
1. ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 2/2008

Prodej pozemku
Rada obce doporučila prodej pozemku p. p. č.

263 v k. ú. Moutnice paní Petře Válkové. Pozemek
se nachází za jejím rodinným domem.

Kabelová televize
V průběhu měsíce června bude rozšířena nabídka

televizních programů na kabelové televizi. Tzv.
„omezená“ nabídka bude doplněna o programy JOJ,
TV NOE, VIVA, „základní“ nabídka o filmový pro-
gram AXN a sportovní Galaxie sport a „prémiová“
nabídka o program HBO Comedy.

Od druhého pololetí roku 2008 bude také zvý-
šen poplatek za kabelovou televizi. Poplatek za
omezenou nabídku bude  80 Kč měsíčně, za zá-
kladní nabídku 180 Kč měsíčně a prémiovou na-
bídku 462 Kč měsíčně. Důvodem zvýšení jsou
narůstající ceny jak energií, tak i poplatků za jed-
notlivé programy. 

Ordinace praktického lékaře
Od května 2008 ordinují v naší obci kromě dět-

ské lékařky MUDr. Halačkové, také praktické lé-
kařky MUDr. Hubačová a MUDr. Jahorná. Níže
uvedená tabulka uvádí rozpis ordinačních hodin.

Bývalá restaurace „Morava“
Protože se objekt bývalé restaurace „Morava“

stává více a více nebezpečným pro všechny, kdo se
pohybují v jeho blízkosti, rozhodla se Rada obce
vypsat výběrové řízení na firmu, která provede jeho

demolici. Předpokládáme, že demolice začne v čer-
venci a celá stavba bude odstraněna do hodů. Ča-
sový průběh ale také záleží na možnostech a nabíd-
kách jednotlivých firem. 

Protože se bude jednat o poměrně velkou akci,
prosím naše občany v blízkosti „Moravy“, aby pár
týdnů strpěli více hluku a zřejmě i prachu ve svém
okolí.  

Po dobu demolice nebudou také k dispozici kon-
tejnery na různý odpad, které jsou ve dvoře umís-
těny. Po dokončení prací budou opět osazeny na své
místo. 

Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila se záměrem pana Roberta

Ostrovského na stavbu zídky a rozšíření garáže
u rodinného domu.

Rada obce souhlasila se záměrem pana Zdeňka
Krále postavit dva rodinné domy na p. p. č. 78/4 
v k. ú. Moutnice.

Rada obce souhlasila se záměrem pana Aleše Ne-
kvapila a slečny Lucie Dohnálkové na stavbu rodin-
ného domu na p. p. č. 619 v k. ú. Moutnice. 

Rada obce souhlasila se záměrem pana Františka
Dohnálka na stavbu hospodářského stavení a pří-
pojky vody na p. p. č. 623 v k .ú. Moutnice. 

Rada obce souhlasila se záměrem pana Ivo Sla-
čálka umístit v zahradě za jeho rodinným domem
drobnou stavbu pro zemědělství.

Na všechny tyto stavby povede příslušná řízení
Stavební úřad Sokolnice. 

Jméno MUDr. Halačková
7.00–9.15 hodin

11.00–12.30 hodin
7.00–9.15 hodin

MUDr. Hubačová

7.00–9.15 hodin

15.30–17.00 hodin
8.00–10.00 hodin

MUDr. Jahorná

12.00–14.00 hodin
13.00–15.00 hodin

Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek
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Kontejner na biologický odpad
Rada obce rozhodla, že ve dvoře „Moravy“ bude

umístěn kontejner na biologický odpad.  Do něj je
možno bezplatně ukládat trávu, listí, drobnější
větve. 

Kromě tohoto kontejneru budou i nadále ve
dvoře umístěny kontejner velkoobjemový, na že-
lezný šrot a stavební suť. Dvůr Moravy bude otev-
řen v úterý od 16.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00
do 11.00 hodin. 

Zahájení činnosti Městské policie Židlochovice
v naší obci 

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
s Městem Židlochovice zahájila Městská policie
Židlochovice svou činnost v naší obci.  Městská po-
licie bude kontrolovat zejména dodržování povo-
lené rychlosti v obci a jízdu pod vlivem alkoholu.
Kontrola bude probíhat nejen na státních silnicích,
ale i na místních komunikacích.

