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Shrnutí:  
Do sezóny 2014/2015 vstoupili fotbalisté Sokola Městečko Trnávka výhrou 1:3 v Březové nad Svitavou. 
Na další vítězství si však museli počkat dlouhých sedm zápasů, během kterých zaznamenali jen dvě 
remízy s Chornicemi a Opatovem. Ani jedna z nich však tým vzhledem k průběhu zápasů nepotěšila. 
Obrat k lepšímu začal výhrou 0:5 v Koclířově. Po tomto utkání již Sokol neokusil na podzim chuť 
porážky a začal pomalu stoupat tabulkou z chvostu na konečné 8. místo po půlce sezóny. Špatný dojem 
z podzimu to však moc nevylepšilo. 
Jarní část sezóny otevřela Trnávka duelem ve Starém Městě, kde proti favoritovi a lídrovi III. t řídy 
odehrála velmi dobrý zápas, přesto se však ze tří bodů radovali po výsledku 1:0 domácí. Následovalo 
vítězství 3:1 nad Chornicemi a remíza 1:1 v Pomezí, která byla opět vzhledem k průběhu duelu spíše 
zklamáním. Nejhorší domácí zápas sehrál Sokol doma v odložené dohrávce s Kunčinou B, kde tým 
úplně propadl a prohrál 2:6. Výprask si hráči odnesli i z venkovního zápasu s Opatovem, kde zopakovali 
výsledek 6:1, stejně jako o rok dříve ještě v Okresním přeboru. V závěru sezóny se Sokol dostal na 
vítěznou vlnu, díky čemu poskočil v tabulce až na konečné 6. místo. Ani pět vítězství v řadě však 
neodvrátilo fakt, že tým stráví ve III. třídě i příští sezónu.  
 
Tento výsledek opět poznamenalo to, že na některé zápasy se tým sešel sotva v jedenácti lidech nebo 
musel sestavu lepit na poslední chvíli. K barážové 4. pozici chyběly nakonec týmu 2 body a vzhledem 
k tomu, že čtvrtý skončil celek Jedlová/Pomezí B, stačilo v tomto utkání místo remízy zvítězit. Nadále 
pokračuje i špatná docházka na tréninky. Jako pozitivum lze brát fakt, že oproti loňské sezóně výrazně 
klesl počet žlutých karet. Zatímco loni jich hráči posbírali za sezónu neuvěřitelných 67, letos jich je pouze 
37. Nejlepším střelcem sezóny se stal Ondřej Pokorný s 12-ti vstřelenými brankami (podzim 5, jaro 7). 
Těsně za ním skončil Erik Kone čný, který ovšem přišel do týmu až na jaře a všech 11 gólů tedy nastřílel 
v jarní části sezóny. 
Sezónu 2015/2016 tedy odehraje Sokol opět v poslední III. třídě a zbývá jen doufat, že se něco zlepší a 
tým opět neprospí začátek, který se pak těžko dohání a třeba zabojuje o postup do Okresního přeboru. 
 
Statistika: 
Konečné umístění v tabulce III. třídy: 6. místo (po podzimu 8. místo) 
Počet bodů: 39 (podzim – 17, jaro – 22) 
V – R – P: 11 – 6 – 7 (Doma: 7 – 2 – 3; Venku: 4 – 4 – 4) 
Vstřelené – obdržené branky: 62 – 41 
Penalty: 4 (všechny proměněné) 
Nejvyšší výhra: 9:1 doma proti Koclířovu, 8:0 doma proti Boršovu 
Nejvyšší prohra: 0:5 doma proti S. Městu/M. Třebové C, 6:1 venku proti Opatovu 
Počet žlutých karet: 37 (podzim 20, jaro 17) 
Počet červených karet: 4 (podzim – Pokorný, Kubálek ml., Kolínský;  jaro – Šašinka) 
 
Střelci branek: 
Pokorný – 12 
E. Konečný – 11 
Makrlík – 9 
Kolínský – 6 
Kleveta – 3 
Kubálek st. – 3 
Šašinka – 3 
 

 
Smolík – 3 
Michalčák – 2 
Elfmark – 2 
Továrek – 2 
Janík – 1 
Procházka – 1 
Žouželka – 1

 


