
Hodnocení podzimní části fotbalové sezony 2017/2018 

 

Vážení fotbaloví fanoušci, 

máme za sebou podzimní část fotbalových utkání v sezóně 2017/2018. V této sezóně 

do bojů o tituly vstoupily 4 týmy: tým mužů, který hrál III. třídu skupinu A, okresní soutěž 

mladších žáků 7 + 1 skupina A a Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina B, kde hrály 2 

týmy, a to přípravka starších (A) a přípravka mladších (B). Pokusím se zhodnotit činnost všech 

týmů. 

Tým mužů 

Tým mužů bohužel po sezóně 2016/17 sestoupil z okresního přeboru a dělá všechno 

proto, aby se tam vrátil zpět. Musím říci, že přes počáteční problémy se mu to daří.  Po 

podzimní části je na 2. místě se ztrátou 1 bodu na vedoucí tým Přímětice B. Tým dal celkem 

42 gólů, pouze 25 gólů dostal. Z toho lze vcelku soudit, že hrajeme útočný fotbal a zároveň 

máme vcelku zajištěnou obranu. Každý zápas byl ale jiný. Někdy jsme se poměrně trápili – 

např. při zápase se soupeřem z Dyjákovic, jsme potřebovali 24 střel na branku, abychom dali 

jeden gól. Jindy nám střelba šla velmi dobře – ve Štítarech jsme při stejném počtu střel dali 8 

gólů. Celkově lze říci, že úspěšnost střel na branku je 13 %, takže proměňujeme pouze každou 

7 střelu na branku. Co se týče obrany, je úspěšná z 84 %. Co se týče střelců gólů, jsou shrnuty 

v tabulce i s asistencemi: 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MUŽI 
  góly/přihrávky Celkem 

Švábek Jaroslav 11/1 12 

Zábojník Jiří st. 5/7 12 

Hoc Petr 5/2 7 

Bobor Jan 4/3 7 

Sedlář  David 4/3 7 

Zámostný Ondřej 6/ 8 

Kortiš Radek 3/3 6 

Fortelný Jaroslav 1/3 4 

Mikulenka Jakub 3/0 3 

Galeta Jan 1/2 3 

Nemček Patrik 2/0 2 

Štrunc Matěj 1/1 2 

Fortelný Vlastimil 0/2 2 

Pacík Jiří 1/0 1 

Pospíšil Jiří 1/0 1 

Konyárik Pavel 0/1 1 



Naše výsledky mohli být i lepší, ale dost nás trápila „marodka“hráčů se základní 

sestavy. Velmi úspěšně sestavu doplňoval trenér Jíří Zábojník z řad dorostenců, takže nedošlo 

k propadu v tabulce. Zároveň bychom se měli zaměřit také na sebedisciplínu, protože za 

podzim jsme dostali celkem 22 žlutých karet a 1 červenou. Pevně věřím, že „chlapi“ na jaře 

budou pokračovat v dobrých výkonech a vybojují návrat do okresního přeboru. 

Mladší žáci 

Tým po úvodních zmatcích v rozlosování se do soutěže zapojil velmi aktivně a velmi 

bojovně.  Zásluhu na tom mají nejen oba zodpovědní trenéři (p. Hoc Josef a p.Kuřák Leopold), 

ale i odpovědný přístup všech hráčů a hráček. Tým skončil po podzimní části na 1. místě za 

týmem z Hrušovan nad Jevišovkou. Vzhledem k výborným výsledkům v podzimní sezoně, byl 

opět Hrádek zařazen mezi elitu mladších žáků a v jarní části soutěže bude opět hrát s těmi 

nejlepšími. Musíme konstatovat, že výkony hráčů zápas od zápasu stoupaly. Během podzimní 

části soutěže dali celkem 54 gólů a díky dobrému výkonu našeho brankaře a výborné obraně, 

kde vévodily hlavně dívky, jsme pouze 16 gólů dostali. Musím vyzvednout výkon některých 

hráčů – především naše nejlepší střelkyně Lenky Matuškové, která dala 13 gólů!!! Daleko ale 

přínosnější je, že při porovnání i s hráči ostatních týmů se Lenka zapsala jako druhá nejlepší 

střelkyně celé skupiny. V rámci okresního přeboru se na dalších místech umístili Tomáš 

Konyárik (6. místo), Jiří Hříbek (7.), Sam Tichý (10.), Ondra Zámostný (13.), Dan Kuřák (14.), 

Zuzka Podešvová (18.), Tomáš Bartošek (19.), Kuba Jírovec (20.) a Pavel Sokol (22.). Nejde ale 

jen o střelce gólů, ale i o ty, co na góly nahrávali, a proto jsou zahrnuty v následující tabulce: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ ML. ŽÁCI 
  góly/přihrávky Celkem 

Matušková Lenka 13/8 21 

Tichý Sam 10/3 13 

Konyárik Tomáš 8/5 13 

Kuřák Daniel 4/5 9 

Podešvová Zuzana 4/5 9 

Zámostný Ondřej 6/2 8 

Jírovec Kubajz 2/5 7 

Bartošek Tomáš 4/2 6 

Frydrychová Silvie 1/2 3 

Hříbek Jiří 2/0 2 

Sokol Pavel 0/1 1 

Urban Daniel 0/1 1 

Feranec Martin 0/1 1 

Zámostný Matěj 0/1 1 

      



Z tabulky vyplývá, že nejlepším střelcem, ale i nahrávačem je Lenka Matušková, Dan 

Kuřák, Zuzka Podešvová, Kuba Jírovec a Tomáš Konyárik.  

