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J.P. Plast, s.r.o.

TJ SOKOL BOHUSLAVICETJ SOKOL BOHUSLAVICETJ SOKOL BOHUSLAVICETJ SOKOL BOHUSLAVICE

ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ

IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

VYDÁNÍ   11/2010
Svatoborská 988; 697 01 Kyjov

Tel: +420 518 698 111

Fax: +420 518 698 110

e-mail: jp-plast@jp-plast.cz

9.kolo Bohuslavice - Ježov B  

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Pan Kýr

DELEGÁT OFS:                                                                   

 Adresa:   Strážovice , 696 38 
Mobil: +420 602 745 608
Mobil: +420 723 365 347

E-mail: info@sportlandbabylon.cz 

http://www.sportlandbabylon.cz
Pondělí - Čtvrtek  10:00 – 24:00

Pátek - Sobota  10:00 – 3:00
Neděle  10:00 – 24:00 

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

ŠALŠA
PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ

PRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ

Ježov B-
STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE (TRIFIN ARÉNA)

kontakt: 

tel.: +420 602 565 924

kč

Bohuslavice - Hr.Vrbka
cena programu 20

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
17.10.2010 15:00

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

tel.: +420 602 565 924

lebduska.jiri@seznam.cz
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7) Díky svému zaměstnání jsi byl na delší čas v USA a v Číně. Měl jsi 
možnost zde zajít na nějaké fotbalové utkání? Jaká je v těchto zemích 
věnována fotbalu pozornost?

Na fotbalovém utkání jsem nebyl, ale byl jsem si s�kolegy zahrát jenom tak 
pro zábavu. Američanům soccer moc nevoní, tak jsem hrál většinou s�lidma 
z�Jižní Ameriky. V�Číně mě zastihlo právě skončené MS a byl jsem překvapený 

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."

strana   -

SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 

PŘÍPRAVA

BAVLNKA ROBERT

ROZHOVORY

ING. MIROSLAV 

KRÝSA

AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

ROBERT BAVLNKA ( předseda klubu )

5) Je nějaký zápas, na který si v Bohuslavicích rád vzpomeneš?

HODNOC. UTKÁNÍ

SUŠÁNEK MARCEL

AUTOR  ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

Vzpomínám rád na všechny, co jsme vyhráli, ale opravdu nezapomenutelný mám 
zápasy dva a to náš první zápas v�dorostu, když jsme nastoupili s�týmem spíš 
mladších žáků než dorostu proti Sokolu Sobůlky, který měl tým plný 
zkušených hráčů. Tehdy jsme prohráli 21:0. No a ten druhý byl zápas mužů 
proti Dubňany B a to byl taky pěkny propadák, kdy nepochopitelně naše 
mužstvo prohrálo 10:0 s�posledním týmem tabulky.

z�Jižní Ameriky. V�Číně mě zastihlo právě skončené MS a byl jsem překvapený 
jaký o to měli zájem.

 Adresa:   Strážovice , 696 38 
Mobil: +420 602 745 608
Mobil: +420 723 365 347

http://www.sportlandbabylon.cz
Pondělí - Čtvrtek  10:00 – 24:00

Pátek - Sobota  10:00 – 3:00

Pohlaví nevíme, necháváme se překvapit. Ke sportu potomka určitě povedu, ale 
nevím, jestli to bude právě fotbal, nechám to spíš na něm.

9) Nyní čekáš prvního potomka. Už víš, jestli to bude holka nebo kluk? 
Budeš chtít, aby šel ve tvých fotbalových šlépějích?

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

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější tým a hráč?

Nějakého favorita nemám. Rád se podívám na pěkný fotbal.

8) Jak nyní trávíš svůj volný čas, když už nechodíš na fotbal?

Momentálně překopávám byt a s�tím mám starostí až nad hlavu.

Mobil: +420 723 365 347
E-mail: info@sportlandbabylon.cz 

Pátek - Sobota  10:00 – 3:00
Neděle  10:00 – 24:00 

Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

Nějakého favorita nemám. Rád se podívám na pěkný fotbal.
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POZ Z V R P B
1 8 6 1 1 19
2 8 5 2 1 17
3 8 5 1 2 16
4 8 3 4 1 13
5 8 3 4 1 13
6 8 4 1 3 13
7 7 3 2 2 11
8 7 2 4 1 10
9 8 1 6 1 9
10 8 2 2 4 8
11 8 2 1 5 7
12 8 2 0 6 6
13 8 1 1 6 4

Rád bych se ukazoval častěji, ale časově mi to nevychází. Zatím o přestupu do 
jiného mužstva neuvažuji. Měl jsem nějaké nabídky spíše do futsalu, ale nevím, 
jestli je moje postava pro tento typ fotbalu ta pravá.