Pronájem objektu vodárny
Rada obce souhlasila s uzavřením nájemní

smlouvy s firmou OXID Networks s.r.o. na proná-
jem vodárny v k.ú. Velké Němčice.

Údržba biokoridorů a biocentra
Rada obce souhlasila s nabídkou pana Jiřího Do-

hnálka na údržbu nově vysázených biokoridorů
a biocentra v naší obci.

Změna územního plánu
Zastupitelstvo obce schválilo zadání změny č.II

územního plánu obce Moutnice.

Dohoda o vzájemné spolupráci s MČ
Bratislava-Rusovce

Dne 18.6.2008 byla podepsána na obecním úřadě
v Moutnicích dohoda o vzájemné spolupráci mezi
obcí Moutnice a MČ Bratislava-Rusovce.  Kromě
jiného byla předběžně dojednána fotbalová utkání a
soutěže v požárním sportu. Slovenská strana také
projevila zájem o návštěvu našich stárků v tradič-
ních krojích. 

NĚKOLIK  POZNÁMEK:

• Nevyužitá nabídka práce
Obecní úřad Moutnice nabídl nezaměstnaným
občanům (mužům i ženám) Moutnic , kteří jsou
registrovaní na Úřadu práce, práci na údržbě
obecního majetku a zeleně.  Finanční podmínky,
které nabídl Úřad práce byly nadstandardní,
a tak jsem si od toho hodně sliboval.
Velmi mne mrzí, že z cca 20 těchto našich ob-
čanů, kteří jsou na úřadu práce evidováni
a někteří z nich pobírají podporu v nezaměst-
nanosti, se NIKDO nepřišel na tuto nabídku in-
formovat. 

• Poděkování
Na to, aby byla naše obec hezká nejen pro nás
„místní“, ale i pro projíždějící, mají velký vliv
předzahrádky před rodinnými domy. Proto chci
poděkovat všem občanům Moutnic, kteří se
o předzahrádky starají a mají je upravené.
Zvláště děkuji těm, kteří o ně pečují, ačkoliv jsou
„na obecním“.  

Připravil: Pavel Drahonský 

Morava dnes Morava – suterén
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

V pátek 18. 4. 2008 proběhla na místní ZŠ soutěž v řešení SUDOKU, což je hra, která vede k přemýš-
lení, trpělivosti a rozvíjí inteligenci. Soutěže se zúčastnilo 24 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích:

2. a 3. třída
4. a 5. třída

První místo získala  Nicola Klimešová 5. třída
Druhé místo získala  Kristýna Horecká 4. třída
Třetí místo získala Simona Fibichová 5. třída

Ze žáků druhé a třetí třídy byl nejlepší Tomáš Janoušek - 2. třída.

Všem dětem, které si přišly do školní družiny zasoutěžit, gratulujeme a těšíme se na zopakování soutěže
pod patronací ČČK.

Připravila Mgr. D. Ovczaryková

Návštěva válečných veteránů v Moutnicích

Ve dnech od 2. 6. 2008 do 9. 6. 2008 navštívili Českou republiku českoslovenští váleční veteráni žijící
v Anglii.

Jejich pobyt organizovalo MNO. Tři z nich, kteří nás přivítali v Anglii, projevili zájem navštívit naši
obec a setkat se s námi. Toto setkání se uskutečnilo v neděli 8. 6. 2008 v moutnické Orlovně.

Pan František Kaplan – voják čs.obrněné brigády s manželkou, pan Hugo Melion od 311. bombardovací
perutě s manželkou a pan Miroslav Kratochvíl – bojovník od Tobruku a poté stíhač od 310. čs. perutě po
zhlédnutí naší expozice a pamětních desek zasadili památeční strom u Orlovny.

Přes jejich vysoký věk mohou být pro nás všechny příkladem zejména jejich pozitivním způsobem myš-
lení, vztahem k rodné vlasti a také smyslem pro humor.

To, co vykonali pro naši zem, by nemělo být nikdy zapomenuto.
Připravil Rostislav Dohnálek

Škola v přírodě
Každý druhý rok jezdíme na školu v přírodě. Le-

tos jsme 19. května odjeli do Hodonína u Kunštátu.
Pršelo, předpověď počasí nebyla příznivá, ale ná-
ladu jsme si tím pokazit nenechali. 

