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IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

PRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

HLAVNÍ ROZHODČÍ: PAN  Malík P.

DELEGÁT OFS:                                                                   

5.kolo Bohuslavice - SK Agro Vnorovy B NE 6.9.2009 16:30

STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ
BYAS TRADE

NEZAPOMEŇ: 29.8.2009 OD 15H NA HŘIŠTI UKONČENÍ PRÁZDNIN

SK Agro Vnorovy B -

kčcena programu 20

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ ZÁPAS 7.kolo Bohuslavice - Prušánky B 20.9.2009 16:00

NEZAPOMEŇ: 29.8.2009 OD 15H NA HŘIŠTI UKONČENÍ PRÁZDNIN
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GALETKA LADISLAV ( předseda klubu )

V ruce držíte nový předzápasový zpravodaj TJ SOKOL 
BOHUSLAVICE. Tento zpravodaj slouží zároveň jako 

vstupenka, každý zpravodaj je opatřen číslem. O poločase se 
budou losovat čísla zpravodajů a štastní výherci si odnesou 

strana   -strana   -

Přeji krásný fotbalový zážitek všem fanouškům 
bohuslavické kopané. A dovolte mi na našem 
stadionu přivítat hráče, funkcionáře a fanoušky 
hostujícího celku a popřát Vám příjemný sportovní 
zážitek.

SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 

SLOVO AUTORA

7) Co bys ještě chtěl ve fotbale dokázat?

Vytvořit v Bohuslavicích výbornou partu kamarádů 
kolem fotbalu a pomoct k návratu mládežnické 
kopané.

6) Jsi tvůrcem hry. Jak ti tato role sedí?

Až tak moc se za tvůrce hry nepovažuji. V každém 
zápase se snažím pro spoluhráče vytvořit co 
nejvíce brankových příležitostí. Těší mě více akce 
vymýšlet, než branky dávat.

hodnotné ceny, které věnovali lidé a firmy, jimž není 
bohuslavický fotbal lhostejný.

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

V minulém kole se nám podařilo urvat výhru ve St. Poddvorově, o které opět 
rozhodl kanonýr Ladík Navrátil. Vyhrály jsme také díky precizní práci stopera 
R. Pařízka. Snad nám tento dobrý výsledek pomůže také dnes a získáme kýžené 
body. 
Zároveň bych chtěl poděkovat Katce Horáčkové a dalším lidem z 
organizačního výboru akce ukončení prázdnin, která se opravdu povedla. Snad 
tato akce posunula Sokol k lepším zítřkům.

Ing. Jiří Lebduška ( autor programu )

8) Co děti? Také mají takový vztah ke sportu jako ty? Vím, že synátor s 
tebou nevynechá jediný trénink.

Syn se tento rok zbláznil do fotbalu. Doufám, že sportovní nadšení mu vydrží 
co nejdéle.

9) Sportu, fotbalu se věnuješ celý život. Pouští tě rodina/manželka na 
fotbal ráda a s úsměvem?

FC Barcelona, Pavel Nedvěd

10) Tvůj nejoblíbenější mančaft a hráč?

Samozřejmě ráda a s úsměvem ... !

Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

FC Barcelona, Pavel Nedvěd
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Jako každý kluk jsem začínal s 
fotbalem. Následovala atletika - 
běhy na střední tratě (400m a 
800m). Pak následoval triatlon, 
duatlon a pak návrat k fotbalu. 
Jakýkoliv sport rád provozuji i 
sleduji. Ano jsem sportovcem 
tělem i duší.

2) Co tvoje fotbalová kariéra? 

1) Jsi sportovec tělem i duší. Můžeš nám říct, kterým sportům jsi se 
věnoval?

