Z našeho ZÁPISNÍKU
PŘI NEDĚLNÍM fotbalovém zápase I. A třídy na Letné mezi Podvesnou a
Mistřicemi jsme se přesvědčili, ţe nebude snadné získávat body i v
domácím prostřed!. Rychlejší start na míč, moderní pojetí, to byly
přednosti hostujícího celku. Škoda, ţe stejně vyspělí nejsou fanoušci,
kteří přijeli z malé vesničky na Uherskohradišsku povzbudit své hráče.
Hrubé, často sprosté výrazy některých „příznivců" pokazily celkový dojem
z výkonu Mistřického kolektivu.

TJG — SOKOL MISTŘICE 1:1
I. A třída v kopané. Hosté překvapili 300 diváků dobrou hrou. Vydrželi se
silami po celý zápas a svým bojovným a technickým výkonem zaskočili
domácí celek. Ujali se dokonce ve 20. minutě hry vedeni. Domácí vyrovnali
ve 30. minutě z penalty Petříkem. Ve drušhém poločase si vytvořila
Podvesná převahu, skórovat se jí však nepodařilo. Brankové šance však
byly na obou i stranách. Rozhodčí Seménka z, Brna odpustil hostům penaltu
za faul na Ročáka.

RADOST V KNĚŢPOLI
Sousedská derby bývají zajímavá. Hlavně tehdy, kdyţ se druţstva věnují
fotbalu. Takové viděli v Kněţpoli, kde hrál Mistřický Ajax Ve druhém
střetnutí sousedů v Kunovicích, bylo hlavně ze strany celku Letu dobré
kopané velmi málo. Ve špatných výkonech pokračovala Lokomotiva Uh.
Ostroh.
Mor. Písek — Uh. Ostroh 2:0
bez podrobností.
Kněžpole — Mistřice 3:0, 2:0.
Ajax hrál. V poli byl lepší soupeře, ale trestné území nedovedl vážně
ohrozit. Den neměl ani brankář, a tak není divu, že přes děravou obranu
padly hned s první čtvrthodině dva góly a bylo po chuti. Vítězství
domácích, lepších hlavně ve střeleckém pojetí, je zasloužené. Mohlo být 1
výraznější, kdyby Pauřík, střelec jedné branky, proměnil penaltu. Dvě
připojil Matěja.
Kunovice — TJ Uh. Hradiště 1:2, 0:2:
Co rozhodlo o výsledku. Hlav. ně řada vtipných akci, ze kterých
dosáhla TJ dvou branek Milatou a Wunschem. Jedna z nich byla z penalty za
nebezpečný zákrok brankáře na útočníka. Po změně stran byla hra
vyrovnaná, ze strany Letu s neproduktivní střelbou. Jen Bořkovi se
podařilo sníţit. Pískal Seménka z Brna.

Nivnice — Štítná 1:2, 1:2.
Štítná má nádech nováčka třídy, zkušenost z předchozích ročníků a chuť, s
níţ můţe být příkladem řadě druţstev vyšších tříd. Sehrála vyrovnanou
partii se šťastným koncem. Pokud by přišlo k dělbě bodů, byla by
spravedlivým vyjádřením poměru sil. Jediný gól poraţených vsítil Bobčik.

