Starší přípravka:

na fotce zleva:
horní řada: Jiří Šafář (trenér), Nicolas Drechsel, Adam Baťka, Daniel Podráský, Adam Slavík, Matyáš
Mívalt, Petr Bábík, Martin Miklenda, Oldřich Bábík (trenér)
spodní řada: Michal Londin, Viktor Šafář, Jakub Vidurek, Jan Loprais, Pavel Ingr
v popředí: brankář Lukáš Repík
A - tým starší přípravky po slabších výkonech hned na začátku jarní sezóny nakonec obhájil po
podzimní části druhé místo v OP. Nebylo to vůbec jednoduché, každý zápas se hrál v rychlém tempu,
kluci nesměli v žádném zápase vůbec polevit. Hodně nám pomáhali šikovní kluci z mladší přípravky
Adam Juřík, Tomáš Fridrich a David Vach. Nakonec po jarní části jsme měli sedm výher, dvě prohry a
jednou jsme remizovali. Výborně jarní část odchytal v brance Lukáš Repík.
B - tým starší přípravky hráli OS sk. A po podzimní části jsme skončili na prvním místě. Po jarní části
nakonec měli devět výher a jednou remizovali, to jim vyneslo první příčku OS. Do B- týmu starší
přípravky se postupně zapojili všichni kluci z mladší přípravky r. 2008, aby si vyzkoušeli jak jim to
půjde na větším hřišti. V brance většinu zápasu odchytal Honzík Loprais r. 2007. Celkově hodnotím
starší přípravku velmi vydařenou, všichni se snažili, většina jich chodila na Coerver , kde získávala
techniku od p. Trávníka, zbytek už bylo na trenérech starší přípravky.
Loučíme se s hráči ročníku 2006, kteří na podzim už budou hrát v kategorii mladších žáků. Bude to ještě
náročnější, ale u některých je vidět, že k dalšímu fotbalovému růstu už potřebují větší hřiště a myslíme
si, že pokud budou poctivě trénovat a snažit se tak jako doposud, tak se ani ve starší kategorii neztratí.
Dále bych se chtěl rozloučit s Matyášem Mívaltem a Pavlíkem Ingrem, od podzimu budou hráči
Hodonína. Přeji, aby se jim dařilo tak dobře jako u nás. Ještě bych chtěl vyhodnotit nejlepšího střelce,
který se stal Dany Podráský - celkem 117 branek a nejužitečnějšího hráče, kterým se stal Matyáš Mívalt.
Gratuluji.
trenéři starší přípravky.
Olda Bbáík, Jirka Šafář

