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5) Co si myslíte, že je v silách mužstva?
Podle dosavadního průběhu odehraných zápasů a velkého zkvalitnění 4. třídy si 
myslím, že střed tabulky.
6) Na fotbale v Bohuslavicích nastalo spoustu změn při organizaci 
domácích zápasů. Kterou jste vy sám nejvíce uvítal?

HODNOC. UTKÁNÍ

MOŘICKÝ 

VLADISLAV

HODNOC. UTKÁNÍ

SUŠÁNEK MARCEL
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7) Váš syn Ivoš je kmenovým hráčem Bohuslavic. Na podzim byl na 
hostování ve Vřesovicích. Jak mu toto hostování prospělo? Těšil se zpět 
do Bohuslavic?
Hostování ve Vřesovicích pro něho nebylo tím pravým ořechovým, neboť hrál 
na postu, na kterém už dlouho nehrával. Já si myslím, že se těšil, jak se vrátí 
zpět ke svému klubu. Navíc, moje manželka by ho vypleskala, kdyby se nevrátil! 
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Zkvalitnění je především v�celém kolektivu�a jejich přístupu k dané situaci. 
Myslím, že největší zásluhu na tom má pan Bavlnka. Ať už zajištěním například 
sponzorských darů do tomboly pro děti i dospělé a další věci kolem.

"Děkujeme všem sponzorům, fanouškům a návštěníkům 
fotbalových zápasů v Bohuslavicích za jejich přízeň tuto 
půlsezonu a také za to, že nás podporovali a navštěvovali 

v tak hojném počtu.
Budeme se snažit přes zimu co nejlépe připravit na její 
druhou polovinu, aby jsme Vám předvedli ještě lepší a 

zajímavější podívanou.
Přejeme divákům příjemný zimní odpočinek od fotbalu a 

na jaro se těšíme opět na viděnou."

ROBERT BAVLNKA ( předseda klubu )
AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

AUTOR  ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

PŘÍPRAVA

BAVLNKA ROBERT

ROZHOVORY

ING. MIROSLAV 

KRÝSA

SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 

Sponzora zajistil

Bavlnka Robert

9) Máte prvního vnoučka Tobiáška. Uritě jste na něj velmi pyšný! Bude z 

10) Jaký je Váš 
nejoblíbenější fotbalový 
tým a hráč?

Fotbalový klub FC Chelsea 

zpět ke svému klubu. Navíc, moje manželka by ho vypleskala, kdyby se nevrátil! 
A taky by měl doma galeje od Ivky a Tobiáška.

Doufám, že bude mít nějaké�geny po tatínkovi a Bohuslavickém dědečkovi. Ale 
také záleží na mamince, jestli�mu to bude tolerovat. Chce mít totiž ze synka 
atleta.

8) Na fotbale jste každý víkend. Zvykla si už vaše žena, že nevynecháte 
žádné utkání? Nebo občas potřebujete speciální povolenku, aby jste mohl 
jít?
Jistěže si zvykla. Dokonce�až do konce minulé sezony byla pravidelnou 
fanynkou, hlavně při domacích zápasech. Povolenku od ní nepotřebuji. Fotbal mi 
toleruje stejně jako rybaření.

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 hodnotné ceny, které věnovali lidé 
a firmy, jimž není bohuslavický fotbal lhostejný.  
DÍKY HLAVNĚ FIRMÁM:   J.P.PLAST; TRIFIN; VODO-TOPO-PLYN FÚSEK, 
ALFA NÁPOJE

0
0

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

Fotbalový klub FC Chelsea 
a hráč Tomáš Rosický.

Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa
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POZ Z V R P B
1 13 9 1 3 28
2 13 8 3 2 27
3 13 8 2 3 26
4 13 8 1 4 25
5 13 7 1 5 22
6 13 6 3 4 21
7 13 5 5 3 20
8 13 5 4 4 19
9 13 5 3 5 18
10 13 5 3 5 18
11 13 5 1 7 16
12 13 2 2 9 8
13 13 2 0 11 6

 20 :  14 (-3)

 36 :  20 (5)
 26 :  19 (4)
 27 :  17 (1)
 23 :  14 (3)

TÝM

Vnorovy B               

FK Dubňany B            
Čejč                    

TJ SOKOL BOHUSLAVICE "A MUŽSTVO"
IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

FC Vracov B             

 22 :  26 (-2)

 28 :  16 (7)

