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Shrnutí:  
Do sezóny 2015/2016 vstoupili fotbalisté Sokola Městečko Trnávka vysokou výhrou 0:6 v Koclířově. Po 
úvodní eufórii však přišlo zklamání v domácím duelu s Radiměří, ve kterém se hrálo téměř celou dobu 
na branku hostů. Nakonec ale odešli trnavští z utkání po prohře 0:1 s prázdnou. To odstartovalo sérii 
výsledků, které si tým určitě za rámeček nedá. Remíza 1:1 v Boršově je jedním z nich a za vše mluví 
fakt, že zápas mohl dopadnout úplně jinak, kdyby Sokol nemusel dohrávat vinou zranění a malého počtu 
hráčů jen v deseti. Že bude utkání s M. Třebovou B těžké, se čekalo. Málokdo ale asi věřil že Trnávka po 
poločasovém výsledku 3:0 utkání ještě tolik zdramatizuje. Domácí ale obrat nedopustili, a tak Trnávka 
nakonec prohrála 4:2. Za remízu 1:1 z domácího duelu s Vendolím mohl Sokol poděkovat i tomu, že si 
dal soupeř vlastní gól. Následná prohra 3:2 v Trstěnici potvrdila, že něco není v pořádku a pokud nechce 
tým skončit na chvostu tabulky, musí začít makat. Hráči si to zřejmě uvědomili, protože v zápase 
s Mladějovem to byl úplně jiný mančaft a po dobrém výkonu přišlo tolik očekávané vítězství 3:1, které 
odstartovalo šňůru z říše snů. V přestřelce s celkem Pomezí B nakonec urvali trnavští tři body po 
výsledku 3:4. Domácí, až nečekaně těžký, duel s Třebařovem skončil také těsnou výhrou, tentokrát 2:1. 
V Chornicích měl Sokol od začátku nad domácími navrch, za což mluví i konečné skóre 0:3. Další 
vítězství si připsal tým doma proti Březové nad Svitavou po výsledku 5:3. Do v té době druhého 
Dolního Újezdu odjela Trnávka opět v celkem slepované sestavě, a tak to, co se dělo na hřišti, jako by 
byl sen. Než se domácí stačili pořádně rozkoukat, prohrávali ve 23. minutě 0:4. Tento náskok si již Sokol 
v klidu pohlídal, přidal další dvě branky a završil tak skóre na 0:6. Střelecká chuť nechyběla týmu ani 
v posledních dvou zápasech podzimu, když doma Trnávka přejela 8:3 Kunčinu B a na závěr 
v předehrávce prvního jarního kola porazila 6:1 Koclířov, čímž završila šňůru osmi vítězství v řadě a 
díky tomu přezimuje v tabulce III. t řídy na 2. místě za béčkem Moravské Třebové. 
 
Nejlepším střelcem podzimu se stal jednoznačně Pavel Stenzl, který do týmu přišel ze Svitav a hru 
jednoznačně oživil. Dva hráči - Kleveta a Janík - jako jediní odehráli všechny zápasy a nechyběli ani 
minutu. Dobrou zprávou je to, že počet karet pořád klesá, na druhou stranu docházka na tréninky ke konci 
podzimu opět hodně polevila a k zamyšlení je i fakt, že Sokol až moc často odjížděl na zápasy sotva 
s jedenácti muži. Boj o postup do okresu je ale rozehrán velmi dobře a pokud hráči budou pokračovat 
v dobrých výkonech i na jaře, mohlo by to s vytouženým postupem dopadnout... 
 
Statistika: 
Umístění v tabulce po podzimní části sezóny: 2. místo, 29 bodů 
V – R – P: 9 – 2 – 3 (Doma: 5 – 1 – 1, Venku: 4 – 1 – 2) 
Vstřelené – obdržené branky: 49 – 22 
Penalty: 7 (2x neproměněná) 
Nejvyšší výhra: 0:6 (v Koclířově a v Dolním Újezdu) 
Nejvyšší prohra: 4:2 (venku proti celku M. Třebová B) 
Počet žlutých karet: 18 (nejvíce Kolínský a Janík – 3 žl. k.) 
Počet červených karet: 1 (Makrlík) 
 

  Střelci branek: 
  Stenzl – 13 
  Makrlík – 9 
  Pokorný – 9 

E. Konečný – 5 
Smolík – 4 

   Kolínský – 3 

Šašinka – 2 
Kubálek ml. – 1 
Továrek – 1 

Michalčák – 1 

 
Hráči s nejvíce odehranými minutami: (max. 1260) 
Kleveta – 1260 
Janík – 1260  

Smolík – 1203 
Stenzl – 1080   

Šašinka – 1028                    
E. Konečný – 1019

 


