
AJAX PODLEHL LOKOMOTIVĚ 

  

Boj nováčka z Mistříc, který mel za soupeře Uh, Ostroh, byl středem 

pozornosti proto, že domácí nastupovali k zápasu „nabiti"! Ajax na 

zkušeného soupeře nestačil a prohrál po zásluze. V Kunovicích kalí radost 

z prvních bodů zranění brankáře hostí Chromka, který musel být odvezen k 

ošetření do nemocnice. Nepěkný byl závěr zápasu v Ostr. Nové Vsi, kde 

hrály Luhačovice. Solidní kopanou viděli diváci na stadiónu v Uherském 

Hradišti, odkud s porážkou odjely Val. Klobouky. 

  

 

Kunovice—Mor. Písek   3:1,   1:1. 

  

 

Střetnutí slabší úrovně. Druhý poločas se hrál za převahy domácích. 

Kovoděl byl dobrým soupeřem, dokud se věnoval hře. Protesty si popudil 

rozhodčího Mícu z Brumova i pomezního. Za zranění bankáře nelze vinit 

Botka. Ten šel důsledně za míčem. Dva góly vsítil Parkanský, jeden přidal 

Hanáček. 

  

 

O. N. Ves—Luhačovice 2:1, 0:1. 

  

 

Rozhodčí Budík z Nesovie si ze začátku nevšímal nedovolené hry. V závěru 

na utkání nestačil. Výsled. kem jsou tři žluté karty pro hosty a po 

červené na obou stranáchl Jedna branka byla vlastní, druhou vsítil 

Jurásek.   ' 

  

 

Nivnice—Kněžpole 2:2, 2:2.  

 

Výsledkem marné snahy získat vedení pro domácí hráče byla neplodná 

převaha. Získaný bod je úspě chem pro hosty. Branky: Píška, Fr. Bobčík; 

vlastní, Hubáček. Nepřesně řídil Rezek z Brna. 

  

 

TJ Uh. Hradiště—Val. Klobouky 1:0, 0:0.  

 

Na pěkné utkání se po letní přestávce přišlo podívat kolem 300 diváků. 

Byli spokojeni. Hlavně ve druhém poločase převýšili domácí soupeře. 

Přesvědčili o dobré připravenosti. Jen šance k brankovému vyjádření se 

měly zakončit. Jediná proměněná Bradá čem znamenala zisk dvou bodů! 

Pískal Matějka z Gottwaldova. 

  

 

Bánov—Podvesná 1:3, 1:2. Proti Jaru se Bánov zlepšil, na lepšího soupeře 

nestačil. Vítězové měli lepší útok, který hrál s přehledem a íotbalovým 

vtipem. Čestný gól vsítil Boják. 

  

 

Mistřice—Uh. Ostroh 1:3, 0:3. Ji7. do poločasu vyjádřili hráči Lokomotivy 

převahu třemi brankami. Po změně stran domácí vyrovnali hru, snížili 

gólem Ondrůška. Později se přes dobře organizovanou obranu útok 

neprosadil. Dobře řídil Mikulica z Hodonína. 

 

  

 


