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17.kolo Bohuslavice - St.Poddvorov B  

0 HLAVNÍ ROZHODČÍ: PAN   Husár

DELEGÁT OFS:                                                                   

Brno-střed
Trnitá 14 (naproti 
Galerie Vaňkovka)

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

J & K Invest TradePRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ
kontakt: 

tel.: +420 602 565 924

Starý Poddvorov B-
STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE (TRIFIN ARÉNA)

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ

kč

Galerie Vaňkovka)
Brno, 602 00 Bohuslavice - Hr.Vrbka

cena programu 20

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

tel.: +420 602 565 924

lebduska.jiri@seznam.cz

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
25.4.2010 16:00
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AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

AUTOR  ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

PŘÍPRAVA

BAVLNKA ROBERT

ROBERT BAVLNKA ( předseda klubu )

ROZHOVORY

ING. MIROSLAV 

KRÝSA

SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 

HODNOC. UTKÁNÍ

MOŘICKÝ 

VLADISLAV

HODNOC. UTKÁNÍ

SUŠÁNEK MARCEL

5) Co si myslíš, že současný tým 
nejvíce trápí?

Podle mě častá neúčast 
některých hráčů na tréninku. 
Pak se to ukazuje i na naší 
hře.

7) Máš nějaký svůj fotbalový 
sen?

Mým snem je si jednou 
zahrát na Letné. :-)

"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."

Brno-střed
Trnitá 14 (naproti 
Galerie Vaňkovka)

Brno, 602 00

Sponzora zajistil

Bavlnka Robert

8) Působíš velmi klidným dojmem. Je vůbec něco, co tě dokáže pořádně 
vytočit? 

Spousta věcí, ale radši si je řeknu pro sebe. Než abych křičel a nadával 
spoluhráčům nebo kamarádům.

9) Co by jsi prozradil nebo vzkázal svým fanouškům, především fanynkám? 
Většinou je zajímá nějaká pikantnost! ;-)

 No comment.......:-)

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový tým 
a hráč?

AC Sparta Praha a hráč Karel Poborský.

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

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

tel.: 515 53 66 79   mobil 1: +420 720 66 55 66
fax: 515 53 66 79   mobil 2: +420 721 66 55 66     jkit@email.cz Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

AC Sparta Praha a hráč Karel Poborský.
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POZ Z V R P B
1 16 11 1 4 34
2 16 10 3 3 33
3 16 10 2 4 32
4 16 10 1 5 31
5 16 9 3 4 30
6 16 8 3 5 27
7 16 8 2 6 26
8 16 6 6 4 24
9 16 6 4 6 22
10 16 5 4 7 19
11 16 5 1 10 16
12 16 3 2 11 11
13 16 2 1 13 7

 17 :  26 (( -2))

 43 :  23 (-8)
 39 :  18 (-7)
 31 :  16 (-6)
 32 :  23 (-3)

Hr.Vrbka                 

FK Dubňany B            
Bohuslavice             

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

FC Vracov B             
TÝM

 36 :  17 (-10)

Archlebov               

 27 :  21 (0)

FK Šardice B            

Čejč                    

 10 :  46 ((-17))
 18 :  49 ((-13))
 23 :  36 (( -8))

 43 :  11 (-9)

 29 :  24 (-2)

10 otázek pro "mladou naději" Jožinka Mastného

Fotbal už od dětských let 
hraji v�Bohuslavicích, kde 
působím do dnes.

2) Byl jsi vždy brankař? Který 
jiný post by ti vyhovoval?

Vřesovice               
St.Poddvorov B          

Lipov B                 
Bukovany                Co si pamatuji tak ano, ale ze začátku jsem dělal dvojku, tak jsem hrával na 

levém obránci. Později už jsem začal chytat pravidelně.

1) Joži, řekni nám něco o tvé 
fotbalové kariéře?

strana   -

Žeravice                
Vnorovy B               

SKÓRE (±)

 21 :  18 (( -5))

13 16 2 1 13 7
14 16 1 3 12 6

10:00

 1 :  1

 1 :  0

 2 :  3

 0 :  5

 1 :  3

 1 :  4

Tak to já nedokážu říct. Je 
možné, že neměli od 
malička takovou chuť 
k�fotbalu, která by jim 
zůstala jako mně. Opravdu 
těžko říct. 

