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IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

VYDÁNÍ   7/2010

26.kolo Bohuslavice - Žeravice  

HLAVNÍ ROZHODČÍ: PAN    Zima Z.

DELEGÁT OFS:                                                                   

Zdeněk Špergl - Truhlářství

Nábytek a bytové doplňky na 
zakázku, kuchyňské linky, ložnice, 
letiště, obývací a dětské pokoje, 
předsíňové stěny, kancelářské 
sestavy, vybavení barů.

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
PRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

kontakt: 

tel.: +420 602 565 924

Výroba nábytku
Návrhy interiérů, poradenství 
a montáže

ŠPERGL

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ

Žeravice-
STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE (TRIFIN ARÉNA)

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

kč

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
13.6.2010 16:30

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

tel.: +420 602 565 924

lebduska.jiri@seznam.cz

cena programu 20

Bohuslavice - Žeravice
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SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 

HODNOC. UTKÁNÍ

MOŘICKÝ 

VLADISLAV

"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."

ROBERT BAVLNKA ( předseda klubu )

5) Jak jsi spokojen se současnými výkony tohoto mančaftu?

Jo chlapci, těžší zápasy teprve příjdou, ale je vidět, že se tým 
sehrává. (Bohužel rozhovor vzbikl ještě před zápasy se špičkou 4. 
třídy a Romana se mi nepodařilo před vydáním zachytit, aby doplnil, jak 
je spokojen po těchto zápasech. Určitě rád odpoví na dotazy přímo na 
zápase, pokud se bude moct dostavit.)

7) Jak vidíš budoucnost fotbalu v Bohuslavicích? 

strana   - strana   -

Když se Laďovi podaří skloubit zkušenosti mazáků s myšlením mladých, 
tak budeme chodit na trojku.

AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

AUTOR  ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

PŘÍPRAVA

BAVLNKA ROBERT

HODNOC. UTKÁNÍ

SUŠÁNEK MARCEL

ROZHOVORY

ING. MIROSLAV 

KRÝSA

Zdeněk Špergl - Truhlářství
10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový tým a hráč?

Mám rád útočný agresivní fotbal, takže Manchester United a "Barca". Z hráčů 
Messi, ale na zádá mu dýchá nějaký Kryssi! (ten druhý musí být asi nějaký 

8) Dříve jsi působil také jako rozhodčí. Bavilo tě to? Proč už nepískáš?

S kopanou jsem skončil díky zranění. Tohle byla slabá náhrada, ale mé povolání 
ji utnulo. A teď mám doma maloudou přítelkyni!!!

9) Zažil jsi takto hodně fotbalových rolí jako hráč, rozhodčí, fanoušek. 
Nepřemýšlel jsi někdy o trénování? Která role ti vyhovovala nejvíce?

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

tak budeme chodit na trojku.

Výroba nábytku

Teď už si jen kopnu za staré pány a nohejbálek, kde je výborná parta. Na víc 
už bohužel nezbývá čas, ale přijdu vás vždy povzbudit.

PŘEDSEDA

Messi, ale na zádá mu dýchá nějaký Kryssi! (ten druhý musí být asi nějaký 
dobrý hráč, když dýchá na záda Messimu. Pozn. autora. ;-))

Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

Návrhy interiérů, poradenství a montáže Sponzora zajistil

Bavlnka Robert
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POZ Z V R P B
1 25 19 2 4 59
2 25 18 3 4 57
3 25 17 4 4 55
4 25 16 6 3 54
5 25 17 0 8 51
6 25 13 4 8 43
7 25 10 1 14 31
8 25 8 6 11 30
9 25 9 0 16 27
10 25 7 6 12 27
11 25 5 5 15 20
12 25 4 5 16 17
13 25 5 2 18 17

Ahoj Miry. Vytáhl si nás s Lubinem 
Maleňákem trenér pan L. Šebesta 
do žáčků Kyjova. Já tam vydržel 
do dorostu, a pak jsem se vrátil 
zpět do Bohuslavic.

