V Mistřicích družebně
Tuto neděli navštívili sportovci obce Částkovce, okres trenčín. Mistřice.
Po společné prohlídce sportovního areálu, který je v rekonstrukci, byla
na novém škvárovém hřišti sehrána po delší době před svým publikem dvě
fotbalová utkání. V prvním utkání se obě mužstva starých pánů rozešla
smírně 1:1. V druhém zápase proti sobě nastoupila první mužstva. Domácí
AJAX zvítězil nejtěsnějším poměrem 2:1. Účast předsedů a tajemníků obou
MNV včetně dalších veřejných funkcionářů podtrhla nejlépe velikost
významu, který je oboustranně kladen na dodržování vzájemných družebních
smluv. Po vyčerpání sportovního programu bylo připraveno pohoštění a
společná zábava, při které vyhrávala místní dechová hudba OB Mistříňanka
CENNÉ VÍTĚZSVÍ MISTŘIC
Dobře hrající Ostrožská Lhota prohrála těsně v Mistřicích, které tak
odčinily nedělní neúspěch. Dobře zahrála záloha Slovácké, snad nováček z
Jalubí, rozhodně Vlčnov a šťastně skončily i Kunovice v Nedaehlebicích.
Na špici se „cpe" Vlčnov, který ještě na jaře bojoval o záchranu ve
třídě, ale i to se stává!
Jalubí — TJ Holešov 4:4, 2:1
Podvesná — Slov. Slávia B 2:4,1:1
Po jednom gólu domácích vsítili — Hosté podali bojovný výkon a ing.
Obdržálek, Hubáček, Slavík a vyhráli po zásluze. Dvě střely Chmelař a
postarali se tak o zisk skončily na tyči, zatímco do sva-bodu proti
silnému soupeři. týně soupeře
se
trefili: Nožička
Zelechovice — Kněžpole 1:1, 0:1
bez podrobností.
Otrokovice — Vlčnov 0:3, 0:1
Vítězové předčili hrou v poli, důrazem před brankou. Dva góly vsítil
Bařina, jeden Plachý.
Mistřice - Lhota 3:2, 0:1
Hostům patřil nástup a převaha v první části. Druhých 45 minut bylo na
kopačkách vítězného družsťva Branky dali: Kadlčík, Kutra; Hejna-2:
Rozhodoval-Řehák z Gottwaldova.
Všetuly—Újezdec u L. 3:0, 1:0
O porážce podrobnosti neznáme.
Nedachlebice—Kunovice 0:1, 0:1
První část hry patřila vítězům. Získali vedení brankou Šaraty. Druhý
poločas se dařilo domácím, kterým prospěla výměna hráčů v poli, ale
zkorigovat výsledek se jim nepodařilo zásluhou dobré obrany Letu.
Rozhodoval dobře Borůvka z Hodonína.