Přijeli jsme do krásného zámečku, kde jsme strá-
vili šest dní. Každý den jsme si dopoledne v učeb-
nách, tělocvičně nebo společenské místnosti procvi-
čovali učivo ze všech předmětů. Protože pršelo
a bylo chladno, nemohli jsme se učit venku pod pří-
střešky.

Nejvíce jsme se těšili, až vyrazíme do lesa, ale
počasí nám zpočátku tento plán kazilo. Vyrazili
jsme tedy v pláštěnkách a gumácích na výlet do
zámku v Lysicích. Byli jsme nadšeni nádhernou

knihovnou a zbrojnicí. Druhý den jsme si v Rudce
prohlédli Jeskyni blanických rytířů. Viděli jsme do
pískovce vytesané spící rytíře, kteří podle pověsti
v hoře Blaník čekají, až bude české zemi nejhůř
a přispěchají na pomoc.

Po celou dobu školy v přírodě jsme byli pově-
řeni velkým úkolem - Zachránit zemi královny
Mab.

V kouzelném lese skřítků jsme našli barevné ka-
mínky (červené, žluté, modré, bílé a zelené), na kte-
rých bylo napsáno naše jméno. 

Tyto kamínky nás rozdělily do pěti skupin a při-
řadily k paním učitelkám, které měly oblečené
tričko v barvě její skupiny. Večer, když jsme všichni



v tělocvičně hráli hry, najednou se zjevila královna
Mab a velmi nás prosila, abychom ji pomohli za-
chránit její říši, kterou ohrožují zlí skřeti. 

Každý z nás dostal Hrací kartu se zlatými pravi-
dly, která byla potřeba dodržovat, abychom mohli
říši zachránit. Svým barevným otiskem dlaně jsme
zpečetili jejich dodržování. 

Abychom byli ochráněni před skřety, vyrobili
jsme si kouzelné pláště. Jestliže nikdo neporušil
žádné pravidlo, stal se v plášti neviditelným.

Královna Mab nám posílala zprávy v runové abe-
cedě. To proto, aby je skřeti nemohli rozluštit. My

jsme si abecedu zapsali na Hrací kartu a mnozí
z nás se ji naučili zpaměti. Nebylo tedy obtížné
úkoly královny Mab rozluštit. 

Jeden z úkolů byl postavit doupata a ulovit zvěř.
Obrázky zvířat byly rozmístěny po lese, kde se zje-
vovali skřeti. Museli jsme proto dávat velký pozor,
aby nás nechytili. Pláště nás sice měly chránit, ale
občas ztrácely svou moc. Kdo byl skřety chycen,
dostal trestný bod. Za tři trestné body už zvěř lovit
nesměl, a družstvo tak mohlo ztratit potřebné body
k vítězství.

Dalším úkolem bylo projít zkouškou zdatnosti
a chytrosti: skoky přes švihadlo, hod šiškou na cíl,
překonání dráhy s míčem mezi koleny, poznat, co
nepatří do lesa a zapamatovat si co nejvíce před-
mětů. 

Poslední zpráva od královny Mab nám prozradila
cestu k pokladu. Řešili jsme úkoly, které z důvodu
utajení byly zapsané v runové abecedě. V cíli nás
čekal sladký poklad, který jsme si spravedlivě roz-
dělili. 

V pátek večer za námi k táboráku přišla královna
Mab, aby nám poděkovala a aby se nám odměnila
za pomoc při záchraně její říše. 

Vše dobře dopadlo, tak jak to v pohádkách bývá,
zazvonil zvonec a školy v přírodě byl konec. 

Připravili žáci 4. a 5. ročníku   ZŠ Moutnice
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Po téměř tříměsíčních přípravách se dne 29. 4.
2008 vydalo 42 rodinných příslušníků a přátel pod
hlavičkou naší orelské organizace na týdenní cestu
po významných místech spojených se II. zahranič-
ním odbojem.

