Okresní přebor kroměříž: víkend pod
nadvládou hostů. Pětkrát vyhráli
Kroměřížsko – Pod nadvládou hostujících týmů se neslo víkendové 10. kolo okresního
přeboru fotbalistů OFS Kroměříž. Body doma vyválčili jen Chvalčov a Mrlínek, který tak
v čele tabulky dál drží nejtěsnější jednobodový náskok před Němčicemi.

MRLÍNEK – HOLEŠOV B 4:0 (2:0)
„Utkání ovlivnil silný vítr, který komplikoval kombinační hru obou týmů. V prvním poločase
byl vítr na naší straně a využil ho pouze Dostál, který hned na začátku zápasu vstřelil dvě
branky. Další jsme bohužel již nepřidali, ale šance byly. Ve druhém poločase jsme to byli my,
kdo hrál proti větru a na naší hře to bylo znát. Hosté díky tomu začali více zaměstnávat naši
obranu. Zlom přišel, když hosté měli trestný kop, který zkušeně chytil náš brankář. Vzápětí
hosté trefili tyč a otřepané „Nedáš – dostaneš" se naplnilo, když se prosadil z úhlu Surý a
hned po něm Podzemný," konstatoval vedoucí mužstva Mrlínku Martin Kaďůrek.
„Zaspali jsme začátek. Domácí byli hodně aktivní ve hře dopředu a jen díky gólmanovi a
impotenci domácích útočníků byl poločas 2:0. Ve druhé půlce to bylo jak v první. Domácí
zahazovali jednu šanci za druhou, a tak výsledek 4:0 je pro nás přijatelný. Jediným pozitivem
byl pro mě výkon gólmana, který nás držel hodně nad vodou. Mrlínku gratuluji k zasloužené
výhře," sportovně uznal Tomáš Vybíral, trenér Holešova B.
Branky: 11. a 15. Dostál, 80. Surý, 82. Podzemný. Rozhodčí: R. Novák. Diváci: 70. Mrlínek:
Nezdařilík – R. Horák, Heryán, V. Kušík (85. Žídek), A. Vyoral (83. R. Kušík), J. Horák, D.
Horák (66. Červík), Vrubel, Š. Vyoral (61. Podzemný), Surý (81. Holec), Dostál. Holešov B:
Pospíšil – Kotas, Hlobil, Leško, Paštěka, Frybort (15. Šuba), Matuška, Vaculík, Uruba,
Hradil, Olšanský.

POČENICE – NĚMČICE 1:3 (1:0)
„Po celý čas byl soupeř fotbalovější. V první půli jsme s ním dokázali hrát vyrovnanou partii
hlavně díky naší bojovnosti. Dostali jsme se dokonce do vedení, po Cigánkově standardce
akrobaticky hlavičkoval Šimčík. Hosté měli několik možností vyrovnat, ale žádnou šanci
nevyužili. Až ve druhé půli nás výrazněji přehrávali a zaslouženě otočili průběh zápasu.
V několika situacích nás podržel brankář Derka a obrana dirigovaná Tesařem. Němčice
právem hrají o čelní příčky a výsledek odpovídá průběhu utkání," konstatoval trenér Počenic
Josef Hrušák.
„Zápas se odehrával v silném větru a na velmi nerovném terénu, což ovlivnilo několik
fotbalových akcí. Přesto jsme hráli v úvodu utkání aktivně, kdy jsme soupeře přitlačili a
vytvořili jsme si během dvaceti minut pět gólových příležitostí, které jsme ale zahodili. Přišel
trest, kdy z ojedinělé akce soupeře, po zahrání trestného kopu a hlavičce domácího útočníka,
Počenice vedly 1:0. Ve druhém poločase se scénář neměnil, domácí pouze nakopávali míče
do útoku a spoléhali na brejk. Naštěstí jsme konečně po pěkné akci v 60. minutě Darebníčkem
vyrovnali a za dalších pět minut přidal Pospíšilík hlavou druhý gól a zápas jsme otočili. Před
koncem utkání ještě výborně hrající Srovnal krásnou střelou upravil na konečných 3:1. Po