Bukovany - Žeravice

Archlebov - Lipov B

18. kolo (18.)  18.04.2010 16:00   

FK Šardice B - Čejč

Prušánky B - FC Vracov B

Hr.Vrbka - Vřesovice

Vnorovy B - Bohuslavice

St.Poddvorov B - FK Dubňany B

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOL

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

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

Bohuslavice             

Minulé kolo

Dnešní kolo

Bohuslavice - St.Poddvorov B

Žeravice                

Archlebov               

FK Dubňany B            

Prušánky B              

Čejč                    

FC Vracov B             

Vřesovice               

Příší kolo

 10 :  46 ((-17))
 12 :  53 ((-18))Prušánky B              

Lipov B - FK Šardice B

Žeravice - Archlebov

FK Dubňany B - Bukovany

4) Jak jsi ty spokojen s 
právě probíhající 
sezonou?
Já jsem zatím se sezonou 
spokojen. Nevím jak 
ostatní, ale mně se líbí. Až 
na ty naše útočníky, kteří 
se občas trápí v�koncovce.

17. kolo (17.)  11.04.2010 15:30   

 8. kolo ( 8.)  27.09.2009 16:00   

FK Šardice B            -

Hr.Vrbka                -

Vnorovy B               -

St.Poddvorov B           -

Bukovany                -

Archlebov               -

Lipov B                 -

levém obránci. Později už jsem začal chytat pravidelně.
3) Z bývalého dorostu Bohuslavic jsi vlastně jediný hráč, který nyní 
pokračuje v mužích. Kde vidíš příčinu toho, že se nepřidali i další kluci?

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

FC Vracov B - Hr.Vrbka

Čejč - Prušánky B
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FOTO
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

5) Trenér s tebou počítá na kraj zálohy díky tvé přemýšlivosti a 
běhavosti. Vyhovuje ti tento post? 

Ve Svatobořicích jsem více zápasů odehrál spíše v�obraně, tak se tam ještě 
trošku rozkoukávám. Ale ten post se mi líbí a jsem rád za každou minutu na 
hřišti, i když zatím výkony nejsou takové jaké bych chtěl.  Je toho hodně co 
zlepšovat.

6) Jak se díváš na tým po pár zápasech, které jsi za Bohuslavice odehrál?

Tak je vidět, že to mužstvo svoji kvalitu má, jsou tu skvělí hráči. Dobře se mi hrálo 
v�záloze s�Míšou Indruchem, Bušťou, Jardou Flajzarem, ale vyhovovala mi i spolupráce 
s�Pepou Horáčkem a Mirou Krýsou. Je vidět, že mužstvo má dobrý základ. Chce to, aby 
se přidali i ostatní a po té by měly přijít i úspěchy.

7) Máš nějaký svůj nesplněný fotbalový sen?

0

0

1

0

0

2

0

5

5.5.1972

21.3.1981

0

16

18.4.1992

1616.9.1981

26.2.1979

JMÉNO

GRUFÍK MAREK

NAROZEN

LEBDUŠKA JIŘÍ (A)

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

BEDNAŘÍK MARTIN 13 0

OD.Z.

14 0 2

13

50

15

0

0

FLAJZAR JAROSLAV 26.4.1973

0HORÁČEK JOSEF 0
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MASTNÝ JOSEF
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ZÁLOŽNÍCI

No to snad ani ne, chtěl bych se bavit fotbalem a mít z�něj radost. 

8) Platíš za znalce vín. Aktivně se zapojuješ do degustací před koštem i 
následných koštů. Musel jsi projít nějakým speciálním školením, abys 
poznal více než jen barvu vína? Která vína patří mezi tvá oblíbená? 

Tak za znalce vín se určitě nepovažuju. Do toho mám ještě hodně daleko. Žádné školení nemám, 
ale v�budoucnu bych o něm určitě uvažoval. Otec má vinohrad a tak jsem nějak k�tomu našel cestu 
i já, ale jsem na začátku, kdy si hlavně nechám radit  od zkušenějších. Mám rád Burgundské šedé, 
Chardonnay a z�červených třeba Merlot, Cabernet Sauvignon.

