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Shrnutí:  
Fotbalisté Sokola Městečko Trnávka vstoupili do sezóny 2013/2014 remízou 1:1 s Metrou  a během 
prvních šesti duelů zaznamenali pouze jednu porážku (s Březovou). Poté však přišly čtyři prohry v řadě a 
tým se začal v tabulce propadat. Závěr podzimu ale trnavští zvládli a v polovině sezóny se usadili na 
slušném 7. místě. Hned začátek jara se ovšem hráčům vůbec nepovedl a prohra 6:2 v Litomyšli  
odstartovala dlouhé čekání na první jarní bod. Toho se Sokol dočkal až v 6. jarním kole po remíze 1:1 
s Jevíčkem. Na první (a zároveň i poslední) jarní vítězství si Trnávka musela počkat až do 9. kola, kdy 
porazila doma 1:0 Horní Újezd. Z posledních tří duelů pak trnavští vytěžili pouze bod, což tým 
odsoudilo k předposlednímu místu a sestupu do III. t řídy. 
Sezóna 2013/2014 se tedy Trnávce vůbec nepovedla, hlavně její jarní část. Za zmínku stojí fakt, že tým za 
celou sezónu venku ani jednou nezvítězil, pouze 2x remizoval. Na jaře tým získal pouze 5 bodů, což je 
velmi málo. Paradoxem je to, že jedinou jarní výhru Sokol vydřel v duelu s Horním Újezdem, do kterého 
nastoupil pouze v devíti a plný počet doplnil až v průběhu zápasu. Pro Újezd to byla jediná jarní porážka. 
Obraz jara určitě poznamenala i zranění a fakt, že ke konci měl tým často problém dát dohromady 
alespoň základní jedenáctku. Na to se však nedá vymlouvat. Počet udělených karet je také příliš vysoký. 
Nejvyšší výhru a prohru zaznamenali trnavští s Opatovem, když nejprve vyhráli 6:1 a pak stejným 
výsledkem soupeři podlehli. 
Trnávku tedy v příští sezóně čeká III. třída, ze které se pokusí na konci opět vrátit do Okresního přeboru. 
 
Statistika: 
Konečné umístění v tabulce Okresního přeboru: 13. místo - sestup do III. třídy (po podzimu 7. místo) 
Počet bodů: 23 (podzim – 18, jaro – 5) 
V – R – P: 6 – 5 – 15 (Doma: 6 – 3 – 4; Venku: 0 – 2 – 11) 
Vstřelené – obdržené branky: 38 – 58 
Penalty: 7 (všechny proměněné) 
Nejvyšší výhra: 6:1 doma proti Opatovu 
Nejvyšší prohra: 6:1 venku proti Opatovu 
Počet žlutých karet: 67 (podzim 39, jaro 28) 
Počet červených karet: 5 (podzim - Kleveta, Kolínský, Polášek, Šašinka;  jaro – Makrlík) 
 
 

Střelci branek: 
Makrlík – 11 
Pokorný – 7 
Juračka – 6 
Maška – 2 
Michalčák – 2 
Kolínský – 2 
Šašinka – 2 
Kubálek – 1 
Grulich – 1 
Kolář – 1 
Janík – 1 
Továrek – 1 
 

Nominace v anketě o Borce kola / v sestavě kola SY deníku: 
Podzim 
  1. kolo – Konečný 
  4. kolo – Makrlík 
  5. kolo – Heger 
  6. kolo – Pokorný (vítěz hlas.) 
  8. kolo – Juračka 
11. kolo – Makrlík, Pokorný 
13. kolo – Juračka, Pokorný 
14. kolo – Pokorný (vítěz hlas.) 
Jaro 
  6. kolo - Makrlík 
  9. kolo – Skočovský (2. místo), Makrlík 
11. kolo - Továrek

 


