
Velikonoční pomlázka v Sedlnici,první jarní ČK. 

 Po pětiměsíčním zimním klidu byly rozehrány první zápasy jarní části okresních soutěží. 

 Na jaře už neuvidíme v akci fotbalisty Družstevníku Bravinné, kteří odstoupili z pokračování 

fotbalových zápasů 4.třídy. Už není kde brát (myšleno fotbalisty) a s úzkým kádrem se těžko 

hraje i v poslední soutěži okresu. 

Aprílové počasí nedovolilo pustit do hry všechny týmy,ale i v těch málo zápasech bylo dost 

k vidění. Další víkend se přidají ostatní soutěže. Slunce určitě otevře svou náruč naplno a tím  

přiláká další fotbalu chtivé fanoušky. 

 

 OP muži 

 

Kunín - Lichnov 3:2 P (0:1) Když se hosté v 82´ujali vedení a přehrávali domácí,vypadalo to, 

že si odvezou tři body. Nastala 88´,zbytečná ztráta míče na půlce domácích,kteří využili brejk a 

následný zmatek hostující obrany k vstřelení vyrovnávácí branky. Penaltový rozstřel se hostům  

nepovedl,jak by si představovali. 

Studénka - Tísek 2:4 (2:2) Zápas se blížil k svému remízovému konci, když hosté dvěma góly 

v 80´ a 86´ zvrátili utkání ve svůj prospěch a potvrdili své druhé místo v tabulce. 

Stachovice - Hodslavice 3:2 P (1:1) Hosté, mající po podzimu nejhorší obranu, tentokrát 

nevyhořeli a neodjeli s přídělem. Naopak byli, po srdnatém výkonu, blízko více bodům. Nakonec  

mají jen jeden,ale vzhledem k vývoji tabulky bude mít cenu zlata. 

Suchdol n/O - Bystré  5:2 (2:1) Hosté nevyužili několik gólových možností, čtyřiceti minutovou 

přesilovku o jednoho muže, zaspali konec první půle a začátek druhé. Toto všechno se jim v 

závěru vymstilo v jejich neprospěch. Ač byli vyrovnaným soupeřem domácímu týmu, odjeli  

s prázdnou.  

 
III.třída 
 
Bludovice - Mořkov B  3:2 (3:1) Dva technicky vybavené týmy se střetly na umělé trávě. 
Po první půli ambiciózní domácí už spokojeně přemýšleli o třech bodech. V 87´se hosté dotáhli 
na rozdíl jednoho bodu a tak na napínavý závěr bylo zaděláno. Bludovice jej nakonec ustály a 
mohou dál spokojeně snít svůj postupový sen. 
Bílov - Příbor 1:2 (1:2) Vše podstatné se událo v prvním poločase. Nemohoucnost domácích je 
přibila ke dnu tabulky, lepší muška hostů jim zase pomohla udržet kontakt s čelem tabulky. 
Bartošovice - Štrambek 1:2 (0:2)  Omlazený tým hostů nachytal domácí ještě v zimním 
rozjímání. Během první půle dvakrát udeřil a byť domácí v závěru finišovali,podařilo se jim i 
podruhé v sezóně Bartošovice porazit. 
Olbramice - Bravantice 2:3 P (1:1) V bitvu na Moravském poli se proměnilo derby sousedních 
vesnic z které nakonec vyšly vítězně Bravantice. Domácí už prohráli pět penaltových rozstřelů. 
Budou muset je natrénovat, protože jim příště zbudou oči opět pro pláč. 
Sedlnice - Žilina 6:2 (6:0)  Hosté obdrželi takovou pomlázku,která je bude strašit ve snech ještě 
hodně dlouho. V první půli existovalo na hřišti jediné mužstvo. Hosté ze ztuhlými nohami jen  
přihlíželi, jak se jim ošatka plní. V druhé půli domácí zvolnili,ale zvrat ve skóre by se nepodařil 
ani Týmu snů. 



                                            
 

    Střelci tří a více gólů.                         
   
                         OP muži              

Suchdol n/O – Trojanovice-Bystré (5:2)   3x Rek Jakub (Suchdol n/O)   

                      III.třída muži 

                             Sedlnice - Žilina (6:2)  4x Huška Jan (Sedlnice)  

                 

 

               Červení hříšníci. 

                OP muži              

          Suchdol n/O - Bystré  Domácí Szabo Michal si vysloužil první žlutou  

          za kopnutí soupeře v souboji před odchodem na pauzu. Po pauze neuposlechl 

                       příkazu rozhodčího,že má hrát až po zaznění píšťalky. Za tuto nedisciplinovanost 

                      obdržel opět kartu žlutou a návdavkem kartu červenou. 
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