10 otázek pro Michala Indrucha "Mišáka"
strana   -

IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

TJ SOKOL BOHUSLAVICE "A MUŽSTVO"

2) Co tvoje fotbalová kariéra? 
Můžeš nám ji v krátkosti popsat? Fotbalová kariéra začala v 21 letech v Kostelci pod výborným vedením trenéra 

Mrnuštíka. Po osmi letech jsem přestoupil do Sokolu Bohuslavice. Nejraději 
vzpomínám na výbornou partu hráčů v Kostelci.

4) Jak by jsi zhodnotil vstup do soutěže? 

FK Šardice B : Lipov B   1 :  0
Archlebov : Žeravice   0 :  5
Bukovany : FK Dubňany B     1 :  6
St.Poddvorov B : Bohuslavice  0 :  1
Vnorovy B : Vřesovice  2 :  4
Hr.Vrbka : FC Vracov B  3 :  0
Prušánky B  :  Čejč   1 :  2

Minulé kolo

Hrát zápas od zápasu, přinášet divákům�krásnou podívanou a radost ze hry.

5) Jaké máš pro tuto sezonu ambice?

3) Minulou sezonu jste spadli do IV. třídy. Kde vidíš hlavní příčiny pádu?

Příčin bylo několik, ale nechci se k tomu dále vracet. Považuji to za minulost.

Pro některé hráče jsou dosažené výsledky výborným vstupem do sezony, ale já 
považuji za povinnost proti takovým celkům vyhrávat.

6. kolo ( 6.)  13.09.2009 16:00   
FK Šardice B - Archlebov
Bukovany - Lipov B
St.Poddvorov B - Žeravice
Vnorovy B - FK Dubňany B
Hr.Vrbka - Bohuslavice
Prušánky B - Vřesovice

Čejč - FC Vracov B

 5. kolo ( 5.)  06.09.2009 16:30   

Čejč - FK Šardice B

FC Vracov B - Prušánky B

Vřesovice - Hr.Vrbka

Bohuslavice - Vnorovy B

FK Dubňany B - St.Poddvorov B
Hrát zápas od zápasu, přinášet divákům�krásnou podívanou a radost ze hry.

FK Dubňany B - St.Poddvorov B

Žeravice - Bukovany

Lipov B - Archlebov



4 www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz 13

FOTO G ŽK ČK
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

0

GRUFÍK MAREK

HORÁČEK JOSEF 5.5.1972

0

0
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6) Platíš za nekompromisního obránce. Jak to děláš, 
že se ti vyhýbají zranění i přes tvůj ostřejší styl 
hry?

Teď už jsem hodnej jako andílek. Dřív jsem byl o dost 
tvrdší. A zranění se mi vyhýbají právě proto, že se 
nebojím do souboje jít. Když se člověk bojí, tak ho onen 
střet bolí mnohem víc. 

7) Máš nějaký vysněný fotbalový klub, kde jsi chtěl 
hrát?

Chtěl bych hrát v Bohuškách v týmu, kde bude skvělá 
parta chlapů a kde to lidi budou brát alespoň z části 
tak horlivě jako já.

4

LEBDUŠKA JIŘÍ 16.9.1981

0

4

0

3 2 0

0

MASTNÝ JOSEF 0

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

0 0

2
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0

OD.Z.

421.3.1981

0

0

0

BEDNAŘÍK MARTIN - 1

FLAJZAR JAROSLAV - 3

0

NAROZEN

- 4

8) Kolem fungování týmu se velmi angažuješ. Spravuješ internetové 
stránky, připravuješ programy na zápasy, organizace týmu aj. Zvládáš to 
vše bez problémů a uspokojuje tě tato práce?

ZÁLOŽNÍCI

HLAVÁČ JOSEF -

ŠIMEČEK JAN

0

4.9.1978

-

04

0

0

0

4

3

1

ŠRŮTKA IGOR

3

21.4.1983

22.11.1976

30.1.1986

DITRICH MILAN

CHVÁTAL JAROSLAV 7.1.1988

0

0

0 0

0

1

0

0PAŘÍZEK ROBERT

26.2.1979JABORNÍK JAROSLAV

HORÁČEK PAVEL

VALENTA VAŠEK

1

0

0

0

1 0 0

0

1

0

0

0

1 0
Mám doma dvě dcerky Apolenku a Rozárku a po jejich narození mi už moc času díky mému 
pracovnímu vytížení nezbývá. Takže moc ráda není, ale musela si už, doufám, zvyknout. Fotbal je 
pro mě relax, mám ho strašně rád a doufám, že i žena začne třeba na fotbal chodit.