2) Je nějaký okamžik nebo sezona, na kterou si rád vzpomeneš?
Je mnoho zážitků v Kyjově, kde jsem hrál s klukama, kteří to dotáhli do A 
týmu Kyjova, z rodné vísky silný dorostenecký tým, kamarádství a rivalita A a 
B mančaftu, spousta výborných kamarádů a fotbalistů.

1) Romane, hrál jsi vždy 
v�Bohuslavicích?

 41 :  54 (( -6))

FK Dubňany B            

Čejč                    

 25 :  66 ((-22))

 25 :  63 ((-19))

 27 :  70 ((-19))

3) Býval jsi tvrdý zadák a velký bojovník. Které situace na hřišti jsi 
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Bohuslavice             
Vnorovy B                

SKÓRE (±)

 24 :  46 ((-12))

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

Žeravice                

 81 :  27 (-18)

 38 :  61 (( -5))
Vřesovice               
Lipov B                 

Bukovany                
Prušánky B              

St.Poddvorov B          

FC Vracov B             

FK Šardice B            
TÝM

 73 :  17 (-23)

Archlebov               

 43 :  50 ((-12))

 64 :  19 (-19)
 61 :  20 (-15)
 62 :  24 (-15)
 47 :  33 (-4)

10 otázek pro "legendu"  Romana Žižlavského

13 25 5 2 18 17
14 25 5 0 20 15

 0 :  1

 1 :  3

 1 :  1

 5 :  2

 1 :  3

 6 :  0

 1 :  0

Tak to je průser, protože to co nemám rád jsem zároveň dělal. Fauly, kecání se 
sudím, konverzace s diváky, potahování límečků, někdy vše naráz, ale strašně 
rád jsem hrál. FK Šardice B            

Hr.Vrbka                

Prušánky B               

Čejč                    

Příší kolo

 25 :  66 ((-22))

Z trenérů asi Galetku, Hojače, 
Kotáska. Fajn kluci a hráči by zabrali 
další tři zpravodaje, takže aspoň 
Svoboda, Filla, Beneš, Maleňák atd.

3) Býval jsi tvrdý zadák a velký bojovník. Které situace na hřišti jsi 
nenáviděl? Které jsi měl naopak rád?

Minulé kolo

Dnešní kolo

24. kolo (24.)  30.05.2010 16:30   

FK Dubňany B            -

 15 :  76 ((-21))Hr.Vrbka                

FK Šardice B - FK Dubňany B

Bohuslavice - Žeravice

Vřesovice - Lipov B

Hr.Vrbka - Bukovany

Vnorovy B - St.Poddvorov B

Vřesovice               

FC Vracov B             

26. kolo (26.)  13.06.2010 16:30   

FC Vracov B - Archlebov

Bohuslavice             

Archlebov               

FK Šardice B - Bohuslavice 1:0 (0:0)

Vřesovice - FK Dubňany B

FC Vracov B - Žeravice

Čejč - Lipov B

Prušánky B - Archlebov

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOL

4) V�Bohuslavicích jsi zažil spoustu 
hráčů a trenérů. Na jaké období a na 
koho si rád vzpomeneš?

 8. kolo ( 8.)  27.09.2009 16:00   

Vnorovy B               -

St.Poddvorov B          -

Bukovany                -

Archlebov               -

Lipov B                 -

Žeravice                -

Hr.Vrbka - Vnorovy B

Čejč - Bukovany

Prušánky B - St.Poddvorov B
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FOTO
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

Když se mi nedaří, tak jsem hrozně 
naštvaný na sebe. Ale když na mě někdo 
křičí nebo nadává, a že to ještě nebývá 
jeden, ale několik lidí najednou, tak mi to na 
náladě nepřidá a nesoustředím se na fotbal, 
ale na něco jiného. Od trenéra to beru, 
jelikož ten když mě „zjebe“, tak to má svůj 
důvod. Co se týče rozhodčích, tak to se se 
mnou táhne už od žáků.  Někdy prostě 
nevydržím, jak kazí celkově hru, neudržím 
se a vyjedu na něj.

6) Jsi spokojen se současným vývojem sezony?

