
Mistřice MAJÍ ŠANCI 

 

Při pohledu na tabulku v čerstvějších novinách musíme s podivem 

konstatovat, že nejhlíže k postupu do I. A třídy mají — Mistřice! 

Bez.ohledu na to, jak se bude situace vytvářet, dosáhl právě tento 

venkovský slovácký oddíl dosud nejvýraznějšího úspěchu v historii 

mistřické kopané a za to zaslouží obdiv! 

 

Jalubi—Vlčnov 2:1, předehráno,    který se nedovedl prosadit v útoč-M. 

Otrokovice—Mistřice 0:2, 0:0.  né hře a zahodil, co se dalo! Po změně 

stran dosáhli hosté dvou 

 

branek z kopaček Ondrůška a od-     Jarošov-Slov. Slávia B 2:0, 1:0. 

 

vezli favoritu nečekaně oba bodyi  Zaloha se představila jako snaživý 

 

souper, kterému nedovedl útok vy-Zelechovice—Topolná    4:0, 2:0.  

pracovat si kloudnou akci. Vítěz-Vysoká porážka snaživého celku,  ství 

Slavoje mohlo být výraznější 

 

za předpokladu,    že by' rozhodčí 

 

Barvíř z Gottwaldova měl přesněj]ší píšťalku. 200 divák vidělo branky z 

kopaček Žáka a Suchánka. 

 

Po tomto kole je velmi vážné postaveni v tabulce pro Vlčnov a Slov. 

Slavii B. Oba oddíly budou mít velmi perný závěr jarní sezóny, pokud 

chtějí hrát v I. B třídě! 

 

V Mistřicích to sypalo bohatě 

Nejvetšího vítězství v I. B třídě dosáhl nováček soutěže — Sobol 

Mistřice, který „nešetřil prachem" a naložil soupeři sedm branek! Ve 

velmi slabé formě se představil před vlastním obecenstvem Sokol Ujezdec n 

Luhačovic a výsledek — další porážka (dost vysoká). Mnoho radosti 

neudělala ani záloha Slovácké; dělba bodů ve Vlčnově, kde hrál Bánov, se 

čekala. 

 

Prštné—Slov. Slávia B 2:0, 0:0. Podrobnosti neznáme. 

 

Mistřice — Tečovice 7:1, 4:1. 

 Na celku hostů, kteří se „položili již po prvních 45 minutách, bylo 

sympatické, že hráli, 1 když vysoko prohrávali, po celé utkaní otevřenou 

hru. Těžký terén byl výhodou pro fyzicky zdatnější celek domácích. Branky 

vítězů: Kadlčík, Juřena a Kromcián po 2, Tomek. 

 

Vícnov—Bánov 2:2, 2:0. Silný vítr sehrál své. Byl pokaždé celý poločas 

dobrým pomocníkem jedné strany. V první části ho využili domácí k 

dvoubrankové-mú vedení, střelci byli Buráň a Křapá. Stačilo pouhých šest 

minut a bylo vyrovnáno. Snížil a vyrovnal autor obou gólů — Polanský. A 

to ještě „hrabal" brankář domácích střelu Pavlíčka za brankovou čarou, 

ale rozhodčí Kropáč z Břeclavi gól neuznal. 

 

Tlumačov—Jarošov 1:1, 0:0. Výsledek je velkým úspěchem družstva Slavoje. 

Jeho výkon v posledních zápasech doznal podstatného zlepšení. A je to 

znát i na umístění, ve kterém je každá vyšší příčka dobrá. K zisku bodu 

brankou- přispěl B. Suchánek. 

 



Ojezdec u Luh.—Želechovice 0 i ku 4, 0:2. Matný výkon domácích f dal 

soupeří podnět k tomu, aby velmi slabé hry využil k vylepšení brankového 

poměru. Vítězové předčili celek Ojezdce vtipem, pohyblivostí, důrazem 

před brankou i lepší technikou v poli. Tentokrát se nevedlo ani jinak 

dobrému střelci, jakým je St. Červenka. Neproměnil ani pokutoví kop! 

 