Archlebov               

Lipov B                 
Bukovany                 16 :  42 (-10)

 30 :   9 (9)

 23 :  17 (-1)
 13 :  15 (-1)

FK Šardice B            

Vřesovice               
St.Poddvorov B          
Hr.Vrbka                

Vzpomínam na velmi pěkný zápas před cca pěti lety s Hovoranama o postup do 
vyšší soutěže. Bohužel se to nakonec nepodařilo.   8 :  38 (-12)

1) Pane Riedl, byl jste někdy 
aktivním fotbalistou? Kde a na 
jakém postu jste hrával?
Ano, byl jsem aktivním fotbalistou, 
ale ne dlouho. V žácích a v dorostu 
jsem hrával na postu stopera. Po 
vojně jsem hrál chvíli za muže na 
postu útočníka.

2) Na fotbal do Bohuslavic 
chodíte již spoustu let. Je 
nějaká sezona, zápas, na který 
si rád vzpomenete?
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Bohuslavice             
Žeravice                

SKÓRE (±)

 26 :  22 (0)

10 otázek pro pana Vladimira Riedla

13 13 2 0 11 6
14 13 0 3 10 3

 2 :  3

 2 :  0

 2 :  3

 0 :  1

 4 :  1

 2 :  1

 2 :  1

FK Šardice B - Hr.Vrbka

Vnorovy B - Prušánky B

St.Poddvorov B - Čejč

Bukovany - FC Vracov B

Vřesovice - Bukovany

FC Vracov B - St.Poddvorov B

Čejč - Vnorovy B

Hr.Vrbka                

J.P. Plast, s.r.o.
Svatoborská 988; 697 01 Kyjov

Tel: +420 518 698 111
Fax: +420 518 698 110

Archlebov               
 11 :  40 (-18)

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOL

Prušánky B              

Čejč                    

Prušánky B              

Minulé kolo

FK Šardice B            

Bohuslavice             

Vřesovice               

FC Vracov B             

Žeravice - FK Šardice B

FK Dubňany B - Lipov B

Bohuslavice - Archlebov

Prušánky B - Hr.Vrbka

Dnešní kolo
14. kolo (14.)  21.03.2010 15:00   

vyšší soutěže. Bohužel se to nakonec nepodařilo.
3) Jak jste spokojen výkony mužstva po polovině sezony?

Výkony mužstva jsou hondě kolísavé. Chybělo nám i trochu štěstíčka.

4) Co byly podle Vás silné 
a slabé stránky mužstva? 
Kde především by měl 
tým zabrat a zlepšit se?

Slabá stránka byla podle mého 
nejvíce v obraně, samozřejmě 
také díky velké marodce. Silná 
stranka byla v záloze, až do 
určitého zápasu, kdy došlo ke 
zraněním ("tahounů") hráčů. 
Zlepšení by tedy mělo nastat 
hlavně v záložních řadách. Pak 
samozrejmě bude přicházet i 

15. kolo (15.)  28.03.2010 15:00   

Příší kolo
 8. kolo ( 8.)  27.09.2009 16:00   

  8 :  38 (-12)

FK Dubňany B            -

Žeravice                -

Lipov B                 -

Archlebov               -

Bukovany                -

St.Poddvorov B          -

Vnorovy B               -

Fax: +420 518 698 110
e-mail: jp-plast@jp-plast.cz

Žeravice - FK Dubňany B

Archlebov - Vřesovice

Bohuslavice - Lipov B

samozrejmě bude přicházet i 
více možností pro útočníky k 
zakončení.
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FOTO
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

0

4

5.5.1972

JMÉNO

21.3.1981

0

13

18.4.1992

13
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OD.Z.

13

MASTNÝ JOSEF

0 2GRUFÍK MAREK

0

0

13

1

0

0

0

0

2 V�okamžiku, kdy píši odpověď na tuto otázku – „jistého“ máme Vojtu ze Svatobořic – 
přemýšlivého to hráče, se kterým budu počítat na kraj zálohy. Za chvíli odjíždíme 
s�vedoucím mužstva do Moravan, kde věřím, že „uděláme“ Bušťu, kterého naši fanoušci 
už znají. Ostatní přestupy jsou v�tuto chvíli stále jen spekulacemi. K�posílení týmu – 
opět se budu opakovat – posílit potřebujeme HLAVNĚ vlastními odchovanci.