celý zápas jsme byli lepší a zaslouženě si odvážíme tři body," je přesvědčen asistent trenéra
Němčic Michal Štěpánek.
Branky: 19. Šimčík – 62. Rad. Darebníček, 66. Pospíšilík, 82. Srovnal. Rozhodčí: Dundová.
Diváci: 50. Počenice: Derka – V. Zbořil, Tesař, Cigánek, Barnet, Jánský, Juřena, Hrušák,
Bareš, Tesák (46. Vlha), Šimčík. Němčice: Sklenář – Cejpek, Lejsek, Holý, Němec, Rad.
Darebníček, Pospíšilík (69. Darebník), Matějov (24. Sládeček), Kříž, Srovnal, Talach
(86. Nehoda).

LOUKOV – LUBNÁ 0:3 (0:2)
„Lubná zvítězila naprosto zaslouženě, neboť její hráči byli ve všech směrech lepší. Prvních
dvacet minut jsme doslova prospali a jen díky štěstí, kdy jsme třikrát vykopávali z brankové
čáry a také díky tomu, že nám sudí odpustil jasnou penaltu, jsme drželi bezbrankový stav.
K soupeřově bráně jsme se vůbec nedostali. Navíc musel už v 15. minutě střídat navrátivší se
kanonýr Lukáš Kocman, a do hry tak musel Petr Chaňo, který před deseti lety ukončil
kariéru," poděkoval hráči trenér Loukova Miroslav Hovořák. „Když jsme se začali zvedat,
přišel gól soupeře, dle našich hráčů z jasného ofsajdu. Když už se zdálo, že dohrajeme
poločas, přišla zbytečná ztráta na půli a z dalšího sporného ofsajdu přišel gól do šatny. Ve
druhé půli jsme se zvedli, ale bez vyloženější šance. Naopak hosté ze své první šance ve
druhé půli rozhodli zápas. Samostatnou kapitolou byl sudí Hušek, který doslova prznil fotbal,
a to na obě strany. Ještě jsem neviděl, aby sudí odpískal ofsajd a na základě rady lavičky hostí
následně nechal kopat hosty trestný kop za faul. Díky němu bylo utkání naprosto zbytečně
vyhrocené," zamrzelo Hovořáka.
„Začali jsme aktivně a od začátku diktovali tempo. V první půlhodině jsme si vypracovali
minimálně pět jasných šancí, ale nebyli jsme schopni rozvlnit síť. Domácí hráči mě
neohrožovali téměř vůbec, naše defenziva pracovala spolehlivě. Chvílemi jsem přemýšlel, že
se půjdu zahřát k okýnku místního bufetu. O první branku se postarala nová posila Pavel
Vojtášek, která usměrnila míč do prázdné branky po akci Skácela. Druhou branku jsme přidali
po samostatném nájezdu Skácela v poslední minutě prvního poločasu. O jediný zajímavý
moment první půle ze strany Loukova se postarali místní fans, kteří ukázali něco z místního
folkloru. Nutno podotknout, že poločasové vedení pro nás mohlo být mnohem výraznější.
Vstup do druhé půle byl z naší strany vlažný, domácí se začali osmělovat a vytvářet
nebezpečné situace i před naší bránou. Jejich snahu ale rázně překazil Skácel, který po pěkné
akci a přihrávce Vojtáška vstřelil naši třetí branku v utkání a bylo rozhodnuto. Domácí se
ještě snažili o zdramatizování, ale my jsme si průběh zápasu už pohlídali. Těší mě, že naše
obrana začíná dobře fungovat a už nedostáváme tolik branek. Po nějaké době jsme opět
poznali kouzlo sobotního vítězného utkání a dokázali jsme ho využít ke kvalitnímu
teambuildingu," směje se Jiří Blažek, hráč Lubné.
Branky: 45. a 66. Skácel, 25. Vojtášek, Rozhodčí: Hušek. Diváci: 50. Loukov: Jelínek – P.
Kocman, Kuběna, John, L. Kocman (19. Chaňo), Valouch, Kundera, Kocián, Janek, Pospíšil,
Čonka. Lubná: Blažek – Droběna, Rybenský, Vojtášek (77. Bačinský), Scholz (88. Zavadil),
Skácel, Jirásek, Kovařík (73. Ševčík), Krejčiřík, Valach, Železník.