V úterý 29. 4. 2008 jsme vyjeli od Orlovny smě-
rem k západním hranicím a po nočním přejezdu
Německa jsme ráno v 8.00 dorazili do holandského
města Tilburg na hřbitov Gilzenban, kde na vojen-
ské části odpočívají letci Royal Air Force (RAF) 
z Anglie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Pol-
ska a mezi nimi také tři naši letci. Jedním z nich je
náš rodák Rudolf Mašek.

Po pietní vzpomínce, po položení kytic a umístění
naší státní vlajky byla na místě sloužena mše svatá
naším duchovním správcem p. René Strouhalem.

Do odjezdu trajektem do anglického Newcastlu
jsme čas vyplnili prohlídkou holandského skanzenu.

Přes noc jsme po klidné plavbě dorazili do Anglie
a odtud jsme autobusem pokračovali do severoskot-
ského města Tain. Tam jsme přijeli v podvečer
a vyrazili na starý hřbitov St.Duthus, kde odpočívají
českoslovenští letci od 311. bombardovací perutě

Po stopách opravdových hrdinů
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6. SPORTOVNÍ OKÉNKO
SK Moutnice – shrnutí sezóny 2007/2008

Rok se s rokem sešel a další fotbalový ročník je
za námi. Pro Moutnice tentokráte s puncem po-
stupu, jelikož ,,A" tým mužů se po pěti letech vrací
do krajských soutěží, konkrétně do I.B třídy sku-
piny B. V ní se naše áčko střetne s kluby z Brna,
okolí a ze Znojemska. Příznivci se mohou těšit na

střetnutí s nedalekými Tuřany, Modřicemi a Vojko-
vicemi, ze vzdálenějších koutů jižní Moravy k nám
zavítá například náš dávný sok z dob bojů
v I.A třídě Únanov, vítěz OP Znojmo Jaroslavice či
Šatov nebo Hostěradice. Příští ročník tedy čeká
mužstvo množství obtížných zápasů, celá sezóna

a mezi nimi také náš druhý padlý letec František
Havránek. Stejně jako v Holandsku, tak i zde po pi-
etní vzpomínce byla sloužena mše a s naším rodá-
kem jsme se rozloučili státní hymnou a písničkou
„TIPPERERY“. Na hrobě F.Havránka jsme byli
první Moutničtí od jeho smrti v prosinci 1944.

Další den jsme se přesunuli na jih od města Li-
verpool na panství CHOLMONDELEY, kde byli
umístěni naši vojáci v červenci 1940 po porážce
Francie. Byli jsme skvěle přivítáni p. Robertsonem
a také na nás čekali poslední žijící bývalí vojáci naší
armády v Anglii, kteří museli naši vlast opustit po
roce 1948.

Po občerstvení v zámecké restauraci jsme navští-
vili památník našim vojákům a i zde jsme mohli být
aktivními členy pietní vzpomínky na naše vojáky.
Měli jsme také možnost navštívit rodinnou kapli rodu
Cholmondeley, zámeckou terasu a také překrásnou
zahradu. Průvodcem nám byl p. František Kaplan,
zástupce Československé obce legionářské v Anglii.
Návštěva Cholmondeley byla pro nás jako hosty
a pro domácí jako hostitele velice silným duchovním
zážitkem a slzy na tvářích nebyly výjimkou.

Po noci strávené v Liverpoolu jsme se přemístili

na sobotu a neděli do Londýna, kde jsme si pro-
hlédli tradiční místa – Big Ben, Westminster, Buc-
kinghemský palác, katedrálu sv. Pavla, Londýnské
oko, Trafalgar square aj.

Přesto bych chtěl zmínit dvě místa, která nás zau-
jala nejvíce, a to památník bitvy o Anglii na nábřeží
Temže se jmény československých stíhačů. Pak to
byl kostel sv. Klementa, který je zasvěcen RAF
a kde jsou na dlažbě chrámu umístěny znaky všech
perutí RAF a především pak uzamčené knihy se
jmény všech padlých letců. Do těchto knih nám
bylo umožněno nahlédnout a vyhledat jména Ru-
dolf Mašek a František Havránek. To byla skutečná
tečka za naším pobytem v Londýně.

Poté jsme odjeli na trajekt a přeplavili se do Fran-
cie. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili francouz-
ské přístavní město Dunkergue, které obléhala naše
obrněná brigáda v letech 1944 – 45. Zde v památ-
níku jsme vzpomněli na naše vojáky a vlaječkou

a písní jsme uctili jejich památku. Pak už následo-
vala cesta domů se spoustou zážitků a vzpomínek,
které zůstanou pevně uloženy v každém z nás.

