TJ Sokol Městečko Trnávka 2015/2016
24 hodin na výsluní
8.8.2015

Koclířov 0:6 Sokol Trnávka

24 hodin slávy a jednoduché vítězství.Nesnesitelné teplo kdy po rychlém vstupu do utkání lehce vedeme a v
poklidu dokráčíme k vítězství,které nám nechá nahlédnout na nejvyšší stupínek,ale tento hezký pohled na
tabulku trvá pouze 24 hodin.Pohled to byl sice hezký,ale jsme teprve na začátku celé soutěže.První vítězný
pokřik.

Nedáme gól ani do půlnoci, jak slepý k bodům přišel
16.8.2015 Sokol Trnávka 0:1 Radiměř
Utkání ,které patří do kategorie smolných.Kdy opět zapracovalo pravidlo nedáš dostaneš.Soupeř po jediné
chybě v zadních řadách skóruje.Dobře postavené konstrukce branek a skvělá forma brankáře hostí nám
vezme všechny 3 body s domácího prostředí.A jelikož nevyužíváme ani ty největší šance nedočkali by se
branky naši fanoušci ani do půlnoci a tak slepý k bodům přišel.

Na ostří nože pod taktovkou p.Dvořáčka
23.8.2015 Boršov 1:1 Sokol Trnávka
Nikdy jsem nehrál fotbal,ale rozumím mu více než vy všichni jako by řekl pan Dvořáček před zápasem a
podle tohoto hesla se řídil.Některé zákroky hraničí s likvidačními a výsledkem jsou dva zranění naši
hráči.Nebýt památné SMS "To je jenom Boršov,ten dáte,dnes nebudu" a nemohoucnosti v zakončení kdy
domek za spodní brankou málem několikrát přišel o komín je bod pro nás obrovskou ztrátou.

Hrát jeden poločas se někdy nevyplácí
29.8.2015 M. Třebová B 4:2 Sokol Trnávka
Hrát utkání pouze na jeden poločas se někdy nevyplácí,bohužel ne v našem případě. Silně ambiciózní celek
domácích v prvním poločase promění své 3 šance a odchází do kabin s myšlenkou nic se nám nemůže
stát.Vystřídáním 3 hráčů si koleduje o malér.Hra se vyrovnává,dáme kontaktní góly a neproměněná penalta
a vyloučení našeho hráče jsou úlevou pro domácí team,který si vítězství pohlídá.

Kdo se nehádá není s námi
Sokol Trnávka 1:1
6.9.2015 Vendolí
Zápas jako na houpačce. Šancí na obou stranách je několik. Hosté nám pomohou vlastním gólem,na tento
dokážou odpověď.Vše ostatní je v rovině provokací,dohadů a hádání.Takto se přizpůsobíme soupeři a nám
protečou mezi prsty další ztracené body s domácího prostředí.Na team dolehne deka,nedokáže prodat co v
něm je.Kdy přijde zápas,který nás nakopne?

Kterak Šourek udělal s fotbalu ragby na český způsob
13.9.2015 Trstěnice 3:2 Sokol Trnávka
Za chyby se platí a tak naše chybující obrana včetně brankáře umožní domácím vstřelit 3 branky do naší
sítě a tím získat i 3 body. Jak se nemá utkání řídit názorně předvedl hlavní rozhodčí včetně
asistenta.Asistent dlouholetý rozhodčí nechá mladého Šourka s utkání udělat ragby a to především ze
strany domácího družstva.Jen je k podivení, že se utkání dohrálo bez ČK a bez inzultace.Kdo viděl může
pouze kroutit hlavou co lze s fotbalu v Trstěnických podmínkách udělat.Padáme tabulkou.

První Trnavská Haka všichni táhnem za jeden provaz
20.9.2015 Sokol Trnávka 3:1 Mladějov
Po nepovedeném začátku podzimní části i tohoto utkání kdy ve 3 minutě již prohráváme konečně začneme
šlapat jako jeden team,utkání se prakticky od obdrženého gólu hraje až na jednu nebezpečnou střelu
soupeře prakticky na jednu branku a tak po vzoru rugbyového MS si zapějeme po zápase první trnavskou
haku.

