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Tady je fotbalová statistika, 
která nám ve verších říká, 
v klidu a pozvolna, 
jak dopadla Trnávky sezóna. 
 
Na úvod jsme v neděli, 
Třebařov 4:0 přejeli. 
Dále Sokol síly změří, 
doma proti Radiměři. 
 
Vyhráli jsme za krátko, 
4:0 na hladko.  
Neberem žádnou potupu, 
chceme jít přímo k postupu. 
 
První venkovní mač, 
ukážeme Mladějovu, co jsme zač. 
4:2 – máme výhru další, 
večer budeme zas na kaši. 
 
Proti Čisté každý viděl, 
další čtyřgólový příděl, 
I nadále se máme k činu, 
zvládli jsme i Kunčinu. 
 
Těch výher je čím dál více, 
odnesly to i Chornice. 
Tím však je šňůra výher hotová, 
doma nás porazila Borová. 
 
Nejsme z toho vůbec šťastní, 
způsobil to totiž gól vlastní. 
Znovu jdeme však do trháku, 
3:2 výhra s céčkem ve Staráku. 
 
Vítězství nás nikdy neomrzí, 
to okusilo i béčko Pomezí. 
Stala se z nás silná banda, 
5:1 to schytala Kocanda. 
 
Půlsezóna je téměř hotová, 
vypráskali jsme celek z Boršova. 
Na závěr venku 7:2 Trstěnice, 
co si můžeme přát více. 
 
Teď už víme najisto, 
po podzimu je naše 1. místo. 
Jak to bude na jaře, 
to se teprve ukáže... 
 
 
 
 
 
 

Začíná jaro, fotbal je tu znova, 
dnes jedeme do Třebařova. 
Nejsou to velké gólové hody, 
ale důležité jsou tři body. 
 
Další zápas v Radiměři, 
ve vítězství každý věří. 
Byla to však těžká šichta, 
nakonec jen bezbranková plichta. 
 
Doma proti Mladějovu, 
jsme však při chuti znovu. 
Z paměti to nedostanu, 
nasázeli jsme jim pět banánů. 
 
Venkovní duel v Čisté, 
tam to není nikdy jisté. 
Už je to ale za náma, 
výhru vezeme, i když po menším drama. 
 
Doma nás čeká Kunčina, 
špatně to ale začíná. 
Musíme otáčet výsledek, 
daří se, za to hráčům patří vděk. 
 
Prohra s celkem Chornic, 
nás nasrala nejvíc. 
Nu což, mákneme znova 
a odnese to Borová. 
 
Utkání dvou prvních týmů, 
polahodilo srdci mýmu. 
Výhra 1:0 byla zlatá, 
za podzim vrácená odplata. 
 
Duel s céčkem Slovanu, 
do varu se dostanu. 
3:0, a to celkem jasně, 
situace s postupem se vyvíjí krásně. 
 
Béčko Pomezí nás sice trápilo, 
hlavně hodně slunce svítilo. 
Vedro bylo jako prase, 
 vezeme ale tři body zase. 
 
Předehrávka s celkem Trstěnic, 
přinesla zatím rozruchu nejvíc. 
Kašlem na ty volópance, 
3x lovili míč v brance. 
 
Proti poslednímu Koclířovu, 
Zastříleli jsme si slušně znovu. 
Teď už jen Boršov, tam čekáme ledaco, 
ale přece... tak jsme mistři, no a coooo....!!! 
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