SPONZOR UTKÁNÍ
5) Čím to je, že se na hřišti dokážeš 
velmi často zbytečně rozčílit?Zdeněk Špergl - 

Truhlářství

5.5.1972

FLAJZAR JAROSLAV 26.4.1973

0HORÁČEK JOSEF 0

strana   -

MASTNÝ JOSEF

0

0

strana   -

OD.Z.

40

0

10

0

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

BEDNAŘÍK MARTIN 20 0

14

JMÉNO

PAŘÍZEK ROBERT

NAROZEN

LEBDUŠKA JIŘÍ (A)

22 0

1

0

0

0

21

18.4.1992

2316.9.1981

20

5

0

3

26.2.1979

4.9.1978

Nábytek a bytové doplňky na 
zakázku, kuchyňské linky, ložnice, 
letiště, obývací a dětské pokoje, 
předsíňové stěny, kancelářské 

sestavy, vybavení barů.

ZÁLOŽNÍCI

Slabina? Neumíme hrát pod tlakem, když nevedeme o dvě branky, tak jsme nervózní a 
hra nevypadá jako fotbal. Taky nedisciplinovanost, kdy často neplníme pokyny trenéra. 
A někdy malá účast. Silnou stránkou ….. Teď bych řekl, že nejsilnější je náš brankař 
Martin Bednařík, který často musí napravovat naše chyby. Dokáže nás podržet a dát 
nám ještě šanci udělat něco s�vývojem zápasu. A taky někteří hráči ( spíš ti starší), 
kteří umí zabojovat a povzbudit, když se nedaří. Hlavně mezi ně patří Krýsa a 
Lebduška.

8) Máš nějaký fotbalový sen?
Momentálně přestat dělat chyby, zlepšit se, vyhnout se zraněním a aby se nám dařilo 
hrát fotbal
9) V�kabině platíš za lamače ženských srdcí. Co je na tom pravdy?
Tak ony spíš lámou srdce mně. Já jsem v�podstatě slušný kluk. Na každém šprochu 
pravdy trochu, za poslední rok toho bylo víc, ale jinak si myslím, že je to hodně 
nafouknuté.
10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový hráč a mančaft?

Ne to nejsem, jelikož většinu utkání, co jsme prohráli, jsme si prohráli sami. Teď přišlo 
pár nových kluků, tak doufám, že přijde zlepšení.

7) Kde vidíš největší slabinu a silnou stránku týmu?

INDRUCH MICHAL

21

BARTYZAL LUKÁŠ - 8 4 0

0 0

21.4.1983

0

0

0

01

0

2

9

0

27.4.1973 516

JABORNÍK JAROSLAV

127.7.1989

7.1.1988

0

20

BUŠTÍK ZBYNĚK

1 0

0

00

0

22

0

4

VALENTA VAŠEK 0

ŠIMEČEK JAN

KÖLBL VOJTĚCH

HORÁČEK PAVEL 22.11.1976

5

426.2.1979 0 0

- 8

15.9.1987

CHVÁTAL JAROSLAV 7

Teď se mi nejvíc líbí hra Barcelony a hráč Karel Poborský, který dokázal hrát a běhat 
naplno celých 90min.       Připravil: M.Krýsa

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový hráč a mančaft?INDRUCH MICHAL

0

0127.4.1973 516

016.10.1963HLAVÁČ JOSEF 39
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FOTO
ÚTOČNÍCI

2) Jak jsi se dostal do Bohuslavic?

0

9 4 0 0

Za žáky a dorost jsem hrál v�Kostelci, pak 
jsem za muže šel hrát do Nížkovic, kde 
jsem to měl blíž z�Brna, a taky jsem tam 
měl holku. Teď hraji tady za Bohuslavice.

No, po skončení hostování v�Nížkovicích jsem to chtěl zkusit v�Kostelci, ale kvůli 

VEDOUCÍ MUŽSTVA ASISTENT ASISTENT
RIEDL

VLADIMÍR
11.9.1958

15

23KRÝSA MIREK (C)

23

28.3.1987

MOŘICKÝ 
VLADISLAV

13.7.1968

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

TRENÉR 1.ASISTENT

OD.Z.NAROZEN

BAVLNKA
ROBERT

27.6.1957

NOVÁK ONDRA -

JMÉNO

BÁBÍČEK MARTIN

13 2

0

1

NAVRÁTIL VLADIMÍR 16.12.1977

13.4.1979 13

RIEDL IVO 5.6.1983 8 1 0 0

10 otázek pro "playboye" Vašíka Valentu
strana   -

1) Vašíku, řekni nám, kde jsi všude 
hrával?

