůstaly týmy, které jsou si
podobné, hrají se vyrovnané zápasy, každý výsledek je opravdu jiný a překvapující. Soutěž je opravdu
vyrovnaná, není v ní žádný tým, který by převyšoval ten druhý třeba o třídu. Pokud mám někoho
vyzvednout tak Uničov má co se kádru a vyspělosti hráčů podle mě nejlépe vyvážený tým a
zaslouženě je na prvním místě. Velmi dobře se chytil při své premiéře Vsetín, který dýchá na záda z
druhého místa právě Uničovu. Pak si troufám říct, že je to opravdu vyrovnané a výsledky v soutěži mi
dávají za pravdu.

3. Které hráče svého mužstva by jste chtěl za uplynulý půl rok vyzvednout?
Od začátku co jsme u týmu klademe s trenéry důraz na ´´TÝM ´´ a jsme opravdu rádi, že se nám
podařilo vytvořit partu, kde čím dál více kluci chápou, že jich je 11 a na jednom člověkovi nezávisí
celý mančaft . Pokud bych měl přece jmenovat tak musím vzpomenout návrat Denise Šindlara, po
roční pauze bez fotbalu. Když začal poctivě chodit na každý trénink , stal se z něho od poloviny do
konce podzimu pilíř naší obrany na pozici stopera. Dále musím zmínit středové hráče Tomáše Cuba a
Lukáše Kučeru, kdy postupem času perfektně pochopili náš záměr a rozdělení na defenzivního a
ofenzivního středového hráče a v každém zápase odvedli po fyzické stránce nadstandartní výkony.
Jinak opravdu chválíme celý tým a jsme velmi rádi, že kluci začínají tvořit celkově partu i mimo
hřiště.
4. V čem jste udělali největší pokrok za podzimní část sezóny?
Těch věcí je mnoho , vypíšu nejdůležitější - přechod na velké hřiště, zvládnutý systém 4-4-2, kde bych
zmínil ikdyž zezačátku to vypadlo jako velký problém, čím dál lépe zvládnutý model v obraně stopeři vedle sebe. Zlepšení fyzické stránky a tím pádem zvládnutí postupem času lépe a lépe
využívat síly na velkém hřišti , kombinační hra mužstva a práce s míčem a v neposlední řadě náš
velký problém v minulosti a to přenesení akcí z naší poloviny na polovinu soupeře, zakládání útoků,
využívání protiútoků apod.
5. Jak jste spokojen se stavem hráčského kádru pro sezónu?
Myslím, že je to trend dnešní doby, v týmu máme 12-13 hráčů, kteří jsou schopni hrát velký fotbal a
fotbal na této úrovni. Poté máme 4-5 hráčů, kteří se k nám přidali teprve nedávno a fotbal začali
hrát až ve věku 12-13 let a víme, že potřebují ujít ještě kus cesty, aby se vyrovnali klukům co fotbal
hrají od 6 let . Zároveň jsme ale rádi, že je v týmu máme , vidíme že snahu mají obrovskou,
pracujeme s nimi i individuálně a hlavní je, že je fotbal baví a my věříme, že pokud takto budou
pokračovat, budou plnohodnotnou součástí našeho mužstva.
6. Chystají se v mužstvu během zimní přestávky nějaké hráčské změny (příchody a odchody)?
Odchody se v zimě nechystají jelikož nás zastihly už na začátku roku. U mužstva skončil Kuba Rada,
David Lukavský a Roman Čížek. U Romana nás to jako trenéry zasáhlo nejvíce, odmakal soustředění,
chtěli jsme na něm postavit obranu, ale postupné hrozné výkony, nechuť do fotbalu a konečně
vyjádření Romana, že hraje fotbal s nechutí už dlouho, nás velmi zasáhlo a dospělo k tomu, že
Roman postupně chodil jen díky donucení rodičů, což bohužel nemělo význam a Roman poté sám
skončil. V létě přišla jedna posila a to Radek Křčmář z Hustopeč.
7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?
Pokud nebudeme odvolání tak naše svatá Trojka - NEJEDLÝ, STRYK A VYMĚTALÍK zůstane určitě
pohromadě :)

8. Od kdy a jak máte s mužstvem naplánovanou zimní přípravu na jaro 2018?
15.1.2018 začínáme přípravu na umělé trávě, proloženou tréninkem v hale. Leden a začátek února
chceme věnovat fyzické stránce a postupem času přidávat více herních věcí, což poté souvisí i s
několika přípravnými zápasy v únoru a březnu . První mistrovské utkání hrajeme až 25.3.2018, takže
máme spoustu času se na jarní část pečlivě připravit.
9. Co očekáváte od svého týmu v jarní části sezóny 2017-2018?
Očekáváme, že mužstvo si uvědomí jaké zápasy dokáže odehrát pokud hraje opravdu jako tým a
stojí jeden za druhým . Moc dobře víme, že soutěž je náročná, ale věříme a je to i náš cíl, že se
můžeme dostat na 4-5 příčku v tabulce. V zimě se chceme a musíme zaměřit na zakončování což je
náš největší problém a víme, že pokud to zlepšíme a proměníme jen třetinu našich šancí v zápasech,
udělá to v tabulce 8-10 bodů navíc.
10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?
Já můžu vzkázat maximelně rodičům ročníku 2004, aby i nadále chodili a skvěle jako do teď
povzbuzovali naše ( své ) chlapečky, protože jsou skvělí a moc nám to pomáhá :) . A celkově bych
chtěl pochválit všechny fanoušky SK Hranice, protože se mi moc líbí jaké věci se teď udělaly, ať už
nově vzniklý kotel na zápasech můžu , vyrobené šály a celkové pozvednutí fanouškovské základny v
SK Hranice.