STŘÍLKY – TĚŠNOVICE 0:4 (0:1)

„První poločas jsme byli o něco lepší než soupeř a vytvořili jsme si pět šancí. Dvě určitě
volaly po góle. Za stavu 0:0 jsme trefili dvě tyčky. Hosté vytěžili z minima maximum, když
prakticky z první vážné situace nádhernou střelou Židlíka otevřeli skóre utkání. Když jsme ve
48. minutě nastřelili břevno, bylo zřejmé, že se k nám štěstí obrátilo zády. Druhou půli jsme
hráli špatně a po chybě v obraně jsme inkasovali druhý gól. V té době už byly Těšnovice
výrazně lepší. Ve snaze s výsledkem něco udělat jsme po vystřídání otevřeli hru a vsadili vše
na útok. Bohužel jsme po chybě jinak dobře hrajícího Žižlavského dostali třetí gól a v závěru
ještě další. Výsledek je pro nás trochu krutý. My jsme v první půli zahodili spoustu šancí, a
proto opět nemáme ani bod," mrzí trenéra Střílek Pavla Mikulčíka.
„Největším soupeřem dnes byl silný vítr a nepříjemná zima, která ve Střílkách panovala.
Utkání probíhalo ve vlažném tempu. Pořádnou šanci jsme si vytvořili až ve 39. minutě. Střela
Židlíka skončila brankou. Domácí po našich dvou zaváháních nastřelili dvakrát tyč. Ve druhé
půli se naše hra zlepšila, ale stále je to takové herní trápení z naší strany. Domácí jsme ve
druhé půli do žádné šance už nepustili. Byl jsem v průběhu zápasu nucen třikrát střídat kvůli
zranění, ale podařilo se nám vstřelit další branky a utkání dovést do vítězného konce," radoval
se kouč Těšnovic Michal Hradil.
Branky: 55. a 86. Mršťák, 39. Židlík, 88. Kutňák. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 80. Střílky:
Strýček – Sádlík (82. Buš), Stuchlík, Hubr, Žižlavský, Kryštof (65. Tomáštík), Jelínek
(65. Holub), Dvouletý (30. Daníček), Nezdařil, Posolda, Vitoul. Těšnovice: Maceja – M.
Pochylý, Lehkoživ (25. Hrabal), Halamíček, Černý (38. Majkrič), Matuška, Novotný, Kutňák,
Mršťák, Mrázek (68. Pernorio, 80. Konečný), Židlík.

SKAŠTICE B – ZDOUNKY 1:3 (1:2)
„Dostali jsme se do vedení, když Sedlák využil výhodu přímého kopu. To ale trvalo jen
několik málo minut. Opět jsme si dnes dali tři góly úplně sami po zbytečných individuálních
chybách. Soupeř hrál velmi disciplinovaně a čekal na naši chybu, která přišla. Drželi jsme míč
častěji na svých kopačkách, ale hostující brankář mohl zůstat v klidu. Naše hra končila před
pokutovým územím Zdounek. Za celé utkání jsme si nedokázali vypracovat žádnou
brankovou příležitost. Zdounky zvítězily naprosto zaslouženě," řekl Lukáš Motal, trenér
Skaštic B.
Branky: 19. Sedlák – 21. Marek, 27. Rokos, 76. Kyrcz. Rozhodčí: Zapletal. Diváci:
35. Skaštice B: L. Vymětal – Menšík, Kvasnička (78. R. Vymětal), Sedlák, Soukup, Bubla,
Uličný, Ježák (67. Frýdl), Gahura (56. Rosecký), A. Vymětal (64. Olbert), Petrúsek
(71. Dvořák). Zdounky: Rampas – Rokos (81. Havránek), Pospíšil, Adamík (46. Sigmund),
Andrýsek (86. Červík), Buša, Doleček, Marek, Navrátil, Pektor, Kyrcz (88. Kozubík).

