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Ako sa darilo našim futbalistom počas jesene?
              Jesenné futbalové bilancovanie

     Prvý novembrový víkend skončili svoju je-
sennú časť okresné i krajské súťaže, v ktorých 
pôsobia naše mužstvá. Ako prví uzavreli pol-
sezónu v novej súťaži zverenci Štefana Hor-
náka  – žiaci a zimujú na 8. mieste tabuľky 
OM. Chlapci si mohli konečne otestovať svoje 
sily v kvalitnejšej súťaži, ktorá do Krakovian 
patrí. Zohrali viacero dobrých i slabších zápa-
sov a nebyť zaváhaní v Zavare, či straty bodov 
v posledných minútach domáceho zápasu so 
Siladicami, mohol byť konečný rezultát priaz-
nivejší. Najlepším strelcom s 12 gólmi sa stal 
ťahúň tímu Matúš Hornák, no v mužstve 
sa ukazuje viacero šikovných futbalistov. 
   Najhoršie výsledky za posledné roky do-
sahovali dorastenci, ktorí obsadili v Oblast-
ných majstrovstvách 13. miesto a na jar ich 
čaká boj o záchranu. Hoci chlapci postupne 
zlepšili dochádzku na tréningy, výsledky sa 
zatiaľ nedostavili. V stretnutiach dorastenci 
nepremieňali vyložené šance, naopak obrana 
stála počas celej jesene na hlinených nohách. 
Svedčí o tom i skutočnosť, že s 50 inkasovaný-
mi gólmi majú najslabšiu obranu v súťaži a s 
18 strelenými gólmi spolu so Zavarom druhý 
najslabší útok. Z pohľadu výchovy hráčov 
nehrá do karát ani 7 hráčov, ktorých máme 
v doraste na hosťovaní, no len vďaka tomu 
mohol dorast vôbec odohrať jesennú časť. 
Verme, že zapracovaním mladých hráčov 
žiackeho tímu sa kvalita dorastu zvýši a opäť 
pripraví zopár talentovaných hráčov pre A 
- mužstvo. Práve to by malo byť vlajkovou 

oriešok - Lokomotíva, ktorá produkuje už 
dlhé roky kvalitný futbal v krajských súťaži-
ach. V úvode sme nepremenili Streckým tri 
dobré príležitosti, aby sa Lokomotíva dosta-
la po lacnom góle do vedenia. Po polčase sa 
nám síce hra priveľmi nedarila, ale chlapci 
ukázali chuť po víťazstve, konečne sa k nim 
priklonilo i šťastie a peknú futbalovú zimu 
Krakovanom pripravil v nadstavenom čase 
rozhodujúcim gólom Pavlovič. 
   Naši muži tým predbehli v tabuľke rivalov 
z Trebatíc i okresných Piešťan, čo je nepo-
chybne úspechom. Treba však pripomenúť, 
že vyššia súťaž je popri športovej omnoho 
náročnejšia aj po finančnej stránke, a preto 
sa TJ opäť bude v budúcom roku uchádzať 
o 2% z vašich daní. Cieľom klubu je pokračo-
vať v zveľaďovaní futbalového štadióna, pri-
čom prioritami by mali byť tréningové ihris-
ko a nová krytá tribúna. Športovou métou je 
udržiavať a vytvárať podmienky na kvalitnú 
a stabilnú výkonnosť mužstva, nakoľko sme 
sa už pred pár rokmi mohli presvedčiť, že 
i menšie zaváhanie vedenia a hráčov môže 
stáť klub účasť vo vybojovanej súťaži. Tú by 
bolo pekné pre Krakovany zachovať dlhodo-
bejšie aj kvôli širokému futbalovému publi-
ku, ktoré svojou návštevnosťou na zápasoch 
doma i vonku ukázalo, že v Krakovanoch je 
futbal pre koho hrať.                                -LR- 
Strelci: 10 gólov: Z. Šurín, 4 góly: Balcír, 3 
góly: Urban,  2: P. Sedlák, Mikuláš, T. Šurín, 
1 gól: Žák, Hlaváč, Kališ, Strecký, Pavlovič.

