AJAX se s nikým nemazlí!
Mistřický nováček si již vysloužil v I. A třídě ostruhy. Jeho důraz
poznal i tak zkušený celek, ke kterému patří Družstevník Ostr. Nová Ves.
Na nepřízeň rozhodčího si právem stěžují v Uh. Hradišti, kde TJ ztratila
body s M. Pískem Dobře opět zahrála Nivnice, s vysokou porážkou se domů
ze hřišť soupeřů vrátily Kunovice i Kněžpole.
Mistřice — O. N. Ves 3.1, 3:1. V
pojetí hry byla obě družstva stejná. Obě útočila. Ale hostům chyběl důraz
a zakončení. To je přednost, s níž se představuje nováček. Po jedné
brance vítězů dosáhli: Kromclán, Petr Kadlčík, Ondru-šek; čestný gól
hostí vsítil Potru-sil. Pískal Doležel z, Fryštáku.
TJ Uh. Hradiště — Mor. Písek 1:3, 1:0.
Třebaže jsme se od pořadatelů nedověděli o zápase nic, podali nám
informace diváci. Svorně se shodli, že proti nepřízni rozhodčích, která
je dána tak markantně, jak se to stalo na Slovácké — se nedá hrát! A to
není v zápasech TJ ponejprv!
Bánov — Nivnice 1:2, 1:1.
Do poločasu bylo utkání vyrovnané. Po změně stran měli domácí mírnou
převahu. Nastřelili třikrát břevno. Převahu měli hlavně v závěru, ale
nevyužili jí. Hosté hráli s klidem, snažili se'udržet co nejdéle míč a k
vtipným akcím využívali křídla. To se ukázalo jako rozhodující. Branky
vítězů: Bršlíca, Kaňa, za ražené Polanský.
Holešov — Kunovice 4:1, 2:0.
Vojáci jsou rychlým družstvem a nechybí jim umění ohrozit branku soupeře.
Leťáci se nechali překvapit nástupem v obou poločasech a odešli po
zásluze poraženi. Jediný jejich gól vsítil M. Šácha.
Uh. Ostroh—Kněžpole 5:1, 4:1.
Lokomotiva vyhrála po zásluze. Z
jasné převahy dosáhla branek z kopaček Šudřicha, který měl stře. lecké
hody! Dal čtyři góly, pátý přidal Zalubil. Branku hostí vsítil Pauřík.
25 gólů v jednom kole
Přesně tolik jich padlo ve III. kole v I A třídě. Nejvíc jich dat nováček
z Mistřic ambicióznímu Spartaku Val. Klobouky, nejvíc sij jich dovezla
Lokomotiva Uh. Ostroh z Hodonína. Už třetí kolo naznačilo, že oba
vojenské celky od sousedů budou patřit k nejlepším v podzimním kole.
Utkání Nivnice—Kunovice bylo dohráváno až po lO minutové přestávce,
jelikož nad hřištěm řádila letní průtrž mračen. "
Ostrožská Nová Ves—M. Písek 2:2, 0:0. Asi 300 diváků vidělo jen průměrnou
- kopanou a zaslouženou dělbu bodů. Góly Družstevníka: Bobek, Rosík.

Hodonín — Uh. Ostroh 6:0, 3:0.
Proti důrazným vojákům nenašla Lokomotiva účinný způsob obrany. Přivezla
si půl tuctu gólů!
Bánov — Kněžpole 1:2, 1:1
Poražení podali opět zlepšený výkon proti minulému utkání. Měli i smůlu.
Vyhrál lepší celek. Branky vítězů: Lapčík, Pauřík, za poražené J. Mahdal.
Pískal Spišlak z Brna. —
TJ Uh. Hradiště — Luhačovice ku 1, 2:0.
Až přestanou hosté vo zit s sebou neukázněné diváky zbaví se zbytečné
ostudy. Jedei z diváků musel být totiž porada teli vyveden mimo hřiště.
Jinal měl zápas dobrý průběh, hrálo si slušně. Branky vítězů: Molnár, Ja
hoda. Pískal Kordula z Ratlškovic
Mistřice — V.

Klobouky

5:0.,

2:0.

Největší překvapeni kola se zrodilo na hřišti nováčka. Snaživý i výkon
byl korunován brankami. Dvě vsítil Petr Kadlčík, jednu přidali Pavel
Kadlčík, V. Ondrůšek a Medek. Řídil Mikulíca z Hodonína
Nivnice—Kunovice 2:1, 1:0. Vítězově měli mírnou převahu. Hosté ve druhé
části odvedli hodně snahy, ale útoku chybí důraz. Góly vítězů: K.
Bobčík', Bršlica, za poražené Parkanský v poslední minutě z penalty.
Pískal Vavřík ze Strážnice