10

10

Se zimní přípravou jsem spokojen i nespokojen. Spokojen s�nasazením a 
přístupem účastníků a hrubě nespokojen s�laxností ne-účastníků. K 
„náročnému“ soustředění – mám o zimním výjezdovém soustředění svoje 
konkrétní představy a v�mém pojetí se nejedná jen o kondiční běhy. Ti, co jej 
aspoň jednou absolvovali, vědí, o čem mluvím. A že kluky bolely nohy? Laktát je 
sviň*  a někteří ani nevěděli, co to vlastně je a že to v�sobě mají… J

6) Můžeš nám říct pár slov o příchozích posilách. Je posílení týmu 
dostačující, příp. podle tvých představ?

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 
NAROZEN

LEBDUŠKA JIŘÍ (A) 16.9.1981 50

BEDNAŘÍK MARTIN 26.2.1979

FLAJZAR JAROSLAV 26.4.1973

0HORÁČEK JOSEF 0
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0

7) Sehrály se pouze dvě přípravná utkání. Splnily tvoje představy?

ZÁLOŽNÍCI

13 0

0

0

0

0

0

1

HORÁČEK PAVEL

HLAVÁČ JOSEF

ŠIMEČEK JAN

ŠRŮTKA IGOR

SLÁMA IGOR

PAŘÍZEK ROBERT

0

0

021.5.1981

7.1.1988

0

10

12.10.1991 7

4.9.1978

VALENTA VAŠEK 0

0

016.10.1963

0

21.4.1983

3

0

3

4

5

0

15.9.1987 12

1 0

7

DITRICH MILAN

CHVÁTAL JAROSLAV

0

0

0

1

4

0

5

22.11.1976

30.1.1986

0

7) Sehrály se pouze dvě přípravná utkání. Splnily tvoje představy?
Díky nepříznivému počasí nám bohužel vyšla jen tato dvě. Výsledkově nemám 
přípravu ve zvyku řešit. Šlo hlavně o to, abychom se po dlouhé zimní přestávce 
dostali do kontaktu se soupeřem a psychicky se připravili na soutěžní zápasy. 
Z�hlediska účasti hráčů jsem však hrubě nespokojen!
8) Jaké jsou cíle pro jarní část sezony?
Nemám ve zvyku odpovídat za každou cenu asertivně – přímá odpověď tedy 
zní:“ Jaro ukáže, zda se v�Bohuslavicích bude hrát fotbal dlouhodobě.“ A to je 
můj cíl bez ohledu na to, zda se někomu bude zdát cílem malým.
9) Které týmy jsou podle tvého názoru hlavními adepty na postup ze IV. tř. ?

Výbornou hrou i týmovostí vynikaly celky: Vracov B a Šardice B. Myslím, že do 
postupových bojů bude chtít zasáhnout i ambiciózní celek Dubňany B. Tady 
bych i hledal adepty na postup.

10) Taková moje typická otázka na konec rozhovoru. Jaký je tvůj 
nejoblíbenější hráč a mužstvo? Třeba některé mužstvo z�Pražských S? ;-) 
Na tuto otázku jsem odpovídal už loni a moje preference se nezměnily. Je však doplněna a na 
doplněk rád odpovím – ironií osudu se mezi pražská S�bohužel míchá i jakýsi Střížkov, ale ten jsi 
asi neměl na mysli, že ne J. Jinak samozřejmě Slávinka, protože Železná Sparta je Mirečku ták 

00ŠRŮTKA IGOR 0

01

530.1.1986

27.4.1973 28
Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

asi neměl na mysli, že ne J. Jinak samozřejmě Slávinka, protože Železná Sparta je Mirečku ták 
moc rezavá, že je na ostudu českého fotbalu.

INDRUCH MICHAL
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FOTO

ÚTOČNÍCI

0

0

JABORNÍK JAROSLAV

MALEŇÁK 
LUBOMÍR

BAVLNKA
ROBERT

27.6.1957

VEDOUCÍ MUŽSTVA

0

1

0

3

28.3.1987

MOŘICKÝ 
VLADISLAV

13.7.1968

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

TRENÉR 1.ASISTENT

OD.Z.NAROZEN

0

NAVRÁTIL VLADIMÍR

1) Trenére, jak by jsi zhodnotil podzimní část soutěže? 26.2.1979

16.12.1977

13.4.1979

10 otázek pro "Tréňu" Vladislava Mořického
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REALIZAČNÍ TÝM