 14 :  14 (( -3))

 18 :   9 (-1)
 18 :  10 (( -2))
 18 :  10 (-4)
 14 :  16 (-4)

1) Radime, kde všude jsi hrával?
TÝM
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Bohuslavice             

Žeravice                
Lipov B                 

Archlebov               

FC Veselí B             

Bzenec C                

Vnorovy B               

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

10 otázek pro "Dolíka"  Radima Doležala

Hr.Vrbka                

Želetice                

 25 :   8 (-7)

Ježov B                 

 15 :   7 (-1)

Mikul čice B             

SKÓRE (±)

 14 :  20 (( -7))
2) Teď už se v Bohuslavicích moc 
neukazuješ. Chtěl by sis zde ještě 

  5 :  21 ((-11))
  8 :  24 (( -6))
 13 :  20 (( -2))

Bukovany                 

Čejč                    

 24 :   9 (-8)

 11 :   7 (( -1))

Začínal jsem v�kyjovské základně a 
přes žáky jsem se dostal do mladšího 
dorostu. Pak jsem rok hrál v�dorostu 
Sobůlek a po roce jsem přešel do nově 
se tvořícího týmu dorostu 
v�Bohuslavicích. No a v�Bohuslavicích 
hráji do teď, až na rok 2003, kdy 
jsem šel na hostování do Moravského 
Písku.

13 8 1 1 6 4
14 8 1 1 6 4

 1 :  1

 1 :  4

 1 :  1

 0 :  1

 1 :  2

 4 :  0

 1 :  0

jestli je moje postava pro tento typ fotbalu ta pravá.
3) Sleduješ výkony současného mužstva? Co na ně říkáš?

Vysledky sleduji a podle mého názoru Sokol Bohuslavice patří do III. třídy a 
doufám, že brzy se budeme radovat z�postupu.

Myslím, že ne teměř na všech, ale úplně na 
všech. :-) Kde jsem hrál, tam jsem hrál 
rád. :-)

Lipov B - FC Veselí B

Žeravice - Archlebov

Ježov B - Bukovany

Želetice - Bohuslavice

Hr.Vrbka - Mikulčice B

 12 :  34 (( -8))Vřesovice               

Čejč - Lipov B

Vřesovice - Bzenec C

Vnorovy B - Hr.Vrbka

Bzenec C - Vnorovy B

Čejč - Vřesovice

 8. kolo ( 8.)  27.09.2009 16:00   

Lipov B                 -

FC Veselí B             -

Žeravice                -

 9. kolo ( 9.)  03.10.2010 15:30   

Ježov B                 -

Želetice                -

Hr.Vrbka                -

Vnorovy B               

Dnešní kolo

Minulé kolo

Ježov B                 

Čejč                    

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOL
Archlebov               

Bukovany                

Bohuslavice             

Mikulčice B              

Mikulčice B - Želetice

Vřesovice               

Příší kolo
10. kolo (10.)  10.10.2010 15:00   

Bzenec C                -

4) Hrával jsi téměř na všech postech. 
Kde se ti hrálo nejlíp?

  5 :  21 ((-11))

Bohuslavice - Ježov B

Bukovany - Žeravice

Archlebov - FC Veselí B
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FOTO
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

6) Máš nějaký nesplněný 
fotbalový sen?

To nemám. Mám jiné sny – mít 
dlouhodobě zdravou a spokojenou 
rodinu.

Pro mě docela zbytečná otázka. Jak jsem psal výše, volný čas je u mě strašnou 
vzácností. Když už nějaký je, kopu futsal. Taky zajdeme občas se synkem 

JMÉNO

FLAJZAR JAROSLAV

0

0

 Adresa:   Strážovice , 696 38 
Mobil: +420 602 745 608
Mobil: +420 723 365 347

E-mail: info@sportlandbabylon.cz

LEBDUŠKA JIŘÍ (A)

8

8

1

4.9.1978PAŘÍZEK ROBERT

26.2.1979

16.9.1981

5

5.5.1972

1

0

3

0

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

BEDNAŘÍK MARTIN 8

0

0

SPONZOR UTKÁNÍ

8

OD.Z.