0

0 0

MALEŇÁK 
LUBOMÍR

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI IV.TŘÍDA JARO 2010
14.kolo NE

15.kolo NE

16.kolo NE

17.kolo NE

18.kolo SO

19.kolo NE

20.kolo SO

21.kolo SO

22.kolo NE

23.kolo NE

3) Jak by jsi zhodnotil své dosavadní působení v�Bohuslavicích?
No, kdybyste se mě zeptali před rokem, tak řeknu, že je to špatné, jelikož po přechodu 
do mužů v�Nížkovicích byly tréninky takové nijaké, spíš žádné a po příchodu do 
Bohuslavic to vypadalo stejně. Až po příchodu trenéra Mořického se to tu zlepšilo a po 
dvou letech v�mužích jsem začal zase trénovat. Od té doby šel můj výkon nahoru, ale 
furt je to se mnou jak na horské dráze. Jednou jsem nahoře, jednou dole. Mám hrozně 
nevyrovnané výkony, ale doufám, že se to už konečně zlepší. Jinak se mi v�Bohuslavicích 
libí.

4) Hraješ na postu obránce, občas záložníka. Kde ti to nejvíce vyhovuje?

Obranu jsem hárával už od žáků, pak jsem hrával různě, někdy v záloze a 
někdy i v�útoku. Obranu hraji nejvíc, ale na záloze se mi líbí mnohem víc, 
jelikož můžu bránit i útočit. Ale na zálohu nemám fyzicky a bohužel technicky. 

HOSPODA U VODIČKŮ

11.04.2010 15:30

SPONZOR

IVO RIEDL

21.03.2010 15:00Bohuslavice - Lipov B 2:0 (0:0)

No, po skončení hostování v�Nížkovicích jsem to chtěl zkusit v�Kostelci, ale kvůli 
zranění, které mě vyřadilo na půl sezony jsem přemýšlel kam mám jít, a jestli mám 
ještě vůbec hrát. Ale kamarád Martin Bíbíček tady už hrál a znal jsem tady taky pár 
kluků, se�kterýma jsem hrál hokej v�Hodoníně. Tak jsem šel sem na hostování a zůstal 
jsem tady.

FC Vracov B - Bohuslavice 0:1 (0:0)

Bukovany - Bohuslavice 0:5 (0:2)

POSPÍŠIL, JELÍNEK

Vnorovy B - Bohuslavice 3:0 (0:0)

Bohuslavice - Archlebov 5:1 (3:0)

16.05.2010 16:30

MSO TRADE

11.9.195813.7.1968 8.2.1971 27.6.1957

Bohuslavice - Hr.Vrbka 7:0 (4:0) 25.04.2010 16:00

04.04.2010 15:30

Bohuslavice - Čejč 1:0 (1:0)

28.03.2010 15:00

Bohuslavice - St.Poddvorov B 6:0 (2:0) J & K Invest Trade

Bohuslavice - Vřesovice 4:1 (2:1)

08.05.2010 10:00

Prušánky B - Bohuslavice 0:1 (0:0) 01.05.2010 16:30

23.05.2010 16:30

17.04.2010 16:00

Robert Bavlnka

24.kolo NE

25.kolo SO

26.kolo NE

jelikož můžu bránit i útočit. Ale na zálohu nemám fyzicky a bohužel technicky. 