9) Nedávno se ti narodilo druhé dítě, opět holčička. Gratulujeme! Nebudeš 
mít s propustkami na fotbal problém, když ti doma vládnout už 3 ženy? 
Pustíš se ještě do fotbalisty? 

To ne, mám skvělou a tolerantní ženu, která mě spíše ve fotbale podporuje a 
těším se, že brzy začnou chodit na fotbal a povzbuzovat mě všechny tři. Kluka 
bych moc rád, ale představa, že by to byla třetí holka mě od toho nějak 
odrazuje. ;-)
10) Jaký je tvůj oblíbený fotbalový tým a hráč ?0

CHVÁTAL JAROSLAV 6

0

VALENTA VAŠEK 0

ŠIMEČEK JAN

VAŠÍČEK PETR

KÖLBL VOJTĚCH

16 0

0

0

0

0

7

0

HORÁČEK PAVEL

HLAVÁČ JOSEF

22.11.1976

3

4

8

BUŠTÍK ZBYNĚK

PAŘÍZEK ROBERT

0 0

027.7.1989

7.1.1988

0

13

- 2

4.9.1978

0 0

21.4.1983

15.9.1987 15

0

016.10.1963 0

0

2

2

0

7

20

0

-

0

10) Jaký je tvůj oblíbený fotbalový tým a hráč ?
Mám rád mužstva, které hrají útočný fotbal. Arsenal, Barcelona. Hráči třeba 
Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

0VAŠÍČEK PETR 00

01

7

INDRUCH MICHAL

-

27.4.1973 29
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FOTO
ÚTOČNÍCI1) Vojto, řekni nám něco o tvé 

fotbalové kariéře?

Fotbal jsem začal hrát za žáčky 
v�Moravanech, pak jsem přestoupil do 
Bukovan, kde jsem byl až do dorostu. 

Odtud jsem zamířil do Svatobořic, kde 
jsem hrál za muže a teď jsem tady 

v�Bohuslavicích.

2) Proč sis jako své další působiště 
vybral právě Bohuslavice?

Tak v�Bohuslavicích mám spoustu přátel a fotbal v�Bohuslavicích sleduju 
dlouho. Teď jsem přes rok fotbal nehrál a chtěl jsem to zkusit někde jinde.

0

NOVÁK ONDRA - 2 1 0 0

0

0

RIEDL IVO 5.6.1983 2 0 0 0

10 otázek pro "běhavce" Vojtu Kolbela
strana   -

28.3.1987

MOŘICKÝ 
VLADISLAV

13.7.1968

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

TRENÉR 1.ASISTENT

OD.Z.NAROZEN

MALEŇÁK 
LUBOMÍR

BAVLNKA
ROBERT

27.6.1957

VEDOUCÍ MUŽSTVA

0

1

NAVRÁTIL VLADIMÍR 16.12.1977

13.4.1979KRÝSA MIREK (C)

JMÉNO

BÁBÍČEK MARTIN

0

10

ASISTENT
RIEDL

VLADIMÍR
11.9.1958

12

16

13 216

ASISTENT

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

Tak tolik těch zápasů snad 
nebylo, ale pamatuju si, že 
největší hrozbou pro nás 
byl vždy Jarda Flajzar a 
v�útoku Mira Krýsa. Myslím, 
že těch vyhraných zápasů 
mají více Bohuslavice.

www.jkit.cz

3) Je něco, co tě po příchodu k týmu překvapilo? Ať už mile nebo nemile.

Tak mile mě překvapilo, jak vede pan Mořický tréninky, které jsou opravdu na 
skvělé úrovni a i celkově je vidět, že tomu opravdu rozumí a že jsou 
Bohuslavice v�dobrých rukou.  Nemile snad nic…

Bohuslavice - Vřesovice

09.05.2010 16:30

Prušánky B - Bohuslavice 01.05.2010 16:30

23.05.2010 16:30

17.04.2010 16:00

Bohuslavice - Čejč

Bohuslavice - Hr.Vrbka 25.04.2010 16:00

04.04.2010 15:30

Bohuslavice - St.Poddvorov B

4) Proti Bohuslavicím jsi 
několikrát hrál. 
Vzpomeneš si na nějaký 
zápas, moment, který jsi Bohuslavice - Archlebov 5:1 (3:0)

Bukovany - Bohuslavice 0:5 (0:2)