0

0

8

18.4.1992

0

0

0

0

0

26.4.1973

NAROZEN

7) Jak nyní trávíš svůj volný čas, 
když už nechodíš na fotbal do 
Bohuslavic?0HORÁČEK JOSEF 0

strana   -

MASTNÝ JOSEF

strana   -

ZÁLOŽNÍCI

vzácností. Když už nějaký je, kopu futsal. Taky zajdeme občas se synkem 
plavat na bazén anebo kopat do mičudy na hřiště. 
8) Co rodina? Kolik plánuješ celkem potomků? Budeš tvé děti směřovat k 
fotbalu?
Plánovat můžu, ale stejně to může být nakonec jinak. Chtěl bych dvě děti. Kluka už mám 
a ještě bych si přál holčičku. Byl bych rád, kdyby byl synek fotbalista. Mám takový 
sen, že si zahrajeme jednou v�jednom manšaftu spolu. Pokud se ale synátor bude 
věnovat jinému sportu, nebudu nic hrotit a budu jej podporovat v�tom, co jej bude 
bavit.

9) Jak se ti vlastně žije u Brna místo malebného Boršova? Je možnost, že 
se někdy vrátíš?

GRUFÍK MAREK -

V�Brně se mi žije na jednu stranu hůř – je tady hluk a moc aut. Na druhou stranu je 
tady práce a za tou jsem do Brna odešel. Možnost, že se vrátím, je vždycky nějaká. 
Zatím ale málo pravděpodobná.

0

27.4.1973

27.7.1989

24.1.1981

KRATOCHVILA KAMIL 29.3.1989 7 3 0 0

0

1

KÖLBEL VOJTĚCH

HORÁČEK PAVEL 22.11.1976

0

2.5.1985 6

15.9.1987 6

1 0

TUREK TOMÁŠ 6 10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový hráč a mančaft?

0

0

00

0

28

VALENTA VAŠEK 0

2 0 0

0 0

5

0

0

7

BUŠTÍK ZBYNĚK

RIEDL IVO 5.6.1983 2 0 0 0

INDRUCH MICHAL

0 0

Nejoblíbenější fotbalový tým je ten náš, FC Vinohrady. Kluky znám všechny 
dobře a vím, že to jsou všichni pohodoví, nenamyšlení a dobří lidé. 
Nejoblíbenějšího hráče nemám. Z�hlediska fotbalového umu bych ale za 27.4.1973

5 0

0028

0-

INDRUCH MICHAL Nejoblíbenějšího hráče nemám. Z�hlediska fotbalového umu bych ale za 
nejlepšího označil Argentince Messiho.

POSOLDA TADEÁŠ 0
Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa
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FOTO
ÚTOČNÍCI

Začínal jsem v�přípravce v�Kyjově. Pak jsem 
pokračoval v�mladších žácích a kolem sedmého 
roku věku jsem z�určitých osobních důvodů 
přestal hrát fotbal. Ve čtrnácti letech mě 
přivedl do dorostu Bohuslavic tehdejší trenér 
p. Jaroslav Slovák. Nyní hraji už jen futsal za 
místní brněnský klub FC Vinohrady. Vyhovuje 
mě tím, že je rychlejší a techničtější než velký 
fotbal.

Velký fotbal jsem na hřebík ještě nepověsil. Rád bych si ho ještě někde zahrál. Bohuslavice jsou 
pro mě v�této chvíli málo myslitelné, protože jako živnostník jsem v�neustálé časové tísni a 
jednoduše bych nestíhal dojíždět 3x týdně na tréninky a zápasy. 

