
Ajax udělil lekci Kunovicím 

 

Nejlepší výkon v I. A tř. v 12. kole podaly Mistřice v Kunovicích. 

Připravily domácímu trapnou porážku. V domácím prostředí vyhrálo nad 

Hlukem Knězpole, Strážnice nad Nivnici, Podvesná nad TJ Uh. Hradiště. Kde 

se bude hrát naposled? Pořad závěrečných zápasů:  

 

Chropyně—Kunovice, Mistřice—Brumov, TJ Bh. Hradiště— Strážnice, Nivnice—

Knězpole, Hluk—Val. Klobouky.  

 

Knězpole — Hluk 3:2, 0:2.  

 

Dva Horanka. Pískal Kafeba z dílné poločasy. V prvním se dařilo Spartaku. 

Získal z převahy. 

 

Podvesná — TJ TJh. Hradiště 2:1, 

 

dvoubrankové vedení. Po změně 1:8. Z devadesáti minut převahy stran 

odhodili domácí v kabinách poražení dovedli vsítit jen branku nervozitu a 

bojovným výkonem Podroužkem v poslední minutě náskok dohnali a dali 

branka na- hry. Výborně řídil Šmeeaí z Modvic. Jednu dal Pauřík z 

penalty,druhou Matura a  třetí Hubáček.  

Strážnice — Nivnice 4:1, 2:0,  

 

bez podrobností. 

  

 

Kunovice — Mistřice 2:4, 1:1.  

 

První poločas přinesl vyrovnanou hru. Po změně- stran celek Letu upadl 

hrou do podrůměru a nedovedl se ubránit bojovnému celku hostí. Prohrál po 

zásluze. Góly vítězů: Blažek, Zák, Medek a vlastní, poražených Kadlčík a 

Hanáček z pokutového kopu nařízeném za sražení Hořáka.Pískal Kalaba s 

Piešťan. 

 

SPORTOVCI TJ MISTŘICE ROKOVALI 

Součástí výroční schůze TJ Mistřice bylo i odměnění důchodců, kteří se 

podíleli velkou měrou při budování nového sportovního areálu. Na snímku 

předseda TJ St. Kadlčík předává knížky J. Hlaváčkovi, J. Močičkovi, L. 

Stěpaníkovi, A. Magdálkovi a Fr. Habartovi. 

 

Byl to úspěšný rok 

  

V neděli 8. ledna odpoledne se sešli sportovci TJ Mistřice v zasedací 

místnosti MNV, aby za účasti zástupců OV FS Fr. Machalíka, KV FS Fr. 

Tománka, předsedy MNV J. Březiny a zástupců složek NF hodnotili práci 

uplynulého roku. Jak vyplynulo z referátu před. sedy TJ Mistřice St. 

Kadlčíka, byl to rok přes všechny problémy. 

 

Po skončení výstavby šaten v r. 1973 o celkové hodnotě 520 tisíc Kčs, 

byla zahájena další etapa rekonstrukce sportovního areálu v roce 1977, a 

to po úpravě hrací plochy. Pro zdárné splnění všech úkolů byly uzavřeny 

závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ty byly také splněny. Železného šrotu 

nasbírali sportovci 100 centů, v akcích MNV odpracovali 600 

brigádnických hodin, při rekonstrukci sportovního areálu odpracovalo 45 

pracpvníků 3963 hodin. Bylo tak vytvořeno dílo v hodnotě 280 tisíc Kčs. 

Na 87 členů TJ včetně žáků to není dílo jistě zanedbatelné, bez výčtu 

další činnosti. 



 

V průběhu sezóny hrála všechna družstva na cizích hřištích. Nebylo to 

lehké, zejména pro první mužstvo, které se nemohlo delší dobu vypořádat s 

neúspěchem na začátku sezóny. Závěr však patřil znovu Mistřickým, kteří 

dokázali, že jsou stále dobrým kolektivem. Osmé místo v tabulce 1. A 

třídy za současné situace není rozhodně neúspěchem. 

  

Na rok 1978 byly uzavřeny nové socialistické závazky, které jsou zaměřeny 

na dokončení dětského hřiště, oplocení areálu, zabudování lavic a 

schodiště, na výzdobu keřů atd., což představuje hodno, tu díla 170 tisíc 

Kčs. V závěrn jednání bylo odhlasováno, aby byl kolektiv TJ Sokol 

Mistřice přihlášen do soutěže o vzorný oddíl. 

 