CHVALČOV – KYSELOVICE 3:0 (2:0)
„Možná že výsledek vypadá jednoznačně, ale jednoduché to vůbec nebylo. Po prvních deseti
minutách našeho tlaku se rozehrál i soupeř. Vyústěním byly minimálně dvě tři šance na obou
stranách. Zatímco soupeř příležitosti neproměnil, my jsme dali gól a na úplném konci
poločasu přidali druhý. A to si troufám říct, že byl nejdůležitější moment zápasu. Ve druhé
půli jsme vůbec nehráli dobře. Místo podržení balonu a klidné hry jsme pustili hosty do tlaku
a začali se obávat o výsledek. Naštěstí i díky skvělému výkonu brankáře Barota jsme vedení
udrželi a v samém závěru přidali třetí gól. Musím pochválit zejména Kamila Vaculíka a Jirku

Trňáka, kteří jako jedni z mála našich hráčů i ve vypjatých situacích zachovali klid a měli
přehled," smekl sekretář Chvalčova Patrick Cassinelli. „Zápas byl vyrovnaný se šancemi na
obou stranách. My jsme ty své nedokázali proměnit. Chvalčov byl v koncovce úspěšnější, a
proto vyhrál. My bychom nedokázali asi vstřelit gól, i kdyby měl zápas 180 minut,"
poznamenal ironicky hráč Kyselovic Martin Sobek.
Branky: 25. T. Balvín, 44. Trnčák, 89. Pecháček. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 120. Chvalčov:
Barot – Trnčák, Marek, Zmeškal, T. Balvín, Talach, Trňák, Vaculík, Kovařík, Pecháček,
Kubaník (77. Stodůlka). Kyselovice: Sobek – A. Říkovský, Kroupa, Seibert, Jančík
(46. Gála), Přikryl, V. Říkovský, Hofírek (60. Krčma), Josefík, Křepelka, M. Říkovský.

ZÁŘÍČÍ – SLAVKOV P. H. 1:2 (0:0)
„Zápas dvou vyrovnaných celků se odehrál v režii pana rozhodčího, který na zápas přijel
autobusem a soupeř ze Slavkova ho autobusem odvezl nazpět domů. První půle byla o šancích
na obou stranách, ale bez gólového efektu. Ve druhé půli jsme dostali dvě branky, z toho
druhá z velikého ofsajdu, ale pan rozhodčí to z půlky viděl lépe než pomezní rozhodčí. Měl
také udělit minimálně dvě červené karty, jednu za oplácení v přerušené hře a druhou v situaci,
kdy náš útočník šel sám na gólmana a byl prakticky sestřelen. V závěru jsme soupeře zatlačili
a gólem v 82. minutě snížili a v 92. minutě jsme mohli i vyrovnat, ale nepovedlo se. Z výkonu
pana rozhodčího jsem velmi zklamán," neskrývá své pocity předseda Záříčí Petr Krutil.
„Hrálo se za velmi silného větru. V prvním poločase jsme domácí jasně přehrávali a vytvořili
si pět tutovek. Po přestávce jsme během osmi minut vstřelili dva góly a bylo rozhodnuto.
Domácí se zmohli jen na snižující branku v závěru zápasu," zhodnotil duel trenér Slavkova p.
H. Pavel Kotas.
Branky: 86. Chytil – 67. Ponížil, 75. Hasilík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 50. Záříčí: Petřík –
Dolák, Dobrý, Heppler (85. Rozsypal), Navrátil, Sanislo, Netopil (75. Menšík), Havránek,
Novotný, Šubík, Chytil. Slavkov p. H.: Mikulčák – Dočkal, Darebníček (63. Krajcar),
Krajcar, Pavlica, Šimčík, Barot, Palička (81. Čačala), Hasilík, Kotas, Ponížil.
1. Mrlínek 10 9 0 0 1 40:9 27
2. Němčice 10 8 1 0 1 34:15 26
3. Lubná 10 8 0 0 2 25:19 24
4. Těšnovice 10 5 1 2 2 28:18 19
5. Zdounky 10 5 1 2 2 21:14 19
6. Slavkov p. H. 10 5 1 2 2 23:17 19
7. Počenice 10 4 1 1 4 23:26 15
8. Skaštice B 10 4 1 0 5 30:25 14
9. Loukov 10 2 2 1 5 9:18 11
10. Chvalčov 10 2 1 1 6 16:29 9
11. