Kdy Vyhrají Mistřice ?
V I B třídě se Mistřicím a Jalubí nedaří. Jarní sezóna jim nevynesla ani
zisk jediného bodu ze tří odehraných zápasů. Pěkný fotbal se hrál v
Ojezdci, Vlčnově i Kunovicích. Zklamalo Knezpole, u Nedachlebic udivuje
jen střelecká potence obou zúčastněných družstev, výhra Slovácké se
čekala.
O. Lhota — Podvesná 2:1 (0:1).
TJ Holešov — Kněţpole 3:1

(3:0).

Při hře proti větru se poraţení nechali zaskočit střelbou soupeře.
Zlepšený výkon po změně stran vyrovnal jen hru ve II. půli. Čestným
střelcem jediného gólu z pokutového kopu byl Matěja. Hozhodoval
Šiška
z Otrokovic.
Kunovice — Mistřice 5:1 (3:0).
Neumění a špatnou fyzickou připravenost řešili poražen; — nekázní!
Vysloužili si za' ni dvě žluté. Červenou kartu za urážku rozhodčilio
viděl Vyorálek. Výrazné vítězství domácích není dílem náhody. Ale poctivé
snahy a soustředěného výkonu celého družstva. ..Branky dali: Nosek 2,
Urbanec, . Sarata a Lahodný z penalty.
Slov. Slávia B — Jalubí 2:1 (1:0).
Real měl více ze hry, ale střelecky neuspěl. První branku vsítil
Suchánek, druhou Beneš (který byl rovněţ exekutorem penalty a neproměnil
ji). Za hosty sníţil Obdrţálek.
Vlčnov — Ţelechovice 4:1 (2:1).
Převaha vítězů není vyjádřena brankami. Pokud by hosté odešli poraţeni
dvouciferným rozdílem, mohli by soupeři poděkovat!. Za šetrné střelce
vítězů branky dali: Beníček 2, Mikulec a Plachý. Rozhodoval Belţík z
Hrádku.
Utkání mělo velmi slabou úroveň. Udivuje to u domácích, kteří se soupeři
ve hře přizpůsobili. Po jedné brance vsítili: Hejna, Dominik. Pískal
Ivanka ze Svatoboric.
Ujezdec u L. — M. Otrokovice 4:0 (2:0).
V obou poločasech měli domácí první housle. Získali po zásluze další dva
body a druhou příčku v tabulce zásluhou branek Soviše, skóroval dvakrát,
jednou
Červenka a Hanák.
Těšnovice — Nedachlebice 4:4 (2 :2).
je umění vidět v kopané osm branek. Polovinu za hosty vstřelili: Subarda,
ing. Suranský, P. Suranský a Hubáček. Dobře řídil Vláčilik z
Gottwaldova