 Žáky teď čeká zasloužený zimní odpočinek a hned v lednu začnou trenéři připravovat 

tým na náročnější jarní sezónu. Těšíme se také na posily z týmu starší přípravky, ať už to je , 

Ondra Zámostný, Radek Sojka, Matyáš Sýkora a další nadšenci fotbalu. Ještě jednou velké 

poděkování trenérům, jejich zásluhou je tým na takové úrovni. 

 

Přípravka A, B 

 U týmu přípravky je problém, že FAČR oficiálně nevydává jejich tabulky a umístění. 

Přesto jsme tuto tabulku zpracovali sami a zjistili následující informace: 

Tým Přípravky „A“ se celkově po podzimní části umístil na vynikajícím 2. místě! A to za 

týmem z Tasovic. Druhé místo bylo pouze 3 body (tedy o jediný prohraný zápas právě 

s Tasovicemi!!!) Hráči dali celkem 176 gólů a jen 34 gólů dostali, za což může vynikající výkon 

brankáře Pavla Sokola. Tým se celou dobu potýkal s omezeným počtem hráčů, občas 

vypomáhali i hráči z mladších žáků, kteří ještě podle pravidel FAČRu mohli za přípravku hrát. 

Ale to vedlo k tomu, že se vybudoval velmi kompaktní tým, který si velmi dobře rozumí a 

vytváří šikovné fotbalisty do starších kategorií. Opět musím vyzdvihnout některé hráče, i když 

v tomto týmu to je velmi těžké. Nejlepším střelem a zároveň nahrávačem se stal za tým „A“ 

stal Ondra Zámostný, na druhém místě byl Radek Sojka  a Kubajz Jírovec. Ostatní je shrnuto 

v tabulce: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ PŘÍPRAVKA 
A 

  góly/přihrávky Celkem 

Zámostný Ondřej 43/7 50 

Sojka Radek 32/5 37 

Sýkora Matyáš 33/2 35 

Šnajdr Libor 19/0 19 

Jírovec Kubajz 12/5 17 

Landa Martin 14/2 16 

Daněk Alois 3/0 3 

Vašina Václav 3/0 3 

Sokol Pavel 2/0 2 

Feranec Jan 1/1 2 



Tým Přípravky „B“ se celkově po podzimní části umístil na 7. místě!!! Na 6 místo jim 

stačilo pouze o jeden zápas více vyhrát. Ale i přesto je to vynikají výkon. Musíme brát v úvahu, 

že většina hráčů byli úplní začátečnicí. Trpělivost trenéra a hlavně bojovnost všech hráčů je 

nakonec posunula na toto vynikající místo v tabulce. Hráči dali 44 gólů a 107 gólů obdrželi. 

Nejlepší střelci přípravky „B“ jsou v následující tabulce:   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Všichni hráči přípravek jsou velmi 

šikovní a mají zájem o to, aby mohli hrát 

fotbal za Hrádek. Nesmíme ale zapomenout na největší fanklub na okrese -  a to jsou všichni 

rodiče, kteří podporují svoje děti k tomu, aby se věnovaly sportu. Patří jim obrovské 

poděkování a obrovský dík za všechno, co dělají nejen pro své děti, ale i proto, že podporují 

TJ SOKOL HRÁDEK. Doufejme, že sport se bude v naší obci i nadále úspěšně rozvíjet. 

Na úplný závěr dovolte, abych všem občanům Hrádku i všem fanouškům fotbalu 

popřál všechno nejlepší a nejkrásnější v celém roce 2018. Ať skříňka přání se Vám všem 

otevře dokořán, ať zdraví je prioritou pro Vás všechny a ať pracovní i osobní štěstí Vás 

neopustí po celý rok. To vše Vám přejí funkcionáři TJ SOKOL Hrádek. 

SPORTU ZDAR! 

 

Josef Chuděj, Mgr. Roman Štrunc 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ PŘÍPRAVKA 
B 

  góly/přihrávky Celkem 

Lelovský Roman 12/0 12 

Szák Jan 8/0 8 

Vašina Václav 7/0 7 

Landa Martin 5/0 5 

Čuport Benjamín 3/0 3 

Koňařík Matěj 3/0 3 

Lelovský Dan 3/0 3 

Fiala Tomáš 1/0 1 

Juhaňák Adam 1/0 1 

Maurer Štěpán 1/0 1 

      