Bohuslavice - Žeravice
05.06.2010 16:30

30.05.2010 10:15

ŠPERGL
FK Dubňany B - Bohuslavice 1:0 (1:0)

13.06.2010 16:30

FK Šardice B - Bohuslavice 1:0 (0:0)
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Sestava:
Bednařík (B) 
Pařízek Horáček Pavel
Kölbel      Flajzar     Horáček Josef
Novák   Buštík   Indruch   Bartyzal
Krýsa (C)
Vrchol sezóny se blíží a my jsme zavítali na půdu aktuálně prvního a velmi ambiciózního celku 
Šardice B. Bylo jasné, že nemáme šanci se prosadit útočnou hrou a proto se opakovala sestava z 
Vracova a i dle tohoto zápisu je jasné, že i lavičku jsme měli v prakticky nejsilnější sestavě. 
Pokyny v kabině byly jednoznačné – předvádět disciplinovaný výkon, pozorně bránit, nenechat se 
vyvést z koncentrace ani soupeřem, ani případnými upísknutími rozhodčího. V ideálním případě 
jsme mohli pomýšlet na remízu, která by nás teoreticky mohla udržet v postupových nadějích.
Na střídačce: Bábíček Martin, Valenta Václav, Turek Tomáš, Mastný Josef, Lebduška Jiří, 
Chvátal Jaroslav, Navrátil Vladimír, Šimeček Jan, Hlaváč Josef
Zápas řídil rozhodčí Malík
Telegraficky z průběhu zápasu:

ZA DLOUHODOBOU DODÁVKU 
POCHOUTEK ZE SORTIMENTU 

FIRMY

24.kolo-FK Šardice B - Bohuslavice 1:0 (0:0)

strana   -

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOLOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI

Telegraficky z průběhu zápasu:
Obraz hry byl prakticky po celou dobu hry stejný – soupeř mohutně útočil a my se snažili 
odolávat tlaku. V průběhu prvního poločasu jsme se prakticky nedostali do žádného zakončení. Na 
druhé straně však doslova čaroval Martin Bednařík v naší brance. Pozitivní bylo, že se až na pár 
výjimek soupeř nedostal k naší bráně a volil střelbu ze středních a větších vzdáleností. Bylo 
zřejmé, že stejně jako ve Vracově jedna branka pravděpodobně rozhodne celý zápas. Díky 
obětavosti jsme udrželi poločasový výsledek 0:0.
V druhém poločase jsme se i my osmělovali k útočným akcím – snad nejkrásnější moment z naší 
strany předvedla dvojice Krýsa – Indruch, kdy po průniku na soupeřovu polovinu a po sérii 
přihrávek ohrozila branku – ovšem kýžený gól nepadnul. Soupeř byl stále více „nazloben“, protože 
jsme se snažili kouskovat hru a narušovat jeho akce. Rozuzlení zápasu nastalo v 76. minutě, kdy 
po přímém volném kopu a dvou hlavičkách dokázal skórovat Jankůja – 1:0. Nepomohlo ani 
operativní vysunutí Ondry Nováka do útoku ke Krýsovi. Soupeř si zkušeně ohlídat průběh zápasu i 
výsledek.
Slova závěrem:
Poprvé za mojí působnost nastala situace, kdy i po prohraném utkání, jsme mohli odejít se 
vztyčenými hlavami. Vždyť mužstva Vracova, Šardice i Dubňan vysoce převyšují kvality 4. třídy a 
jistě budou excelovat (po případném postupu) i ve třídě vyšší. Nemohli jsme zklamat ani svoje 
fanoušky přesto, že naše hra nebyla z nejpohlednější a my utrpěli porážku.

ŽK: Kölbel 
G: 
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PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