Malá sázka o velké pivo-houpačka se šťastným koncem
26.9.2015 Pomezí B 3:4 Sokol Trnávka
Slovo dalo slovo a malá sázka o velké pivo byla na světě. Jak probudit nejlepšího nahrávače
podzimu.Lehce vedeme 2:0,necháme soupeře vyrovnat,opět vedeme,zase vyrovnání a nakonec přeci jenom
vítězná trefa.I když poslední 2 minuty strachu a mezi nimi borec na konec s palcem dolů v dresu domácích
nám 3 body neseberou.Končí 8 zápasů trvající půst střelce a teď si dáme pivo. Druhá haka v pořadí.

Fotbal je někdy o štěstí a dřině,štěstí přeje vyvoleným
4.10.2015 Sokol Trnávka 2:1 Třebařov
Fotbal dvou rozdílných poločasů. V prvním všechny branky v utkání a v druhém poločase pouze strach o
konečný výsledek.Soupeř marně dobývá naši branku.Cenné vítězství nakonec pro sebe urveme a je na
snadě doufat,to byl ten zápas,který by nás měl nakopnout.To co předvedeme v posledních pěti zápasech,je
výzvou do další práce a pozvání pro jarní sezónu.Třetí haka v pořadí.

Ani " Slabý" rezaví sudí nezlomil derby
10.10.2015 Chornice 0:3 Sokol Trnávka
Jedenáct statečných na derby do Chornic a jako pomezní pan Slabý i tyto skutečnosti nestačí na to
abychom velice taktickým způsobem odehrály utkání a odvezly body domů. Bojovností vynikáme a potom
můžeme se hádat kolik černochů dnes proti nám nastoupí . Velká úleva, že opět jako po několikáté je
králem derby Trnávka. Čtvrtá sladká haka pro jedenáct vyvolených.

Kačabovo galapředstavení
18.10.2015 Sokol Trnávka 5:3 Březová nad Svitavou
Dvě půle jako bílá a černá.První poločas kdy soupeř je bez zálohy lehce vyhrajeme 3:1,neproměníme
pokutový kop a několik 100% šancí.Druhá půle plná obav dovolí soupeři snížit a nastřelit břevno.Další úder
zasadí Kačaba.Soupeř zdramatizuje utkání 6 minut před koncem,ale jak se říká to nejlepší na konec.Zápas
uzavírá trestný kop Kačaby s kategorie exclusive. Patá haka v řadě díky Kačáku.

Kdo neviděl neuvěří,autobus nadšení
Dolní Újezd B 0:6 Sokol Trnávka
Kdo vynechal o hodně přišel. Útočné představení našeho teamu zaskočí i domácí,kteří po závěrečném
hvizdu smekají před hrou Trnávky a to právem. Útok střídá útok a ve 22.minutě stav 4:0 pro nás je jako ze
snu.Domácí k ničemu nepustíme,vychutnáme si společně klobásku a cestou zpět duní autobusem chorály
vítězů.Šestá haka patří všem co byly na hřišti.

Zbytečné chyby a přece jasné vítězství
Sokol Trnávka 8:3 Kunčina B
Za poločas 4 góly dáme i druhý zápas po sobě. Vlažně hrající soupeř nám to svoji hrou i umožní.Dát gól
chtějí úplně všichni a tak se zapojí ve druhém poločase i obránci ovšem ti vyzvou ke skórování soupeře.11
vstřelených gólů v utkání není časté,ale pro diváky určitě atraktivní.Vítězství je krásné,hořkou příchuť mají
pouze branky hostí po našich chybách.Sedmá haka pro diváky.

Zase 20 minut a potom nic
Sokol Trnávka 6:1 Koclířov
Stejná písnička jako poslední 2 zápasy za 20 minut vedení 4:0 a potom pouze dohrát zápas. Soupeře
necháme vstřelit gól my přidáme hned další 2 a sezóna končí. Poděkujeme divákům,byly jste skvělí.
Zazpíváme poslední podzimní haku a po 8 vyhraných zápasech můžeme slavit 2.místo v tabulce.Jsme
teprve v polovině a máme vše ve svých rukou. Pojďme zabrat v zimě a splnit si svůj cíl. Osmá haka před
zimou.