28.03.2010 15:00

13.7.1968 8.2.1971 27.6.1957

POSPÍŠIL, JELÍNEK

J & K Invest Trade

16.05.2010 16:30

SPONZOR UTKÁNÍ

11.04.2010 15:30

FC Vracov B - Bohuslavice

SPONZOR

11.9.1958

MSO TRADEBohuslavice - Lipov B 2:0 (0:0) 21.03.2010 15:00

Vnorovy B - Bohuslavice

24.kolo NE

25.kolo SO

26.kolo NE

www.jkit.cz
FK Dubňany B - Bohuslavice

13.06.2010 16:30

FK Šardice B - Bohuslavice 30.05.2010 10:15

Bohuslavice - Žeravice
05.06.2010 16:30
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PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOLOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI

Sestava:
Bednařík (B)/60. Mastný
Pařízek
Horáček Josef    Lebduška/55. Riedl   Valenta
Chvátal    Flajzar     Buštík
Horáček Pavel
Krýsa (C)/65. Vašíček     Novák
K druhému jarnímu zápasu (opět doma) jsme přivítali celek Sokola Archlebov, který v prvním jarním kole 
překvapivě sebral body na podzim výborně hrajícímu celku Vřesovic. Vzhledem k faktu, že Archlebov patří mezi 
bodově nejméně výkonné celky, jsme v domácím prostředí nemohli „brát“ nic,než vítězství.
Na střídačce: Bábíček Martin, Navrátil Vladimír, Šimeček Jan,
Zápas řídil rozhodčí Voříšek
Telegraficky z průběhu zápasu:
Do zápasu jsme nastoupili s několika změnami v sestavě – absentoval zraněný Michal Indruch, takže na jeho 
místo byl postaven stejně zkušený Jarda Flajzar. Do sestavy byly zařazeny obě nové posily – Zbyněk Buštík z 
Morava (tentokrát netradičně na kraji zálohy, kde předvedl jeden z nejlepších výkonů) a také Ondra Novák – 
útočná posila z Milotic. Na našem herním projevu to bylo okamžitě znát, v útoku ožil hlavně Mirek Krýsa. Od 
počátku zápasu jsme měli optickou územní převahu, což ovšem neznamenalo, že by se soupeř k ničemu 
neodhodlal. Největší nebezpečí nám hrozilo od soupeřova hráče číslo 7, se kterým měl z počátku zápasu 

ZA DLOUHODOBOU DODÁVKU 
POCHOUTEK ZE SORTIMENTU 

FIRMY

15.kolo-Bohuslavice - Archlebov 5:1 (3:0)

neodhodlal. Největší nebezpečí nám hrozilo od soupeřova hráče číslo 7, se kterým měl z počátku zápasu 
problémy Václav Valenta. V 6. minutě posílá Jirka Lebduška střílený centr mezi tyče soupeřovy branky, ale 
hostující brankář vyškrábnul na roh. Ve 14. minutě centruje z pravé strany Pepik Horáček přesně na hlavu 
Buštíka, ten chytře vrací na Jardu Flajzara, který zakončuje tvrdou přízemní střelou k tyči soupeřovy branky, 
hostující brankář byl však opět na místě a s přehledem střelu likviduje. V 19. minutě jsme se konečně dočkali – 
Buštík zahrává rohový kop a Flajzar hlavou nekompromisně zavěšuje – vedeme 1:0. Ve 23. minutě je nám odpískán 
faul ve středu hřiště, soupeř centruje, výše zmiňovaný hráč číslo 7 se lehce zbavuje Vašíka Valenty, ale naštěstí 
mu v rozhodujícím okamžiku odskakuje míč a střela končí mimo. V 24. minutě se zastřeluje Mirek Krýsa po 
přihrávce Jardy Chvátala, však míří mimo branku. Ovšem v 29. minutě se Mirečkovi konečně zadařilo – po 
krásném výkopu Martina Bednaříka se Mirek dostává k míči a skóruje na 2:0. Hned o 3 minuty později se míč 
dostává k Ondrovi Novákovi a ten vysílá „padající list“ na zadní tyč soupeřovy branky, překvapený strážce 
svatyně prakticky nestačil ani zareagovat a my vedeme 3:0. Ve 44. minutě po dalším rohovém kopu se do 
zakončení hlavou dostává Flajzar, ale jeho střelu pod horní tyč brankář hostí vytahuje z branky. Poločas byl 
ukončen za stavu 3:0.
V druhém poločase se hra odvíjela obdobným způsobem – už v 51. minutě zatahuje míč Buštík, posílá centr na 
malé pokutové území a Krýsa stehnem zvyšuje na 4:0. 55. minuta – tentokrát po centru Chvátal Mirek dokonává 
hattrick identickým způsobem – vedeme 5:0. O střídání se hlásí Lebduška a díky výraznému vedení je střídán i 
brankář Bednařík a kapitán Krýsa. Sestava je zcela změněna a úkol je jednoznačný – dohrát zápas a vyzkoušet 
zapracování hráčů, kteří jsou v týmu neví nebo nehrají tak často. Pravdou je, že spoluhráči premiéru Jožko 
Mastnému příliš neulehčili. V 66. minutě byl proti nám nařízen přímý volný kop ze střední vzdálenosti a přesto, že 
ji Jožinek volal o postavení obranné zdi, se tak nestalo a soupeřovu hráči sedla střela dokonale – zaplachtila k 
levé tyči naší branky 5:1. Za tohoto stavu byl zápas i ukončen.
Slova závěrem:
Bez ohledu na postavení soupeře v tabulce 4. třídy, jsme po úvodní nervozitě hráli kombinační hru se spoustou 
přihrávek, minimem nakopávaných míčů. Hra dostává řád i formu a roční práce s mužstvem se začíná projevovat 