A na závěr vyřizuji pozdrav od našich krajanů,
bývalých československých vojáků, všem do České
republiky.

Připravil Rostislav Dohnálek



bude ještě náročnější než ta letošní. Proto prosíme
fanoušky, aby chodili náš celek povzbudit i v dalším
ročníku a děkujeme za podporu v minulé sezóně.

Ta ovšem nebyla vůbec jednoduchá. Tabulka byla
dosti vyrovnaná a všechna mužstva bojující na špici
tabulky si prošla několika výsledkovými krizemi,
včetně toho našeho. Tři porážky po sobě, jmenovitě
v Ořechově, se šlapanickým béčkem a ve Zbraslavi,
notně otřásly týmem, ale hráči zabojovali a z po-
sledních 4 kol vybojovali 3 vítězství a 1 remízu.
Tímto finišem spolu se dvěma slepenými porážkami
tabulkově druhé Prace rozhodli o svém prvenství.
Pohled na tabulku jen podtrhuje vyrovnanost sou-
těže. Všem hráčům a členům realizačního týmu
patří poděkování a gratulace za reprezentaci obce
a SK na sportovní i společenské úrovni.  Zatímco
,,A" tým využil svého prvenství po podzimní části
soutěže a přetavil své snažení v postup, ,,B" týmu se
nepodařilo udržet pěkné umístění v první polovině
tabulky a po výsledkově slabším jaru se ocitl až na
11. pozici. Sestupové starosti letos nehrozily, navíc
vše se přizpůsobovalo potřebám prvního mužstva.
Béčko doplácelo na užší kádr, a tak hlavním úkolem
bude rozšířit a zkvalitnit oba týmy mužů. Jinak díky
všem, kdo za béčko hráli nebo se o něj starali v nej-
různějších funkcích. 

Dorostenecký celek patří tradičně na špici OP. Už
čtvrtou sezónu po sobě se podařilo skončit v tabulce
do 5. místa, letos pod taktovkou trenéra Radka
Trávníčka. Dorost by měl plnit zejména 1 funkci:
a to dobře připravovat hráče do prvního mužstva.
Když se podíváme na naše talentované hráče, mnozí
z nich vypomáhali během sezóny áčku či béčku, tak

můžeme říct, že toto se v Moutnicích daří dobře
a moutnický fotbal má v kategorii žáků i dorostu ně-
kolik opravdu dobrých hráčů, kteří, pokud nebudou
fotbal šidit, mají do budoucna velkou šanci patřit
k důležitým hráčům áčka. I dorostencům a všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu
celku, patří velký dík. 

Žáci starší druhý rok po sobě skončili v OP na
čelních pozicích, letos dokonce atakovali zpočátku
sezony i 1. místo. Ale přesto se umístili na velmi
slušném třetím místě, což je pro Moutnice lichotivá
vizitka, zvlášť pokud vezmeme v potaz, že hluboko
pod námi se umístila města jako Rosice, Rajhrad
nebo Dolní Kounice. Celek Šlapanic se dokonce od-
hlásil ze soutěže, byť Šlapanice jako město jistě dis-
ponují daleko širší základnou mládeže. Mladší žáci
také dosáhli několika pěkných výsledků, u nich ne-
hrají body a skóre tu hlavní roli. Zejména jde o to,
aby hráče fotbal bavil a aby pak byli tito hoši k dis-
pozici navazujícím kategoriím. Čím méně snad
u žáků záleží na výsledcích, tím více jsou závislí na
trenérském zabezpečení. Proto díky klukům za re-
prezentaci a trenérům za obětavou službu.

