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24 hodin na výsluní 
8.8.2015 Koclí řov 0:6 Sokol Trnávka        

24 hodin slávy a jednoduché vít ězství.Nesnesitelné teplo kdy po rychlém vstupu do u tkání lehce vedeme a v 
poklidu dokrá číme k vít ězství,které nám nechá nahlédnout na nejvyšší stupín ek,ale tento hezký pohled na 

tabulku trvá pouze 24 hodin.Pohled to byl sice hezk ý,ale jsme teprve na za čátku celé sout ěže.První  vít ězný 
pok řik. 

         

Nedáme gól ani do půlnoci, jak slepý k bodům přišel 
16.8.2015 Sokol Trnávka 0:1 Radim ěř       

Utkání ,které pat ří do kategorie smolných.Kdy op ět zapracovalo pravidlo nedáš dostaneš.Soupe ř po jediné 
chyb ě v zadních řadách skóruje.Dob ře postavené konstrukce branek a skv ělá forma branká ře hostí nám 
vezme všechny 3 body s domácího prost ředí.A jelikož nevyužíváme ani ty nejv ětší šance nedo čkali by se 

branky naši fanoušci ani do p ůlnoci a tak slepý k bod ům 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 Dvo řáček před zápasem a 
podle tohoto hesla se řídil.Některé zákroky hrani čí s likvida čními a výsledkem jsou dva zran ění naši 

hráči.Nebýt památné SMS "To je jenom Boršov,ten dáte,dn es nebudu" a nemohoucnosti v zakon čení kdy 
domek za spodní brankou málem n ěkolikrát p řišel 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 polo čas se někdy nevyplácí,bohužel ne v našem p řípadě. Silně ambiciózní celek 
domácích v prvním polo čase prom ění své 3 šance a odchází do kabin s myšlenkou nic s e nám nem ůže 

stát.Vyst řídáním 3 hrá čů si koleduje o malér.Hra se vyrovnává,dáme kontaktn í góly a neprom ěněná penalta 
a vylou čení našeho hrá če jsou úlevou pro domácí team,který si vít ězství pohlídá. 

         

Kdo se nehádá není s námi 

6.9.2015 
Sokol Trnávka 1:1 
Vendolí          

Zápas jako na houpa čce. Šancí na obou stranách je n ěkolik. Hosté nám pomohou vlastním gólem,na tento 
dokážou odpov ěď.Vše ostatní je v rovin ě provokací,dohad ů a hádání.Takto se p řizpůsobíme soupe ři a nám 
prote čou mezi prsty další ztracené body s domácího prost ředí.Na team dolehne deka,nedokáže prodat co v 

něm je.Kdy p řijde zápas,který nás nakopne? 
         

Kterak Šourek udělal s fotbalu ragby na český způsob 
13.9.2015 Trst ěnice 3:2 Sokol Trnávka        

Za chyby se platí a tak naše chybující obrana v četně branká ře umožní domácím vst řelit 3 branky do naší 
sítě a tím získat i 3 body. Jak se nemá utkání řídit názorn ě předvedl hlavní rozhod čí včetně 

asistenta.Asistent dlouholetý rozhod čí nechá mladého Šourka s utkání ud ělat ragby a to p ředevším ze 
strany domácího družstva.Jen je k podivení, že se u tkání dohrálo bez ČK a bez inzultace.Kdo vid ěl může 

pouze kroutit hlavou co lze s fotbalu v Trst ěnických podmínkách ud ělat.Padáme tabulkou. 



         

První Trnavská Haka všichni táhnem za jeden provaz 
20.9.2015 Sokol Trnávka 3:1 Mlad ějov        

Po nepovedeném za čátku podzimní části i tohoto utkání kdy ve 3 minut ě již prohráváme kone čně začneme 
šlapat jako jeden team,utkání se prakticky od obdrž eného gólu hraje až na jednu nebezpe čnou st řelu 

soupe ře prakticky na jednu branku a tak po vzoru rugbyové ho MS si zap ějeme 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 nahráva če 
podzimu.Lehce vedeme 2:0,necháme soupe ře vyrovnat,op ět vedeme,zase vyrovnání a nakonec p řeci jenom 
vítězná trefa.I když poslední 2 minuty strachu a mezi n imi borec na konec s palcem dol ů v dresu domácích 

nám 3 body neseberou.Kon čí 8 zápasů trvající p ůst st řelce a teď si dáme pivo. Druhá haka v po řadí. 
         