Z
A

 D
LO

U
H

O
D

O
BO

U
 

VĚ
RN

O
S

T

přihrávek, minimem nakopávaných míčů. Hra dostává řád i formu a roční práce s mužstvem se začíná projevovat 
(nebo se mýlím?)
ŽK: Horáček Pavel, Pařízek
G: Krýsa 3*, Flajzar, Novák
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Na podzim jsme v Poddvorově vydřeli výhru 0:1, 

podaří se nám zopakovat tento výborný výsledek ?

Sestava:
Bednařík (B)
Pařízek
Horáček Josef    Lebduška   Valenta / 43.Horáček Pavel
Vašíček / 43.Kölbel   Flajzar      Chvátal
Buštík / 82. Navrátil
Krýsa (C)     Novák
Třetí jarní kolo nás přivedlo na půdu Bukovan, kde nás v derby uvítali hráči TJ Družstevník. Domácí se nacházejí 
v nejspodnějších patrech tabulky 4. třídy, takže případná prohra by byla pravděpodobně označena ostudnou.
Na střídačce: Šimeček Jan, Mastný Josef,
Zápas řídil rozhodčí Kašík
Telegraficky z průběhu zápasu:
Úvod zápasu se (jako už bohužel pravidelně) z naší strany odvíjel v nervózním duchu. Už od počátku bylo zřejmé, 
že si slabší výkon vybral nejen Vašík Valenta, ale i Jirka Lebduška. Soupeř se zcela zbytečně dostával do 
útočných výpadů, které nám působily nemálo problémů. Nutno podotknout, že tým Bukovan do utkání přivedl ex-
trenér našeho celku p. Gardáš, který buduje zcela nový tým, postavený na výhradně mladých hráčích. Ve 3. 
minutě po přímém volném kopu zahrávaném z pravé strany se k hlavičce dostává Jarda Flajzar, jeho střela však 
končí nad soupeřovou brankou. Hra se přelévala na obě strany, a byla oboustranně plná nepřesností. V 17. minutě 
domácí brankář chybně rozehrává odkop od branky, míč zachytává Mirek Krýsa a nabídnutou šanci proměňuje – 
stav je 0:1. Ani vstřelená branka nás však paradoxně nezklidnila a hlavně obrana kupila chybu za chybou, naštěstí 

4.kolo- Starý Poddvorov B - Bohuslavice  0:1 (0:1)
DNEŠNÍ UTKÁNÍ 16.kolo-Bukovany - Bohuslavice 0:5 (0:2)