10 otázek pro "Bůžu" Davida Bůžka
strana   -

JMÉNO

MALEŇÁK 
LUBOMÍR

BAVLNKA
ROBERT

27.6.1957

16.12.1986

RIEDL
VLADIMÍR
11.9.1958

0

0

0

1

6

0

07 1

0

0

NAVRÁTIL VLADIMÍR 16.12.1977

13.4.1979 1

VEDOUCÍ MUŽSTVA ASISTENT ASISTENT

8 3 0 0

28.3.1987

HLAVÁČ
JOSEF

16.10.1963

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

TRENÉR 1.ASISTENT

OD.Z.NAROZEN

1) Davide, kde všude jsi hrával?
KRÝSA MIREK (C)

NOVÁK ONDRA

BÁBÍČEK MARTIN

2) Teď už se v Bohuslavicích moc neukazuješ. Chtěl by sis zde ještě 

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

2.kolo NE

3.kolo SO

4.kolo NE

5.kolo NE

6.kolo NE

7.kolo NE

8.kolo NE

9.kolo NE

10.kolo NE

11.kolo NE

jednoduše bych nestíhal dojíždět 3x týdně na tréninky a zápasy. 

5)Je nějaký zápas za Bohuslavice, na který si rád vzpomeneš?

Bohuslavice - Hr.Vrbka

19.09.2010 16:00

CHALOUPKA

10.10.2010 15:00

05.09.2010 16:30

29.08.2010 10:00

SPONZOR

Žeravice - Bohuslavice 1:1 (0:0)

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

Archlebov - Bohuslavice 2:1 (0:1)

Želetice - Bohuslavice

26.09.2010 16:00

Bohuslavice - FC Veselí B 5:0 (3:0)

12.09.2010 16:00

21.08.2010 16:30

15.08.2010 16:30

08.08.2010 16:30

Bohuslavice - Ježov B

Mikulčice B - Bohuslavice 0:2 (0:0)

JEŘELA

Bohuslavice - Bukovany 1:1 (0:0)

ŠALŠA

NEDVĚD

Bohuslavice - Vnorovy B 3:1 (2:0)

17.10.2010 15:00

03.10.2010 15:30

Vřesovice - Bohuslavice 2:2 (1:1)4) Hrával jsi téměř na všech postech. Kde se ti hrálo nejlíp?

3) Sleduješ výkony současného mužstva? Co na ně říkáš?

Rád vzpomínám na jarní zápas dorostu se Sobůlkami. Bylo to na jaře někdy 
v�roce 1996 myslím. Dorost ještě sezónu před tím v�Bohuslavicích nebyl. 
Dorost byl obnoven po hodně dlouhé době.  Na podzim jsme v�Sobůlkách 
dostali latu 21:0. Sobuláci pak přijeli k�nám s�tím, že dostaneme další latu. 
Jenže my jsme se za tu půlsezónu zlepšili, přišli noví kluci, ale hlavně jsme 

Jo, výsledky sleduji na webu docela pravidelně a klukům fandím. Škoda, že se 
sestoupilo ze III. třídy. Z�důvodu nevyzpytatelných béčkových klubů (které si 
v�době potřeby postaví hráče z�A-týmu) bude obrovsky těžké se dostat 
zpátky.

Je to pravda. Kromě brankáře jsem hrál snad všude. Nejvíce mě to bavilo na kraji 
zálohy, kde se hodně běhalo a kde jsem měl více prostoru. Dnes to ale vidím jinak a 
nejraději bych asi hrál ve středu zálohy. Ve futsale záloha není a tak hraji v�útoku, kde 
občas vstřelím nějaký gól, ale hlavně makám za starší spoluhráče.

12.kolo SO

13.kolo NE

14.kolo NE

Bzenec C - Bohuslavice

07.11.2010 14:00

Bohuslavice - Čejč 31.10.2010 14:00

Bohuslavice - Vřesovice

23.10.2010 14:30Jenže my jsme se za tu půlsezónu zlepšili, přišli noví kluci, ale hlavně jsme 
bojovali jako parta. Nakonec jsme vyhráli myslím 3:1. Strašně rád vzpomínám 
na ty skoro ubrečené obličeje „syslů“.
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ZA DLOUHODOBOU DODÁVKU 
POCHOUTEK ZE SORTIMENTU 

FIRMY

strana   -

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOLOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI
7.kolo-Bohuslavice - FC Veselí B 5:0 (3:0)

! Kapitáne uzdrav se !

Hodnocení zápasu:
Na naše domácí hřiště přijel nováček soutěže mužstvo Veselí B. O soupeři jsme neměli žádné 
informace, ale postavení obou celků v tabulce hovořilo v náš prospěch, proto byla naším cílem 
výhra. Po absolutním propadáku v Archlebově došlo ke změně rozestavení, což bylo ku prospěchu 
věci. K mužstvu se připojil Bartyzal, který se vrátil ze stáže v cizině. Naopak marodku ještě 
neopustil Krýsa, absentoval také Horáček P a Flajzar - zranění.
Průběh zápasu:
Rozestavení 4-4-2. Od začátka byla vydět snaha zatlačit soupeře do defenzívy a hlavně středová 
řada byla výrazně aktivnější, než v ostatních zápasech. Naše aktivita byla poprvé odměněna již v 
5 min, kdy roh rozehraje Indruch, ke kterému se míč po našem nepřesném zakončení vrací, 
centrem nachází Nováka, jehož tečovaná střela končí v síťi. Vedeme 1:0. Náš nápor tímto 
nekončí a v 10 min už vedeme 2:0, kdy se trefuje Hlaváč, k němuž se dostane míč po výborném 
odebrání míče soupeřově obránci Posoldou, nahrávce Nováka na Indrucha a jeho nepřesném 
zakončení. Za tohoto stavu nedošlo k uspokojení hráčů, ale naopak jsme hráli velice pohledný 
zápas a přišla další gólová odměna. Ta začala od Lebdušky, jehož dlouhý nákop přesně nachází 
nabíhajícího Nováka, který je faulován. Trestný kop zahrál Indruch, jeho centr nachází na zadní nabíhajícího Nováka, který je faulován. Trestný kop zahrál Indruch, jeho centr nachází na zadní 
tyči Hlaváče a ten hlavou zvyšuje na 3:0, to běžela 34 min. Do konce poločasu je už jediným 
vzrušením hrubý faul Lebdušky, který je potrestán ŽK. Poločas je tedy 3:0.
Po přestávce náš tlak nepolevuje a soupeř nestačí technicky ani rychlostně, čehož využije 
Posolda, který přejde přes tři protihráče a čtvrtým je poslán k zemi ve vzdálenosti 20m od 
branky. Míč si postaví Indruch a neomylně zvyšuje na 4:0, probíhá 55min. Po hodině hry si 
odchází odpočinout Hlaváč, kterého nahradil Navrátil. Další ŽK do sbírky přichází v 62 min, kdy ji 
za faul na brankáře vidí Posolda. Aby Lebduška neviděl kartu červené barvy je v 70 min nahrazen 
Valentou a následně kulhajícího Nováka střídá Bartyzal. V této části utkání jsou naši hráči k 
soupeři milosrdní a spálí několik loženek. Ovšem jednou za zápas se na výlet vidá stoper Pařízek, 
ke kterému se zatoulá míč po centru Kratochvíli a čistém souboji Navrátila se soupeřovým 
brankářem a nezbývá mu než zakončit na 5:0. Tímto výsledkem zápas končí.
Závěrem:
Po několika nepovedených zápasech se snad mužstvo probudilo a zjistilo, že nám nikdo nedá body 
zadarmo. Doufejme, že v duchu tohoto předvedeného výkonu budou vypadat i následující zápasy. 
Poctivá defenziva, kvalitní výkon středové řady a dravý útok. To je to, na čem bychom měli 
stavět. A že to umíme jsme tentokrát předvedli. Jestli k tomuto výkonu pomohla i změna 
rozestavení, jak doufáme, to ukáží až další zápasy.
        Sestava: Bednařík,Pařízek,Kolbel Horáček J Lebduška,Novák Indruch Buštík 
Kratochvíla,Posolda Hlaváč
Na střídání:
Navrátil,Bartyzal,Turek,Valenta,MastnýNavrátil,Bartyzal,Turek,Valenta,Mastný
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9.kolo-Bohuslavice - Ježov B
DNEŠNÍ UTKÁNÍ

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE
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Dnes přivítáme nováčka IV.třídy tým Ježov B. 

Doufejme, že ho přivítáme na domácím hřišti jak se 

patří.

