
Pozvání na dechovku do Mistřic 

 

Naše předpoklady, když jsme tvrdili, že o postupujícím se může rozhodnout 

již před závěrem, se splnily. Prvenství z podzimu neobhájily Nedakonice, 

které v jarním kole patřily k velmi slabým oddílům okresního přeboru, ale 

nováček okresní ligy — Sokol Mistřice. Je to nesporně dosud největší 

úspěch této velmi skromné venkovské tělovýchovné jednoty, které zároveň k 

postupu do I. B třídy blahopřejeme! Oslavy se budou konat v posledním 

mistrovském utkání, v němž Mistřice hostí kandidáta sestupu — 

Huštěnovice, podle zprávy našeho zpravodaje bude vyhrávat i dechovka! Z 

nedělních výsledků je nejvíc překvajující ten z Nedakonic. Aspirant na 

postup prohrál s družstvem, které zatím nemá vyhráno a musí bojovat i v 

posledním kole se Slavkovem. Další výsledky se čekaly a nijak 

nepřekvapují. 

 

 

Bystřice p. Lop.—Polešovice 3:5, 1:3.   

 

Střetnutí mělo  dva  rozdílné poločasy. Už v prvním se vlast ně  rozhodlo 

o vítězi,  když  hosté získali dvoubrankové  vedení, které si dovedli 

uhájit i ve druhé části hry. Góly vítězů: O. Indruclt 2, St. Vaďura, St. 

Indruch, Rychlík,   za  poražené  Koktavý.  Banv a Bobek. 

 

Nedakonice—Slavkov   2:3,    2:0. 

 

Pořadatelé sami hodnotí výkon útoku velmi kritickými slovy: „Máme nemožný 

útok." Pak nepřekvapuje, že družstvo, o jehož suverénním postavení po 

podzimním kole nikdo nepochyboval jako o vítězi, prohraje i ve vlastním 

prostředí s celkem, který bojuje o záchranu ve třídě! K tomu ještě 

vyslovují domácí nespokojenost s výkonem rozhodčího. Jejich branky dali: 

St. Bouřa a Mareček. 

 

Topolná—Nedachlebice 3:4, 2:2.  

 

Cekali jsme, že se nám (jako obvykle) ozvou Nedachlebice, třebaže hrály 

na cizím hřišti. Nedočkali jsme se. Ze stručné informace od pořadatelů 

pak jen to, že utkání mělo nevalnou úroveň. V utkání byli vyloučeni dva 

hráči hostí a jeden domácí. 

 

  

 

 

Bojkovice—D. Němčí B 0:0.  

 

V prvním poločase mělo střetnutí slabší úroveň, po změně stran se, hra 

zlepšila, ale neukázala „nic nového pod sluncem". 

 

Havřice—Hluk B 3:3, 0:3. 

 

 Zpravodaj z Havřic se pochvalně vyjádřil ke hře vítězů a potvrdil jejich 

zasloužené vítězství. Branky poražených: Buráň 2, za vítěze Novotný a 

Konečný po 2, Podlas. 

 

  

 

 

 

 



Bílovice—Mistřice 1:4. 0:2.  

 

Důležité utkaní dvou blízkých souse-dú pískal ligový rozhodčí Vávra z 

Boršic u Buchlovic. Vzácným kladem (v derby neobvyklým) byla slušná hra, 

což samo o sobě svědčí o kvalitách rozhodčího, ale i o ukázněnosti hráčů 

obou družstev. Přišlo se podívat asi 400 diváků. Viděli jedinou branku 

pořádných, dosaženou z kopačky Mikošky, zatímco dvě branky vítězů vsítil 

Juřena a další dvě Kromcián. 
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