BÁBÍČEK MARTIN

0

6

ASISTENT
RIEDL

VLADIMÍR
11.9.1958

13

11 213

ASISTENT

JMÉNO

Podzim jsme zahajovali po kompletní letní přípravě, po nešťastném sestupu (o skóre) 
z�III. třídy a s�odhodláním hrát pohledný fotbal. Nejen mezi hráči bylo relativně často 
k�slyšení, že se vrátíme po roce zase zpět do „trojky“. Moje prohlášení byla poněkud 
střízlivější – tvrdil jsem, že pokud po podzimní části skončíme do 5. místa, budu 
spokojen. Start do soutěže se nám víc než vydařil, zápasy jsme dotahovali do vítězných 
konců, střelecky se chytil „veterán“ Ladik Navrátil a my jsme dlouho vévodili čelu naší 
soutěže. Na konci podzimu, kdy nám los přiřknul silnější týmy, jsme však ztráceli a ono 
mnou předpovězené 5. místo se stalo realitou. Takže s�ohledem na stáří a neširokost 
hráčského kádru prostě s�podzimem spokojen být musím.

2) Je velký rozdíl mezi III. a IV. třídou?

Nemyslím, že by mezi těmito dvěma nejnižšími třídami bylo podstatných rozdílů. Patřím 
k�zastáncům názoru, že je lepší jedna třetí a dvě regionálně rozdělené (např. „kyjovsko“ 
a „veselsko“) čtvrté třídy. Samozřejmě vždy se najdou celky výrazně lepší, či horší.

KRÝSA MIREK (C)

0 0

10

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

15.kolo NE

16.kolo NE

17.kolo NE

18.kolo SO

19.kolo NE

20.kolo SO

21.kolo NE

22.kolo NE

23.kolo NE

24.kolo NE

Bohuslavice - Hr.Vrbka 25.04.2010 16:00

04.04.2010 15:30

Bohuslavice - St.Poddvorov B

17.04.2010 16:00

Bohuslavice - Čejč 09.05.2010 16:30

Prušánky B - Bohuslavice 01.05.2010 16:30

23.05.2010 16:30

Bohuslavice - Lipov B

Bukovany - Bohuslavice

28.03.2010 15:00

Bohuslavice - Vřesovice

5) Jak by jsi zhodnotil zimní přípravu pro jarní část sezony? (říkal mi 

MSO TRADE
Bohuslavice - Archlebov

SPONZOR

FK Šardice B - Bohuslavice 30.05.2010 10:15

16.05.2010 16:30FC Vracov B - Bohuslavice

21.03.2010 15:00

Vnorovy B - Bohuslavice

Slabinu všichni známe – tým stárne a my jsme zcela odtrženi od mladých hráčů. I když se vedení 
v�čele s�předsedou a vedoucím mužstva v�jedné osobě panem Bavlnkou snaží přilákat sem mladé 
hráče z�jiných týmů, pak jsme pořád zcela bez mladíků a odchovanců Bohuslavic. To je obrovská 
chyba a dalo by se dlouze polemizovat, proč tomu tak je. Nevyslovím teď žádnou objevnou 
myšlenku, ale diváci se 100% chtějí chodit dívat na „svoje“ chlapce, ale bohužel. Z�odrostlých 
dorostenců s�námi stabilně chodí trénovat jen Jožka Mastný (brankář) a to je žalostně málo. 
Klidně berte toto moje postesknutí si jako apel na mladou generaci. Pevně věřím, že se pro 
následující sezónu podaří obnovit tým žáčků, na kterém se bude v�daleké budoucnosti dát stavět. 
Silná stránka – (tady jsem se musel dlouze zamyslit) jsou to kluci (omlouvám se – jsou to chlapi a 
tátové od rodin), kteří mají fotbal opravdu rádi, nechají se na stará kolena honit po trénincích, 
řvát na sebe a jsou ochotni se učit (snad na někoho nezapomenu – Pepik Horáček, Mirek Krýsa, 
Myšák Indruch, Jirka Lebda, Jarda Flajzar, Ladik Navrátil, z�nově přišedších i Martin Bednařík). 
Až se tito kluci na to vykašlou, pak to doslova můžeme zabalit.

3) Panuje se současným postavením týmu v�tabulce spokojenost?
Odpověď je vlastně výše – spokojen být musím.
4) Co bylo na podzim největší slabinou a naopak silnou stránkou 
týmu?

11.04.2010 15:30

25.kolo SO

26.kolo NE

5) Jak by jsi zhodnotil zimní přípravu pro jarní část sezony? (říkal mi 
tajný zdroj, že někteří hráči toho měli na soustředění plné brejle a hodně 
je potom bolely nohy ;-))

FK Dubňany B - Bohuslavice

Bohuslavice - Žeravice 13.06.2010 16:30

05.06.2010 16:30
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LADISLAV 
NAVRÁTIL

HONZA 
ŠIMEČEK

MIRA 
KRÝSA

V 1.ROČNÍKU ŠIPOKOVÉHO TURNAJE ŠTASTNÁ 
TREFA JSME ZAŽILI SPOUSTU SRANDY A 
NAPĚTÍ. POŘADÍ BYLO NÁSLEDUJÍCÍ:

3.MÍSTO

2.MÍSTO

1.MÍSTO

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI

ZA DLOUHODOBOU DODÁVKU 

12.kolo-Bohuslavice - FK Dubňany B 1:3 (0:1)
V tomto zápase na naše hřiště přijel první team tabulky Baník
 Dubňany B posílen o některé hráče prvního mužstva.
Přesto že do hry už mohl zasáhnout M.Indruch tak nás 
opět decimovala nepřítomnost měkolika hráčů kteří jsou
 zraněni a nebo měli prac.povinnosti.Od zápasu jsem 
očekával bojovnost našich hráčů,a vyspělou hru soupeře obojí se do jisté míry potvrdilo.
Na střídačce: Mastný Josef (B),Martin Bednařík,Navrátil Ladislav,Dittrich Milan
Zápas řídil rozhodčí Kašík
Telegraficky z průběhu zápasu:
Hra začala zostra soupeř nás nešetřil a po několika varováních přišla v 8min první vyložená šance soupeřův 
záložník přehrává naši obranu proniká do vápna snaha o kličku brankáři Grufík bravurně kryje.Po této šanci se 
osmělujeme hra se opticky vyrovnává ve 20min vhazuje Śimeček na Hlaváče ten prodlužuje na Krýsu který volý 
kličku do vápna následuje zakončení mimo branku naše aktivita pokračuje jejím vyůstěním je 29min kdy kope 
Šimeček roh na zadní tyč kde nepokrytý Krýsa zakončuje hlavou míč se odrazil od břevna za brankovou čáru 
ovšem špatně postavený royhodčí (stojí u střed.kruhu) branku neuznává čemuž se divý i soupeř.Hosté si vzaly 
varování k srdci a opět nás začali přehrávat ve 35min vhazuje soupeř aut na hranici vel.vápna Bábíček 
nepochopitelně blokuje házejícího hráče a nevšímá si svého postu kam byl míč vhozen volný hráč přenáší hru na 
druhou stranu kde na malém vápně propadá Šimeček a prohráváme 0:1 . Zbytek první půle se odehrál v poklidu 
snad je po odpískání trapná omluva arbitra.
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snad je po odpískání trapná omluva arbitra.

Druhý poločas začal už bez Horáčka J. střídán pro dýchací problémy proto došlo k přeskupení naší sestavy první 
světlí okamžik nastal v 58min kdy Grufík rozehrává na Indrucha který posílá míč na rozběhnutého Krýsu který 
vniká do vápna křižnou střelou trefuje ovšem pouze horní tyč.Až do 69min nebylo co ke koukání ale potom 
nastalo deset minut hrůzy v tuto chvíly dostává Valenta ŽK hned v 70min ho následuje Flajzar obě za fauly 
.Následně v 72min po špatné přihrávce od zálohy na obránce (přihrávka jde mezi stopera a krajního obránce) 
nastává přečíslení které končí faulem před vápnem naši hráči snad ani nesledovali postavení soupeře neboď 
místo přímé střely následovala přihrávka napříč vápnem až našla volného hráče jenž z malého vápna zakončuje 
0:2 vrchlem je 80min kdy hrubě fauluje Flajzar následuje 2 ŽK což značí kartu červené barvy.I v menším počtu 
hráčů jsme zápas nezabalyly abyly jsme odměněni 85min kdy po prodlouženém autu zakončuje Šimeček hlavou do 
břevna odražený míč hraje soupeř rukou a nařízenou penaltu proměnuje Indruch na stav1:2.Po zkorigování jsme 
se pokusily vyrovnat což se nepovedlo naopak v 92min soupeř z brejku upravuje na konečný stav 1:3.