loďou klubu, čo sa po dlhšom čase 
marazmu konečne začalo napĺňať. 
   Pomerne nečakaný, ale zaslúžený postup 
do V. ligy a v nej pekné jesenné 6. miesto 
nenechalo chladným krakoviansku i okolitú 
športovú verejnosť. Po úvodnom trápení, 
ktoré vyvrcholilo domácou remízou s vte-
dy posledným a slabo hrajúcim Holíčom, 
prišla vysoká výhra na hody v Radošine 4:1 
a o týždeň nato nám tri body Ružindol pre-
nechal bez boja. V Trebaticiach sme hrali 
derby po 32 rokoch a rivala sme posadili 
na koňa vlastnými chybami z úvodu zápasu. 
Po polčase sme síce boli lepším mužstvom, 
ale pôsobili sme príliš zakríknuto a akoby so 
strachom zvíťaziť. Paradoxne po odchode 
dovtedy vari najlepšieho hráča Mikuláša sa 
začalo mužstvu dariť i výsledkovo. Tri body 
s Moravským Sv. Jánom sa pri slabšom vý-
kone našich rodili síce ťažko, avšak následne 
sme využili rodiacu sa krízu Dvorníkov a po 
dobrom výkone zvíťazili 3:1. Výhra tak bola 
náplasťou pre našich fanúšikov, ktorí boli 
ochudobnení o hodový zápas. Šastín potom 
predviedol u nás dobrý futbal, ktorý ale na 
dobre rozbehnutý krakovský stroj nestačil. 
Zdeno Šurín v priebehu jednej minúty uká-
zal strelecké schopnosti a dvomi gólmi po-
slal Záhorákov domov naprázdno. V Čáčove 
sme dokázali zahodiť šesť čistých šancí, za 
to domáci premenili všetko, do čoho kopli 
a možno aj preto zimujú na 2. mieste súťaže. 
V záverečnom kole nás čakal ťažký trnavský 

Stolní tenisti hodnotia prebiehajúcu sezónu
   Opäť s problémami ako po minulé roky. Zdravotné problémy hráčov a  
uvoľnovanie sa z práce – to sú pravidelné znaky začiatku súťaže v jeseni. 
A  tie nás neobišli ani tento rok. Ani amatérsky športovec dnešnej doby si 
nemôže dovoliť venovať sa svojmu obľúbenému športu natoľko, ako by 
si sám predstavoval. Otázky životnej existencie sú prvoradé. Začiatkom 
jesene sú ešte pomerne dlhé dni a tie sa využívajú na zarobenie si nejakej 
tej korunky... Prirodzene, že chýba tréning. Ten sa potom doháňa na 
zápasoch prvých kôl. 
   Svalové bolesti našich najstabilnejších opôr Andrisa,Čelína i Šimon-
čiča, ako aj nepriaznivé vyžrebovanie prvých kôl nedávali predpoklad 
pre dobrý vstup do začiatku súťaže a na zaradenie sa do hornej polovice 
tabuľky. Napriek tomu sme hneď v 1.kole uhrali - ešte bez opory Andrisa 
-po prvýkrát v histórii remízu s mužstvom Kočín-Lančár 9:9. Súper však 
prišiel ku nám tiež značne oslabený. V zápase bodovali za nás:Šimončič 
4,5, Čelín 2,5, Valo 2. V 2.kole sme nastúpili v Malženiciach hádam proti 
najväčšiemu favoritovi súťaže. Ešte nedoliečení hráči nestačili na silne 
posilneného súpera a prehrali sme nečakane vysoko 3:15, keď naše 2 
body získal Šimončič a jeden Andris. Potom sme na domácich stoloch 
privítali mužstvá ŠKP Trnava a ZŠK Vrbové. Mužstvá, ktoré budú túto 
sezónu „tvrdiť muziku“ na popredných miestach. Podľa očakávania 
sme oba zápasy prehrali zhodne 5:13, keď body proti Trnave získali 
Šimončič 2,5, Čelín 1,5, a Procháska 1. S Vrbovým bodoval už zdravot-
ne sa lepšiaci Andris 3-krát  a Šimončič 2-krát. V 5.kole sme cestovali 
k stretnutiu s ďalším favoritom – Piešťany D. V minulej sezóne jediní 
porazili postupujúcu Bukovú....  Oba vzájomné zápasy minulej sezóny 
skončili v prospech nášho súpera. Tento zápas sa však pre nás začal neo-
čakávane úspešne-vyhrali sme obe štvorhry (Čelín so Šimončičom a Valo 
s Andrisom). Aj prvé dvojhry vyhrali Andris a Šimončič a zrazu bolo 0:4. 