Hodnocení zápasu:
 K zápasu tohoto kola jsme jeli na hřiště Žeravic. S tímto soupeřem se nám nedaří, kdy minulou 
sezonu jsme mu odevzdali všechny body. Naším úkolem tedy bylo pokusit se nějaký bod dovézt, 
což se nakonec povedlo, i když na velmi těžkém terénu, který nepřál kombinační hře (na hřišti 
kaluže vody) se hrál úporný zápas bez pohledných kombinací. Herně, a pokud možno i výsledkově 
jsme chtěli navázat na poslední domácí zápas, což se podařilo jen částečně. V sestavě chyběli 
zraněný Krýsa, nemocný Buštík a dále Navrátil a Valenta.
Průběh zápasu:
Rozestavení 4-4-2. Jak jsem již předeslal, zápas poznamenal stav hřiště. Domácí se s tímto 
terénem ze začátku popasovali lépe, měli územní převahu, která však končila nepřesnou 
přihrávkou, takže nedocházelo téměř k žádnému ohrožení naší branky. Vyjímkou byly velice dobře 
zahrávané rohové kopy, ovšem všechny ataky jsme ustáli. Naše mužstvo hrozilo z brejkových 
situací, které ovšem taktéž končily špatnou přihrávkou. Přestože jsme postupem času hru 
vyrovnali nenarodily se žádné vážné situace vhodné ke změně skore. Poločas tudíž 0:0.
Ve druhé části se obraz hry nezměnil. Tentokrát jsme ze začátku měli územní převahu my a z 
toho vyplinula naše gólová akce, kdy po přímém kopu Indrucha téměř z poloviny hřiště domácí 
brankář neudrží míč a dobýhající Kratochvíla doráží do prázdné branky, v 50 min. vedeme 1:0. 
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brankář neudrží míč a dobýhající Kratochvíla doráží do prázdné branky, v 50 min. vedeme 1:0. 
Soupeř se okamžitě snaží vyrovnat, přebírá aktivitu, ale jeho nakopávané míče spolehlivě pokrývá 
naše obrana. V 62 min. střídá Novák Hlaváče ve snaze oživit naší hru, což se celkem povedlo a hra 
se opět vyrovnala. Ovšem i domácí měli stejnou výhodu přímého kopu jako my, a ten dopadl 
naprosto stejně jako ten náš. Brankař neudrží míč a domácí jsou u balonu dřív. V 71 min. je stav 
srovnán na 1:1. Toto domácím nestačilo a dále se snažili otočit skóre, ale ani my jsme to 
nezabalili, ale terén toho už mnoho nedovolil. V 80 min. naše střídání, za Kolbela Bartyzal. Stav se 
již nezměnil a konečné skóre je 1:1.
Závěrem:
Z tohoto zapasu si odvážíme zasloužený bod. Pozitivum je, že jsme navázali bojovností na 
předešlý zápas. Ovšem 3 ŽK za kecání a zkrat stopera, který může být rád, že zápas donhrál 
nesvědčí o dobrém rozpoložení mužstva. Na tom musíme zapracovat.
Sestava:

                                                                          Bednařík

                                                                          Pařízek
Horáček J. Flajzar Lebduška
Kolbel Horáček P Indruch Kratochvíla
Posolda Hlaváč
Na střídání:Novák,Bartyza,lMastný
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Srdečně Vás zveme k návštěvě nejvýše postaveného sportovně 
zábavného areálu v Jihomoravském kraji s názvem Sportland Babylon. 
Sportland leží v nadmořské výšce 417 metrů nad mořem na vrcholku 
kopce Stražovják, jež je nazýván místními také jako Babí lom.Kopec 
Stražovják je obklopen krásným prostředím, ale také zahalen rouškou 
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Stražovják je obklopen krásným prostředím, ale také zahalen rouškou 
pradávných pověstí.Návštěva v našem areálu je pro Vás vstupenkou do 
světa neopakovatelných zážitků a překvapení, které jsme pro Vás na 
letní sezonu připravili a které oceníte nejen vy, ale také Vaše 
ratolesti.
Každodenně vaříme výborné jídlo
Polední menu již za  - 69,- Kč
(polévka, hlavní jídlo + zdrama káva,čaj)
Přijďte ochutnat ...

 Adresa:   Strážovice , 696 38 
Mobil: +420 602 745 608
Mobil: +420 723 365 347

E-mail: nepo4u@centrum.cz 
http://www.sportlandbabylon.cz

Otevírací hodiny:
Pondělí - Čtvrtek  10:00 – 18:00Pondělí - Čtvrtek  10:00 – 18:00
Pátek a Neděle  10:00 – 20:00

Sobota  10:00 – 24:00 