Slova závěrem:
Opět se nám nepodařilo bodovat se silným soupeřem a to ani na domácí půdě odehráli jsme vcelku 
vyrovnaný zápas v kterém jsme neměli potřebné štěstí které by nám pomohlo k bodům nezbývá než se 
odpovědně připravyt na další zápas a pokusit se bodovat.

ŽK: Valenta ČK: Flajzar                       G: Indruch (P)
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Dnes se nám představí soupeř, kterého s 

předchozím utkání porazili velice těsně 3:2. Z toho 

plyne, že nás čeká nesmírně těžké utkání.

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

Sestava:
                 Bednařík (B)
                  Lebduška
Horáček Josef    Horáček Pavel   Valenta
       Šimeček    Indruch    Mastný
                     Grufík
              Krýsa (C)   Navrátil
K poslednímu (nepočítám-li jarní předehrávku) zápasu podzimní sezóny jsme nastoupili na 
trávník Sokola Žeravice – souseda v aktuální tabulce. Panovalo studené podzimní počasí 
provázené poměrně silným větrem. Účast hráčů byla žalostná, poprvé jsme nastoupili se 
zcela osiřelou lavičkou a se všemi třemi gólmany v základní sestavě.
Na střídačce:                Zápas řídil rozhodčí Straka
Telegraficky z průběhu zápasu:
Po oboustranném opatrném úvodu a nesmělém oťukávání se, se začal hrát nepohledný a nelíbivý 
fotbal. Nepřesnosti provázely oba týmy a hra se přelévala na obě strany hrací plochy. Bohužel, 
hned první akce (17. minuta) soupeře končila střelou do naší sítě – nejprve tvrdou a umístěnou 
střelu soupeřova útočníka spolehlivě zlikvidoval Martin Bednařík, avšak při následném rohovém 

14.kolo-Bohuslavice - Lipov B
DNEŠNÍ UTKÁNÍ 13.kolo-Žeravice - Bohuslavice 2:0 (1:0)
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střelu soupeřova útočníka spolehlivě zlikvidoval Martin Bednařík, avšak při následném rohovém 
kopu se hostující hráč prosadil svým důrazem a přes našeho obránce skóroval na 1:0. Obdržený 
gól nás vyburcoval ke zvýšené aktivitě a dokonce jsme si i vypracovávali slibné šance. Ve 26. 
minutě tvrdě střílí Michal Indruch – jeho střelu „do šibenice“ však dobře postavený domácí 
brankář vyráží na roh. V 39. minutě pro změnu tvrdě střílí Mirek Krýsa – bohužel do náručí 
brankáře. Největší šanci 1. poločasu jsme si vypracovali ve 40. minutě – Krýsa zatahuje míč po 
levé straně hřiště, ač tísněn vysílá tvrdou střelu, která zazvonila o tyč soupeřovy svatyně – míč 
se odráží k Ladikovi Navrátilovi a ten naprosto nepochopitelně nevolí střelu do odkryté branky, 
ale pokouší se o efektní obstřelení soupeřových obránců a přestřeluje branku. Poločas tedy končí 
za stavu 1:0.
Druhý poločas se nesl ve znamení našeho zvýšeného úsilí o srovnání výsledku. V prvních minutách 
jsme zatlačili soupeře na jeho polovinu, ale tlak bohužel nevyústil ve vstřelení kýžené branky. V 
52. minutě opět střílí Krýsa – pět mimo branku. V 64. minutě po našem rohovém kopu tísněný 
Navrátil hlavou nachází pouze náruč domácího brankáře. Ono otřepané „nedáš – dostaneš“ však 
zafungovalo i tentokrát, po ojedinělém útoku soupeře, který skočil rohovým kopem, se opět 
opakuje naše největší slabina – naše naivita při bránění standardních situací. Při rohovém kopu 
dvojice stoperů zcela zapomněla na nejstaršího hráče soupeře, který nikým neatakován pohodlně 
zakončuje rohový kop výstavní brankou – prohráváme 2:0. Celý zbytek druhého poločasu už byl 
jen naší marnou snahou cokoli udělat s výsledkem. 
Slova závěrem:
Bez komentáře.
ŽK: Lebduška-                GRUFÍK MAREK         ww.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz

                     7 HLASŮ                CELKEM BYLO 18  HLASŮ (DUBŇANY B)
ŽK: Lebduška-
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