
                                             

 
 
Hodnocení fotbalové sezóny 2021/2022 
 
A mužstvo 
 
Soutěžní ročník 2021/2022 zakončili naši fotbalisté na skvělém 5. místě. Do 
posledního kola bojovali dokonce o 2. příčku a tím pádem o možný postup do divize, 
avšak porážka v posledním utkání sezóny s Petřvaldem a výsledky ostatních 
mužstev znamenaly konečné 5. místo. I přesto se jedná o nejlepší umístění našeho 
mužstva v krajském přeboru v historii.  
 
Po skvělém podzimu, během kterého naši fotbalisté nasbírali úctyhodných 32 bodů, 
byla jarní část výsledkově i herně rozmanitější. Byly zápasy, které se nepovedly 
(např. prohry v Břidličné a v Oldřišově), povedenějších utkání však bylo více, 
především výhry venku v Jakubčovicích a v Háji ve Slezsku, vysoká vítězství doma 
s Čeladnou a Petrovicemi nebo i přes porážku zápas v Orlové. Suma sumárum, na 
jaře naši borci uhráli 17 bodů za 4 vítězství, 5 remíz a 4 porážky. Výsledkem je tedy 
již zmíněné krásné 5. místo se ziskem 49 bodů. 
 
Je třeba našemu týmu moc poděkovat za skvělou práci, podívanou a zážitky, které 
mohli nabídnout našim fanouškům. Naši hráči jim děkují za podporu a doufají, že 
takovou fotbalovou radost jim nabídnou i v následující sezóně. 

 
St. a ml. dorost 
 
V letošní sezóně jsme mohli pro dostatečný počet hráčů postavit starší i mladší 
dorost. Proto jsme také přihlásili soutěž KALMAN TRADE krajský přebor, ve které 
jsou dva dorosty nutností. Nutno ovšem dodat, že za starší dorost pro nedostatečný 
počet hráčů pro tuto věkovou kategorii nastupovali z více jak z poloviny kluci z 
mladšího dorostu, kteří tak hráli proti někdy až o 3 roky starším protihráčům. Tito 
kluci tak absolvovali mnohdy celé dva zápasy za obě kategorie, někteří z nich pak 
ještě jako náhradníci za A mužstvo! 
 
Starší dorost zakončil sezónu na krásném 10. místě se ziskem 30 bodů. Jak jsme již 
zmínili, je to úspěch vzhledem k tomu, že značná část kluků hrála proti výrazně 
starším protihráčům. 
 
V mladší kategorii byli naši kluci více než konkurence schopní a zakončili sezónu na 
krásném 4. místě se ziskem 56 bodů! 
 
 
 



Mladší žáci  
 
V kategorii žáků jsme letos měli pouze ty mladší. Starší jsme letos nemohli přihlásit 
kvůli nedostatečnému počtu hráčů. Mladší žáci hráli systémem 1+7 a v pětičlenné 
tabulce jim po sezóně patřila solidní druhá příčka za Bolaticemi. Tabulka je však v 
těchto kategoriích pouze informativní, hlavní je pravidelný pohyb a radost dětí ze hry.  
 
St. a ml. přípravka  
 
St. přípravka zahrnuje děti ročníku 2011 a 2012 a hraje systémem 1+5. Mladší 
přípravka zahrnuje děti ročníku 2013 a 2014 a hraje systémem 1+4. V obou 
kategoriích máme spoustu kluků a holek, kterým se věnují naši trenéři a vedou děti 
nejen k fotbalu, ale ke všeobecné pohybové aktivitě. Děti hrají soutěž pod hlavičkou 
FAČR, ale jak již bylo zmíněno, nejde vůbec o body v tabulce (tabulky se v těchto 
kategoriích ani nevedou), ale jde o radost ze hry a smysluplné vyplnění jejich volného 
času.  
 
 
Fotbalová miniškolička (Sokolčata)  
 
Od roku 2017 vznikla v Kobeřicích fotbalová miniškolička, tzv. Sokolčata. Děti 
ročníku 2015 a mladší se zde mnohdy poprvé setkávají s koordinovanou pohybovou 
aktivitou, která je vedena zábavnou formou a má v dětech rovněž probudit lásku ke 
sportu obecně. Děti v letních měsících trénují zpravidla 2x týdně na hřišti TJ Sokol, v 
zimě pak v tělocvičně místní školy, někdy jsou na programu domluvené zápasy či 
turnaje. Tato kategorie je velmi oblíbená a navštěvují ji i děti z jiných vesnic.  
 
 