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

stav je 0:1. Ani vstřelená branka nás však paradoxně nezklidnila a hlavně obrana kupila chybu za chybou, naštěstí 
pro náš však soupeř nedokázal naše chyby trestat. V 43. minutě proto proběhlo hned dvojí střídání, obrana byla 
vyztužena odpočinutým Pavlem Horáčkem a naopak naše útočné ambice měl na záloze posílit Vojta Kölbel. Tento 
tah se ukázal jako šťastný ihned v další minutě – postupný útok po ose Pavel Horáček – Chvátal, kdy Jarda zatáhl 
míč, poslal kvalitní centr do velkého pokutového území soupeře, kde střelou zakončoval Zbyněk Buštík – stav se 
měnil na 0:2. Prakticky po rozehrávce byl odpískán konec 1. poločasu.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s jednoznačnými pokyny – hrát kombinační hru s přihrávkami „po zemi“, 
které měly eliminovat zhoršené povětrnostní podmínky a v žádném případě nepřipustit zdramatizování zápasu. 
Hned v 49. minutě velmi nepřesně pískající rozhodčí Kašík přísně posoudil zákrok Pepy Horáčka jako ruku a 
odpískal proti nám penaltu. Při její exekuci se projevila nevyzrálost a nevyhranost soupeřových mladých hráčů – 
exekutor zahrál pokutový kop nešťastně, což nebylo problémem pro Martina Bednaříka, který pokutový kop 
úspěšně zlikvidoval a uchránil čisté konto. V 56. minutě se pískala další penalta, tentokrát v náš prospěch, po 
faulu na Krýsu. Při její exekuci nezaváhal Jarda Flajzar a stav byl tedy 0:3. Od tohoto okamžiku jsme přebrali 
taktovku zápasu do vlastních rukou a bylo kupodivu, jak soupeřovi mladí hráči postupně kondičně „odcházeli“. K 
další změně stavu došlo v 83. minutě, kdy Flajzar vybízí skvostnou přihrávkou ke skórování Krýsu. Mirek po 
vydařené střele na zadní tyč zvyšuje na 0:4. O minutu později nakopává Pepa Horáček vysoký míč do pokutového 
území soupeře, stoper domácí svým nedůrazem nechává prostor Krýsovi, který vybojovaný míč vrací zpět na 
střídavšího Ladika Navrátila a ten v koncovce rutinérsky nezaváhá – vedeme již 0:5. Gólovou tečku mohl zápasu 
dát již v nastaveném čase dát Jarda Flajzar, který při provádění přímého volného kopu se 17 metrů jen těsně 
minul branku soupeře.
Slova závěrem:
Tento zápas je možno zařadit mezi zápasy „šťastných střídání“, kdy prakticky ihned po výměně hráčů došlo k 
navýšení skóre v náš prospěch. Velký dík patří i našim divákům, kteří nás v hojném počtu doprovodili do Bukovan a 
jejich projevy byly hodně znát.
ŽK: PařízekŽK: Pařízek
G: Krýsa 2, Flajzar (penalta), Buštík, Navrátil
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Firma J & K Invest Trade.
Naše společnost byla založena roku 2006, a od té doby je tu pro všechny z Vás, kteří 
potřebují dovézt od nás se říct cokoli odkudkoli. Vyplňujeme jakousi díru na našem trhu. potřebují dovézt od nás se říct cokoli odkudkoli. Vyplňujeme jakousi díru na našem trhu. 
Nápad na založení firmy dostal její majitel po tom, co potřeboval dovézt vůz z USA, ale 

nikdo toto nebyl schopný provést rychle a levně. Zkrátka, takovýchto firem byl nedostatek. 
Proto vznikla firma J&K Invest Trade, proto, aby nabídla rychlejší a levnější služby, 

spojené s vřelým přístupem k zákazníkům.

S námi se Vám otevírá celý svět. Jsme schopni dovézt cokoli potřebujete, od televizí přes 
auta až po letadla. Zákazníkům můžeme poskytnout i financování formou leasingu.

Některé z námi dovezených  automobilů máme přímo na skladě v České republice.

J & K Invest Trade s.r.o. Adresa Praha: (kancelář)
Praha 3

Bořivojova 35/878
Praha, 130 00 

Adresa Brno: (autobazar rekonstrukce)
 

Brno-středBrno-střed
Trnitá 14 (naproti Galerie Vaňkovka)

Brno, 602 00


