Na Ajax padla jarní únava
V I.A třídě jsou dvě překvapení. První se jeví v porážce Mistříc vlastním
prostředí od sousedů a v městském derby se nečekalo sství Kunovic na
Slovácké proti TJ. Spokojenost není ani s výkonem v Uherském Ostrohu a
radost ztratila také Ostr. Nová Ves.
Ostroh — Mor. Písek 1:2, 0:0.
0 diváků si několikrát zahou. proti rozhodnutí Korduly z iovic. Obvyklá
procenta od. totiž hostům, a tak není divu, Lokomotlvě „zbyly oči jen pro
Vítězství by mohla dosáhnout po přesvědčivějším výkonu. Jediný gól vsítil
Fr. Sudřich.
Mistřice - Kněžpole 0:1, 0:1.
derby „jak řemen!". Ale zápas dvou sousedů ne-snad solankou, v níž
se nabídlo vítězství slabšímu! Nej. větší radost měl pokladník — 650
diváků, to je pěkný přínos! Gól vsítil Matěja. Pískal Matyáš z Kroměříže.
Bánov — Luhačovice
2:2, 1:1.
Pořadatele bude výsledek mrzet. Obě družstva hrají o záchranu. Proto oba
body. měly cenu zlata. I když není zatím boj rozhodnut, vzájemné
střetnutí obou soupeřů může hodně napovědět v konečné bilanci. Branky za
domácí: Píška, Velecký.
TJ Uh. Hradiště — Kunovice 1:2, 1:0.
Názory obou stran — pořadatelé hodnotí výkon vítězů jako kolektivní
provokování hráčů nemístnými výrazy. Odtud vyplynuly zbytečné fauly a
potyčky. Prim v nich hrál Hanáček, který byl sice napomínán, ale jeho
protějšek Josl vyloučen, To byla taktika hostí. Branku dal Emr. Co
říkají Leťáci: Nehrálo se oboustranně „v rukavičkách", Hanácek, střelec
gólů, to odnesl zlámaným nosem Druhý dal Beneš.
Nivnice — Ostr. Nová Ves 3:1, 1:0.
Utkání se hrálo za mírné převahy vítězů. Hostům nelze upřít snahu, místy
i technickou vyspělost, ale střelecky se neprosadili. Utkáni mělo jen
průměrnou úroveň. Jediný gól dali poražení vz proměněného pokutového kopu
Júráskem, nařízeným za ruku v trestném území. Branky vítězů: Bršlica dvě,
K. Bobčík. Pískal Míca z Brumova.

Deset branek pro Mistřice
Dvě vítězství po sobě zlepšily celkovou situaci Sokola Kněžpole a hlavně
zisk dvou bodů s tak dobrým celkem jakým nesporně je RH Holešov, je
cenný. „Probudila se" Ostrožská Nová Ves, ale „zaspala" Lokomotiva Oh.
Ostroh. Senzační je brankový poměr dosažený
Mistřicemi, 10:2, to zní až
neuvěřitelně.
Podvesná — Uh. Ostroh 5:1, 3:1,
podrobnosti neznáme.
O. N. Ves — TJ Uh. Hradiště 2:0, 2:0.

Kdo získal s větrem v zádech branky — vyhrál. Tu výhodu měli v prvém
poločase domácí, využili ji'. Ve druhém poločase se jen bránili mohutnému
náporu soupeře. Jak výsledek ukazuje — ubránili se. Branky vítězů: Hanák,
Bedřich, řídil Rybníček z Brna, - sledovalo asi 50 diváků!
Kunovice — Bánov 2:1, 2:0.
Střetnutí slabší úrovně. Do poločasu
se celek Letu po zásluze ujal vedení brankami Mitáčka a Beneše, po změně
stran snížil Polanský. Pískal Vyroubal z Huštěnovic.
Luhačovice — Mistřice 2:10, 1:5.
Jsou družstva, která nastřílejí tolik branek za celou sezónu! Ale
Mistřice lázeňským fotbalistům doslova zprotivily život! O deset branek
se rozdělili: V. Ondrůšek3, Abrhám a Sedláček po dvou, Kadlčík, Kutra a
Magdálek po jedné. Plskal Měrka z Gottwaldova.