Toto vedenie mužstvo veľmi posmelilo a dodalo doteraz nepoznané sebavedomie. 
Všetky svoje zápasy vyhrali Andris a Šimončič. Jeden bod vo dvojhrách pridal 
aj Procháska a prekvapenie bolo na svete. Zvíťazili sme 11:7. Treba povedať, že 
domáci nastúpili v temer najsilnejšom zložení, ale našim vyšespomínaným hrá-
čom sa mimoriadne darilo. Andris hral s novokúpeným poťahom. Pocit prvého 
víťazstva v tomto ročníku  bol veľmi príjemný. Aj v 6.kole nás čakal ďaľší ťažký 
súper doma – po 4 kolách vedúci Leopoldov. Súper, s ktorým sme doteraz ešte 
nebodovali.    Do zápasu sme však nastúpili bez rešpektu a s pocitom zvýšenej 
sebadôvery. Tá sa umocnila ihneď po úvodných štvorhrách a dvojhrách. Zopa-
kovali sme úspešný začiatok  minulého zápasu v Piešťanoch a neočakávane sme 
viedli postupne až 9:1. K dobrým výkonom stabilných opôr Šimončiča a Andrisa sa 
v dvojhrách pridali aj Čelín a Procháska. Ťažko povedať, kto bol z tohoto stavu viac 
prekvapený – domáci či hostia. Fakt je ten, že po dosiahnutí potrebného 10 bodu 
znamenajúceho víťazstvo koncentrácia na našej strane ochabla, čo hostia využili 
na odvrátenie krutej prehry. Body za nás v tomto zápase získali: Andris a Šimončič 
po 3,5, Čelín 2,5, Procháska 1 a Valo 0,5.   Týmito dvoma prekvapujúcimi víťazst-
vami sa naše družstvo dostalo temer z dna tabuľky do jej stredu na 5.až 7.miesto. 
V zostávajúcich 3 kolách nás čakajú relatívne slabší súperi. Veríme, že chlapci 
budú pokračovať v zlepšených výkonoch z posledných kôl a jesennú časť dôstojne 
a zodpovedne ukončia. Pri čítaní týchto riadkov je už jesenná časť súťaže ukončená 
a s postavením mužstva sa môžete oboznámiť na výstavných miestach obecného 
úradu ako aj v Sedliackom dvore. Pre priaznivcov stolného tenisu dávame do po-
zornosti, že zápasy hrávame pravidelne vo štvrtok o 17,30 hod. v kultúrnom dome. 
Záujemcovia o tento šport si môžu prísť zahrať každý útorok okolo 17. hod.,kedy 
bývajú tréningy a aj neregistrovaní hráči budú v tomto čase v kultúrnom dome 
vítaní. K dispozícii sú 3 stolnotenisové stoly. Najbližší majstrovský zápas jarnej 
časti na domácich stoloch zohráme až 26.1.2006 proti jednému z najväčších fa-
voritov–družstvu z Malženíc.                                                Ing.Vladimír Seitler
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