25.kolo-FK Dubňany B - Bohuslavice 1:0 (1:0)
Sestava:
Bednařík (B) 
Pařízek Horáček Pavel
Kölbel      Flajzar     Horáček Josef
Novák   Buštík   Indruch   Turek / 30. Lebduška
Krýsa (C)
K předposlednímu zápasu sezóny jsme zavítali na půdu Dubňan. Místní B tým se netají postupovými ambicemi a my 
jsme jim případné postupové naděje chtěli minimálně znepříjemnit. Rozestavení bylo opět hluboce defenzívní. Při 
absenci některých hráčů základního kádru byl na pravou stranu zálohy nasazen Tomáš Turek, který si však sám 
řekl o střídání hned v 30. minutě 1. poločasu. Čekal  nás další zápas, kdy jediná vstřelená branka mohla 
rozhodnout o výsledku:
Na střídačce: Mastný Josef, Navrátil Vladimír, Dittrich Milan
Zápas řídil rozhodčí Jonáš, na pomezí asistovali Ryba a Hodonský
Telegraficky z průběhu zápasu:
Zápas jsme zahájili roztřeseně a nejistě – hned několik hráčů se evidentně necítilo „ve své kůži“, kupili jsme 
chybu za chybou, nebyli jsme schopni si přesně přihrát. Soupeř hrál důrazně a rychle přistupoval do soubojů, což 
se mu bohatě vyplácelo. V bráně opět doslova čaroval Martin Bednařík a se skvělým výkonem „se vytáhl“ i jeden 
ze stoperů – Robert Pařízek. Soupeř byl prakticky stále nastěhován na naši polovinu hřiště a jen sporadicky jsme 
se dostali do brejků nakopávanými míči na Mirka Krýsu. V 10. minutě soupeř rozebral naší obranu sérií přesných 
přihrávek – střelu na branku Martin vytěsnil mimo branku. V 30. minutě rozhodčí nařídil proti nám přímý volný kop 

DNEŠNÍ UTKÁNÍ
13.kolo-Žeravice - Bohuslavice 2:0 (1:0)

přihrávek – střelu na branku Martin vytěsnil mimo branku. V 30. minutě rozhodčí nařídil proti nám přímý volný kop 
ze vzdálenosti cca 20 metrů – naší chybně postavenou zeď domácí hráč chytře obstřelil, a prohrávali jsme 1:0. v 
37. minutě se na útočný brejk vydal Mirek Krýsa – zatáhnul míč po levém křídle a na dva pokusy poslal přesný 
centr po zemi Zbyňku Buštíkovi, ten však tutovku zahodil – střela skončila těsně mimo tyče. Poločas byl tedy 
ukončen za stavu 1:0.
Po přestávkové bouři v kabině jsme do druhého poločasu nastoupili s jednoznačným cílem – srovnat hru i 
výsledek, zbavit se nervozity a hrát svojí hru. Odhodlání z kabiny se přeneslo i na hrací plochu, ale k brankovému 
efektu to nepomohlo. V posledních 20 minutách hry byl z postu stopera stažen Pavel Horáček a byl vysunut jako 
druhý útočný hrot ke Krýsovi. Obraz hry se změnil – my jsme zoufale tlačili a do brejků se dostával soupeř. 
Výsledek opět podržel Martin Bednařík, který předvedl několik skvělých zákroků. V poslední minutě hry jsme 
kopali přímý volný kop z pravé strany – i Bednařík dostal pokyn se vysunout až k soupeřově bráně a pokusit se 
skórovat. Celá akce však přišla vniveč, protože Buštík zvolil špatnou rotaci míče – centr chybně směřoval od 
soupeřovy brány, domácí míč zachytili a hlavní arbitr ukončil zápas.
Slova závěrem:
Zápas dvou odlišných poločasů, kdy šťastnější byl opět náš soupeř. Netřeba však z prohry dělat dalekosáhlé 
závěry – hrát s trojicí nejsilnějších soupeřů vždy s výsledkem 1:0 a dvakrát prohrát je hodně slušná bilance. Za 
předpokladu, že Žeravice porazí Vřesovice, se právě se Žeravicemi v posledním zápase utkáme o 4. místo tabulky 
– musíme však zvítězit alespoň o 3 branky.

A snad jen pro odlehčení situace připomínám sázku, která po ukončení podzimní části proběhla mezi Martinem 
Bednaříkem a našimi útočníky – pokud Martin v jarní části obdrží polovinu (či méně než polovinu) vstřelených 
branek,které naši útočníci dokáží nastřílet soupeřům, pak Martin obdrží sud piva. Takže pánové – je to na vás. Z 
toho plyne ještě jedno „morální“ ponaučení – neuzavírejte sázky, když jste ve stavu, že nevíte, jak se jmenujete 
.
  
ŽK: Horáček Pavel 
G: 
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Kontaktní osoba
Zdeněk Špergl - Majitel

Mobil: 774 994 411

Kontaktní údaje:
Mobil:  +420 774 490 604

E-mail:  spergl.nabytek@seznam.cz