15.9.1987 4

0

2 0

Začal jsem to dělat, protože tohle znám ze svého působení v dresu SK Líšeň. Teď se to rozrostlo 
do obrovských rozměrů a přiznám se, že již vůbec nestíhám. Proto kdokoli by se měl chuť zapojit 
do tvorby zpravodaje, či webu, tak ho rád uvítám. Moc děkuju hlavně tobě (M.Krýsovi), že jsi se 
ujal rozhovorů a musím pohanit naše posily z Čeložnic, kteří se zapojily do tvorby webu, ale každý 
asi tak na jeden týden. Jinak ještě taky zpravuji kasu A týmu, organizuju odjezdy na utkání, 
přátelské zápasy, změny utkání atd.

9) Doma máš samé holky. Jsou to tvoje fanynky nebo nerady vidí, když 
jdeš na fotbal a opouštíš je?

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový tým a hráč ?

Jsem sparťan, takže Sparta a hráč Jari Lithmanen (bývalý hráč Ajaxu mj.).

vše bez problémů a uspokojuje tě tato práce?

0

27.4.1973 1

0

INDRUCH MICHAL

ŠRŮTKA IGOR 30.1.1986 2 0

013
Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa
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FOTO G ŽK ČK

ÚTOČNÍCI

VEDOUCÍ MUŽSTVA1.ASISTENT
RIEDL

VLADIMÍR
11.9.1958

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

28.3.1987

0

00 0

0

2) Utkvěl ti v�hlavě nějaký fotbalový zážitek, na který si rád vzpomeneš?

10 otázek pro : Jiří Lebduška - zástupce kapitána

TRENÉR
REALIZAČNÍ TÝM

Postup do OP v dorostě a postup s futsalem do první třídy Brno-město.
3) Čeho by jsi v�chtěl s�tímto mančaftem dosáhnout?
Žádný velký cíle jsme si před sezónou nedávali a v tomhle musíme pokračovat. Když si 

BÁBÍČEK MARTIN

strana   -

NAROZEN OD.Z.

13.4.1979 4

6 0 0

3

MOŘICKÝ 
VLADISLAV

13.7.1968

1) Jirko, jak by jsi shrnul svoji 
dosavadní fotbalovou kariéru?
Tak začal jsem už v přípravce v Kyjově. 
Mladší žáky jsem odehrál v Bukovanech a 
od starších žáků jsem v Bohuškách. Byl 
jsem tady i v dorostě, který se za 
působení pana Junga dostal do OP. No a 
teď hraji za muže. Asi před třemi lety 
jsem hrál ještě futsal v Brně za SK Líšeň 
(a tam jsem se naučil věci, který bych 
chtěl přenést i sem).

KRÝSA MIREK

NAVRÁTIL LADISLAV

VEPŘOVKSÝ PETR -

16.12.1977

2

2.ASISTENT

BAVLNKA
ROBERT
27.6.1957

1 0 0 0

4

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI IV.TŘÍDA PODZIM 2009
1.kolo NE

2.kolo NE

3.kolo NE

4.kolo SO

5.kolo NE

6.kolo NE

7.kolo NE

8.kolo NE

9.kolo NE

10.kolo NE

11.kolo NE

6.9.2009 16:30

Archlebov - Bohuslavice 0:8 (0:3) 16.8.2009 16:30

BYAS TRADE

Bohuslavice - Prušánky B 20.9.2009 16:00

Žádný velký cíle jsme si před sezónou nedávali a v tomhle musíme pokračovat. Když si 
vzpomenu, jak nás před rokem přišlo na závěrečnou 8 lidí a hráli jsme piškovrky, tak si 
myslím, že tenhle tým udělal obrovský pokrok. Rád bych tady poděkoval hlavně 
trenérovi Mořickému, který je hlavním strůjcem této změny. Jen díku němu se z bandy 
chlapů začínáme měnit v tým. Velké zásluhy má také vedoucí týmu pan Bavlnka, protože 
bez něj by to určitě taky nešlo. A dám jeden příklad za všechny: na minulém domácím 
utkání, fanoušci dostali za 20kč zpravodaj a na konci ještě guláš. To je jak za totáče a 
tohle jen díky panu Bavlnkovi. A musím taky vzpomenout Marcela Sušánka a další lidi, 
kteří se kolem týmu točí. 
4) Jak by jsi zhodnotil vstup týmu do sezony? 
Po řekněme velice špatné letní přípravě mi připadlo, že na spoustě lidí leží deka ze sestupu z 
minulé sezony. Nicméně přišly výhry, hlavně ta první byla důležitá v Lipově B (3:2) a tým začal 
zlepšovat herní projev. Ke spokojenosti trenéra i nás hráčů to má daleko, ale snad se to bude 
zlepšovat dál. Obrana hraje již několik zápasů ve stabilním složení a to se projevuje i na tom, že 
dostáváme málo branek (skvěle hraje hlavně Pařez) a v útoku se probudil k nevídaným výkonům 
Ladík Navrátil. Celkově vstup nám výsledkově vyšel, nicméně měli jsme, kromě posledního zápasu, 
velmi slabé soupeře.

5 )Se svými výkony jsi spokojen? Co považuješ za své silné fotbalové 
stránky a v�čem se ještě musíš zlepšovat?

Sokol Čejč - Bohuslavice 27.9.2009 16:00

Vřesovice - Bohuslavice

Bohuslavice - FK Šardice B 18.10.2009 15:00

Hr.Vrbka - Bohuslavice 13.9.2009 16:00

9.8.2009 10:00

Bohuslavice - Bukovany 3:0 (2:0) 23.8.2009 16:30

 Starý Poddvorov B - Bohuslavice  0:1 (0:1)

11.10.2009 15:00

STOLAŘSTVÍ JEŘELA

29.8.2009 16:30

4.10.2009 15:30

Lipov B - Bohuslavice 2:3 (1:3)

Bohuslavice - SK Agro Vnorovy B

Bohuslavice - FC Vracov B

SPONZOR

12.kolo NE

13.kolo NE

14.kolo NE

Člověk nemůže být nikdy spokojen. Fotbalový pán Bůh mi moc fotbalové kreativity nenadělil a tak 
se to musím snažit dohnat jinde. Zlepšovat musím snad všechno, hlavně by to chtělo zhubnout pár 
kilo :). Ale žena strašně dobře vaří :( 8.11.2009 14:00

25.10.2009 14:30

Bohuslavice - Lipov B

Žeravice - Bohuslavice

Bohuslavice - FK Dubňany B

1.11.2009  14:00
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5.kolo-Bohuslavice - SK Agro Vnorovy B
PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

3.kolo-Bohuslavice - Bukovany 3:0 (2:0)
DNEŠNÍ UTKÁNÍOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI

Sestava:
Grufík (B)
Pařízek
Horáček Josef (73. Dittrich Milan)  Lebduška     Valenta
Šrůtka (69. Šimeček)    Flajzar     Horáček Pavel
Indruch
Krýsa (C)        Navrátil (61. Hlaváč)

K prvnímu domácímu zápasu letošní sezóny jsme doma přivítali celek Bukovan. Nutno podotknout, že soutěžní los 
k nám byl přívětivý, protože na úvod soutěže nám přisoudil celky, které jsou na tom výkonnostně spíše hůře. Můj 
pokyn byl jednoznačný – hrát kombinační fotbal, vstřelit co nejvíce branek a žádnou neinkasovat. 
Na střídačce: Mastný Josef (B), Bednařík Martin (B), Kolaja Michal
Telegraficky z průběhu zápasu:
1 - 10´ - soupeř je aktivnější, my hrajeme velmi zakřiknutě a jakoby s respektem, postupně se však přece jen 
dostáváme ke kombinaci
11´ - Pavel Horáček vybojoval míč ve středu hřiště, jeho kolmou přihrávku Krýsa zpracovává, střílí bohužel mimo 
soupeřovu branku
19´ - Indruch zatahuje kombinaci po levé straně hřiště a z velkého úhlu střílí na bližší tyč soupeřovy branky, 
hostující brankář však střelu vyráží

strana   -

V letošním ročníku náš dnešní soupeř zatím 

získal dva body. Jeho výsledky, ale naznačují 

(dvě těsné prohry), že nás dnes čeká zkušený a 

kvalitní tým.

hostující brankář však střelu vyráží
23´ - při postupném útoku využívá Navrátil centrovaného míče, který prodlužuje hlavou a vedeme 1:0
27´ - doslova jsme zatlačili soupeře do jeho velkého pokutového území, Pavel Horáček vysílá prudkou přízemní 
střelu na soupeřovu branku, Flajzar ještě tečí stačí změnit směr střely a překonává bezmocného brankáře hostí 
– 2:0
Po zbytek prvního poločasu byla hra nepohledná, soupeři evidentně docházely síly, byl nucen 2* střídat (po 
regulérních soubojích) a mužstvo doplnili dorostenci, kteří měli v „nohách“ svůj soutěžní zápas. A však ani tyto 
skutečnosti nevedly ke vstřelení našeho dalšího gólu, potvrzení výsledku a zklidnění hry.

53´- soupeř nás zatlačil do defenzívy, odkopnutého míče se ujímá Krýsa a posílá přesnou přihrávku Šrůtkovi, ten 
však nemá dostatek klidu na zakončení a střílí mimo
54´ - další útok na branku soupeře, Šrůtka na hranici velkého pokutového území vrací míč do druhé vlny 
Lebduškovi a ten vysílá na soupeřovu branku tvrdou střelu, kterou hostující brankář bravurně likviduje
56´ - Krýsa s míčem zabíhá takřka až na brankovou čáru soupeře, kde centrem po zemi nachází Pavla Horáčka, 
ten však při pokusu o efektní zakončení míjí branku
59´ - velký tlak, kdy soupeř není schopen odkopnout míč ze svého pokutového území, končí střelou vysoko nad 
soupeřovu branku
74´- po chybě hostujícího stopera vybojuje míč Krýsa, „naláká“ na sebe soupeřova brankáře a pak elegantně 
patou přihrává míč střídajícímu Hlaváčovi, který pohodlně skóruje do prázdné branky – 3:0
75´ - 90´ - poslední minuty zápasu již nepřinesly ani vzrušení ani fotbalový zážitek a rozhodčí Riedl hru za 
tohoto stavu ukončuje.

Vybojovali jsme povinné vítězství a opticky se nám daří (po 3. kolech zaujímáme první místo tabulky), avšak 
nepředvádíme ani pohlednou, natož účelnou a účelovou hru. Za stavu 3:0 se někteří hráči rozhodli „předvést“ 
před domácími diváky a snažili se ukázat svoje individuální dovednosti – e to samozřejmě neúčelné a velmi před domácími diváky a snažili se ukázat svoje individuální dovednosti – e to samozřejmě neúčelné a velmi 
krátkozraké. Už v příštím zápase zajíždíme do Starého Poddvorova, kde by se nám taková hra mohla nevyplatit.
ŽK: Flajzar, Pařízek, Lebduška
G: Navrátil, Flajzar, Hlaváč
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Sponzoři dětského dne:
Pavel Fochr – Obkladačské práce
Jestřábice, tel: 607 902 335

Martin Doležal – Zednické práce, sádrokartony aj.
Bohuslavice, tel: 721 785 169
Robin Duroň – Výkopové práce
Bohuslavice, tel: 721 785 169

Oldřich Strouhal – Vodo, topo, plyn
Bohuslavice, tel: 723 149 211

Veronika Šťastná – Sekond hand „U Verči“
Kyjov, tel: 777 758 373

Marcela Hinerová – Holičství Onyx
Kyjov, tel: 777 616 385

Restaurace Bonanza
Kyjov

Stabila – Výroba dřevěných metrů
Muchnice, tel: 517 367 192
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Sestava:  Grufík (B)/46. Bednařík
                       Pařízek
Horáček Josef    Lebduška     Valenta
Vepřovský/59. Dittrich Milan   Indruch    Šimeček/70. Bábíček
                          Horáček Pavel
                   Krýsa (C)        Navrátil
Ke čtvrtému soutěžnímu zápasu jsme zajížděli až do Starého Poddvorov, kde nás čekal zápas s domácím B 
týmem, který měl před tímto zápasem na svém kontě po jednom vítězství, remíze i prohře. Do zápasu nastoupila 
nová posila – Petr Vepřovský (hostování z Moravan) a dle mých pokynů byl do 2. poločasu střídán i Marek Grufík, 
který byl nahrazen Markem Bednaříkem. Náš zápas předehrávali místní žáčci s týmem žáků Bukovan (Bukovany 
myslím vyhrály 2:0), kde působí i několik našich svěřenců – je velká škoda, že byli uvolněni právě do Bukovan, když 
mohli hrát vyšší žákovskou třídu v Kyjově, ale berte to pouze jako můj osobní povzdech.
Na střídačce: Kolaja Michal
Zápas řídil rozhodčí Marek Gožďál 
Telegraficky z průběhu zápasu:
Ihned po úvodním hvizdu se do nás soupeř „pustil“ naprosto bez respektu. Již ve 2´  je žlutou kartou potrestán 

4.kolo- Starý Poddvorov B - Bohuslavice  0:1 (0:1)

                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA
                    HORÁČEK J.             www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz
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Muchnice, tel: 517 367 192
Milan Sluka – Pohostinství „U Milana“

