STARŠÍ DOROST U19 (ročník 1999-2000)
MSDD skupina E
Na otázky odpovídal trenér Tomáš Nedělka
1. Jak jste se ve své soutěži umístili a jste spokojen s podzimem 2017?
Umístili jsme se na 4 místě se ziskem 27bodů. Na první místo ztrácíme bodů 9 , takže úplně spokojeni
být nemůžeme.
2. Jak by jste zhodnotil sílu svých soupeřů?
Letošní ročník je určitě co do kvality na vyšší úrovni než v letech minulých. Přibylo určitě více
kvalitních utkání a to je jen dobře.
3. Které hráče svého mužstva by jste chtěl za uplynulý půl rok vyzvednout?
V podzimní části jsme se potýkali se spoustou nemocí a zranění a nebylo mnoho zápasů kdy jsme
hráli v kompletní sestavě, chci poděkovat všem, kteří se na výsledcích podíleli.
4. V čem jste udělali největší pokrok za podzimní část sezóny?
Každá další sezona přináší pro kluky nové výzvy a posunuje celý celek zase o kus dopředu.
5. Jak jste spokojen se stavem hráčského kádru pro sezónu?
To je jedna s bolestí letošního staršího dorostu. Hráčský kádr není dostatečný a hrají vlastně všichni
bez ohledu na momentální formu,či tréninkovou účast. Chybí konkurence, která by nutila hráče
daleko více na sobě pracovat.
6. Chystají se v mužstvu během zimní přestávky nějaké hráčské změny (příchody a odchody)?
K mužstvu by se měl připojit Ondra Janošek z Hrachovce a věřím,že to bude posila do jarních bojů.
7. Nastanou nějaké změny ve vedení mužstva?
Na trenérském obsazení se nic nemění a budeme i nadále pracovat v trenérském kvartetu
Nedělka,Vitonský,Šostok,Kubeša.
8. Od kdy a jak máte s mužstvem naplánovanou zimní přípravu na jaro 2018?
Zimní příprava začne pro dorazové dorostence již 8.1.2018 kdy se zapojí do přípravy s našim A
mužstvem - ostatní zahájí přípravu o týden později,15.1.2018.
9. Co očekáváte od svého týmu v jarní části sezóny 2017-2018?
Budeme chtít udržet nastavenou laťku a budeme se chtít presentovat kvalitními výkony.
10. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům SK Hranice?
Všem fanouškům Hranického fotbalu bych chtěl popřát krásné a pohodové Vánoce a mnoho radosti
z předvedeného fotbalu v roce 2018.