Nejmladší kategorií v klubu je přípravka. Po ně-
kolika letech, kdy v Moutnicích neexistovala, opět
obnovila svoji činnost a kluci se lepšili každým zápa-
sem, kdyby měla sezóna o 5 kol více, atakovali by
střed tabulky. Důležité je, že přípravku vedou obětaví
a zapálení trenéři a že kluky fotbal baví. Přejme jim
proto hodně elánu do dalších bojů, vždyť fungující
mládežnické kluby jsou základem každého stabilního
klubu. Díky trenérům, vedoucím, rodičům za odvoz
a v neposlední řadě klukům za výkony.
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SK Moutnice –  sezóna 2007/2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vojkovice 16 14 0 2 52:13 42

41

31

26

19

19

14

10

7

59:7

48:21

32:19

18:33

22:43

26:40

12:52

17:58

16 13 2 1

16 10 1 5

16 8 2 6

16 6 1 9

16 5 4 7

16 4 2 10

16 3 1 12

16 2 1 13

Zbýšov

Moutnice

Oslavany

Modřice

Rajhrad

Rosice

Újezd u Brna

Dolní Kounice

Okresní přebor – žáci starší
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vojkovice 16 13 0 1 79:10 41

37

35

31

19

17

11

10

7

58:22

85:24

55:34

31:51

34:63

19:65

19:47

25:89

16 12 1 3

16 11 2 3

16 10 1 5

16 6 1 9

16 5 2 9

16 3 2 11

16 2 4 10

16 2 1 13

Zbýšov

Rajhrad

Oslavany

Modřice

Rosice

Moutnice

Újezd u Brna

Dolní Kounice

Okresní přebor – žáci mladší

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Šlapanice 18 18 0 0 148:19 54

41

29

27

25

24

23

21

16

82:27

47:47

37:45

59:76

54:53

44:54

49:53

52:93

18 13 2 3

18 9 2 7

18 8 3 7

18 8 1 9

18 8 0 10

18 7 2 9

18 6 3 9

18 5 1 12

Pozořice

Mokrá

Újezd u Brna

Těšany

Měnín

Blažovice

Moutnice

Rajhradice

9. 324:12918 1 0 17Tvarožná

Okresní přebor – přípravka starší, sk.A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Moutnice 26 15 4 7 54:34 49

41

45

40

40

40

37

36

35

53:38

42:30

43:40

38:43

53:60

57:54

42:39

45:42

26 13 6 7

26 16 6 7

26 11 7 8

26 12 4 10

26 12 4 10

26 10 7 9

26 11 3 12

26 10 5 11

Prace

Šlapanice B

Ořechov

Prštice

Měnín

Rosice B

Popůvky

Želešice

10. 3348:4826 9 6 11Říčany

11. 3240:4226 9 5 12Mělčany

12. 3229:3426 9 5 12Zbraslav

13. 2426:5226 7 3 16Střelice

14. 2335:5226 6 5 15Blažovice

Okresní přebor – muži
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MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice, IČO: 282154. Moutnický zpravodaj
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můžete odevzdávat na Obecním úřadě Moutnice nebo paní J. Lautrbachové.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ochoz u Brna 24 17 3 4 58:24 54

50

47

47

35

34

33

33

29

59:34

58:31

74:47

61:53

39:39

46:41

57:57

43:44

24 16 2 6

24 14 5 5

24 15 2 7

24 11 2 11

24 10 4 10

24 9 6 9

24 10 3 11

24 8 5 11

Žabčice

Babice nad Svitavou

Podolí

Vojkovice B

Viničné Šumice

Blučina

Rajhrad B

Tvarožná

10. 2934:4124 8 5 11Opatovice

11. 2740:6224 8 3 13Moutnice B

12. 1523:7024 4 3 17Pozořice

13. 1233:8224 3 3 18Kobylnice

III. třída, sk. A – muži

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Měnín 26 18 3 5 89:49 57

50

44

44

43

42

38

35

33

69:41

65:43

46:44

53:47

53:34

43:44

60:56

61:48

26 16 2 8

26 13 5 8

26 12 8 6

26 13 4 9

26 12 6 8

26 11 5 10

26 11 2 13

26 8 9 9

Zbýšov

Oslavany

Dolní Kounice

Moutnice

Šlapanice

Modřice

Veverská Bítýška

Újezd u Brna

10. 3373:7926 10 3 13Vojkovice

11. 2841:6426 8 4 14Troubsko

12. 2547:6526 7 4 15Říčany

13. 2436:6226 5 9 12Kupařovice

14. 1633:9326 4 4 18Tvarožná

Okresní přebor – dorost

Připravil  V. Ostrovský