Vlkoš
Miroslav Krýsa – Autodoprava

Kyjov, tel: 777 595 595
Sedlářová Eva – Rychlé občerstvení 

Kyjov
Rádio JIH
Hodonín

Cyklosport Luma
Vracov

Vlastimil Kubík – Stolařství
Bohuslavice

Martin Tesařík
Bohuslavice

Leri s.r.o. – Výroba a prodej pečiva
Ždánice, tel: 518 633 455

Pavla Průšová
Bohuslavice

Ihned po úvodním hvizdu se do nás soupeř „pustil“ naprosto bez respektu. Již ve 2´  je žlutou kartou potrestán 
Michal Indruch za taktický faul ve středu hřiště. Běží 3´ a my se postupným útokem dostáváme do soupeřova 
pokutového území, útok končí rohovým kopem, který jde kopat Honza Šimeček. V pokutovém území přesně 
nachází Navrátila a náš nejlepší střelec se opět nemýlí – hlavou dává důležitý, jak se později ukazuje, i jediný gól 
zápasu (1:0). Nutno podotknout, že od tohoto okamžiku jsme se už jen úporně bránili soupeřovu tlaku a do 
ofenzívy jsme se dostávali jen velmi sporadicky a takřka vždy to byly rychlé brejky, které soupeři působily 
nemalé problémy. Soupeř nás zatlačil na naší polovinu hřiště a hra byla provázena oboustrannými nepřesnostmi. 
Ve 12´ se dostáváme do protiútoku, Indruchovu střelu ze střední vzdálenosti však domácí brankář s velkými 
problémy sklepává. Ve 20´ vedeme postupný útok středem hřiště, Indruch je faulován, rozhodčí ponechává 
výhodu a nabídnutou šanci Navrátil zakončuje střelou mimo branku. V 26´ kope Indruch přímý volný kop – 
Šimeček hlavou přizvedává míč, který končí těsně mimo soupeřovy branky. V 36´ centruje Josef Horáček 
přesně na hlavu Navrátila a ten opětovně míjí branku. Soupeř však nepolevuje ve svém tlaku a ke konci poločasu 
nás zle zatlačil do hluboké defenzívy. V 39´ posílá soupeřů útočník tvrdou střelu z cca 25 m k levé tyči naší 
branky – Grufík však efektně vyráží. V následující minutě je po faulu nařízen přímý volný kop z 18 metrů – po 
velkých zmatcích Lebduška konečně odkopává na roh. 
Druhý poločas započal ještě zvýšeným útočným úsilím soupeře a jeho úpornou snahou vyrovnat skóre zápasu. 
Jediná kombinace, která z našeho pohledu stojí za zmínku je akce v 76´ , kdy při jednou z protiútoků se dostal 
do šance Navrátil do slibné šance, jeho střela však skončila mimo soupeřovy svatyně. Musím pochválit naší 
obranu, která až na drobné výpadky hrála naprosto spolehlivě a svůj den si opět vybral Robert Pařízek – neprošel 
přes něj jediný míč a schytal nespočet ran (mj. i dvakrát míčem přímo do obličeje). Mužstvo při svojí premiéře 
podržel i Martin Bednařík, který se ukázal jako výborný brankář s dostatečnými zkušenostmi i přehledem. 
Výsledek jsme dokázali udržet také díky faktu, že soupeř byl velmi rozhádaná a k nepohodě v jeho řadách jistě 
přispěli i místní diváci, kteří jej hnali kupředu. Vybojovali jsme zasloužené vítězství, které je o to cennější, že v 
základní sestavě nám chyběly tradiční opory jako Jarda Flajzar, Jarda Chvátal a Igor Šrůtka. Rozhodčí Gožďál Bohuslavice

Wiky – Velkoobchod a prodej hraček
Adam Balko - Profesionalni fotograf

Kyjov, tel: 606 791 115

základní sestavě nám chyběly tradiční opory jako Jarda Flajzar, Jarda Chvátal a Igor Šrůtka. Rozhodčí Gožďál 
se sice dopustil několika nepřesností, ale troufám si tvrdit, že v žádném případě neovlivnil průběh zápasu.
ŽK: Indruch, Lebduška                                      G: Navrátil
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Pavel Fochr – Obkladačské práce
Jestřábice, tel: 607 902 335

Martin Doležal – Zednické práce, sádrokartony 
aj.

Bohuslavice, tel: 721 785 169
Robin Duroň – Výkopové práce
Bohuslavice, tel: 721 785 169

Oldřich Strouhal – Vodo, topo, plyn
Bohuslavice, tel: 723 149 211

Veronika Šťastná – Sekond hand „U Verči“
Kyjov, tel: 777 758 373

Marcela Hinerová – Holičství Onyx
Kyjov, tel: 777 616 385

Restaurace Bonanza   Kyjov
Stabila – Výroba dřevěných metrů

Muchnice, tel: 517 367 192

SPONZOŘI UKONČENÍ PRÁZDNIN

Milan Sluka – Pohostinství „U Milana“
Miroslav Krýsa – Autodoprava

Kyjov, tel: 777 595 595
Sedlářová Eva – Rychlé občerstvení 

Rádio JIH
Cyklosport Luma  Vracov

Vlastimil Kubík – Stolařství
Bohuslavice

Martin Tesařík  Bohuslavice
Leri s.r.o. – Výroba a prodej pečiva

Ždánice, tel: 518 633 455
Pavla Průšová   Bohuslavice

Wiky – Velkoobchod a prodej hraček
Adam Balko - Profesionalni fotograf

Kyjov, tel: 606 791 115