Fotbal je někdy o štěstí a dřině,štěstí přeje vyvoleným 
4.10.2015 Sokol Trnávka 2:1 T řebařov       

Fotbal dvou rozdílných polo časů. V prvním všechny branky v utkání a v druhém polo čase pouze strach o 
konečný výsledek.Soupe ř marně dobývá naši branku.Cenné vít ězství nakonec pro sebe urveme a je na 

snadě doufat,to byl ten zápas,který by nás m ěl nakopnout.To co p ředvedeme v posledních p ěti zápasech,je 
výzvou do další práce a pozvání pro jarní sezónu.T řetí haka v po řadí. 

         



Ani " Slabý" rezaví sudí nezlomil derby 
10.10.2015 Chornice 0:3 Sokol Trnávka        

Jedenáct state čných na derby do Chornic a jako pomezní pan Slabý i  tyto  skute čnosti nesta čí na to 
abychom velice taktickým zp ůsobem odehrály utkání a odvezly body dom ů. Bojovností vynikáme a potom 

můžeme se hádat kolik černoch ů dnes proti nám nastoupí . Velká úleva, že op ět jako po n ěkolikáté je 
králem derby Trnávka. Čtvrtá sladká haka pro jedenáct vyvolených. 

         

Kačabovo galapředstavení 
18.10.2015 Sokol Trnávka 5:3 B řezová nad Svitavou    

Dvě půle jako bílá a černá.První polo čas kdy soupe ř je bez zálohy lehce vyhrajeme 3:1,neprom ěníme 
pokutový kop a n ěkolik 100% šancí.Druhá p ůle plná obav dovolí soupe ři snížit a nast řelit b řevno.Další úder 
zasadí Kačaba.Soupe ř zdramatizuje utkání 6 minut p řed koncem,ale jak se říká to nejlepší na konec.Zápas 

uzavírá trestný kop Ka čaby s kategorie exclusive. Patá haka v řadě díky Ka čáku. 
         

Kdo neviděl neuvěří,autobus nadšení 
  Dolní Újezd B 0:6 Sokol Trnávka        

Kdo vynechal o hodn ě přišel. Úto čné představení našeho teamu zasko čí i domácí,kte ří po závěrečném 
hvizdu smekají p řed hrou Trnávky a to právem. Útok st řídá útok a ve 22.minut ě stav 4:0 pro nás je jako ze 
snu.Domácí k ni čemu nepustíme,vychutnáme si spole čně klobásku a cestou zp ět duní autobusem chorály 

vítězů.Šestá haka pat ří všem co byly na h řišti. 
         

         



Zbytečné chyby a přece jasné vítězství 
  Sokol Trnávka 8:3 Kun čina B        

Za polo čas 4 góly dáme i druhý zápas po sob ě. Vlažně hrající soupe ř nám to svoji hrou i umožní.Dát gól 
cht ějí úpln ě všichni a tak se zapojí ve druhém polo čase i obránci ovšem ti vyzvou ke skórování soupe ře.11 
vst řelených gól ů v utkání není časté,ale pro diváky ur čitě atraktivní.Vít ězství je krásné,ho řkou p říchu ť mají 

pouze branky hostí po našich chybách.Sedmá haka pro  diváky. 
         

Zase 20 minut a potom nic 
  Sokol Trnávka 6:1 Koclí řov       

Stejná písni čka jako poslední 2 zápasy za 20 minut vedení 4:0 a potom pouze dohrát zápas. Soupe ře 
necháme vst řelit gól my p řidáme hned další 2 a sezóna kon čí. Poděkujeme divák ům,byly jste skv ělí. 

Zazpíváme poslední podzimní haku a po 8 vyhraných z ápasech m ůžeme slavit 2.místo v tabulce.Jsme 
teprve v polovin ě a máme vše ve svých rukou. Poj ďme zabrat v zim ě a splnit si sv ůj cíl. Osmá haka p řed 

zimou. 
 


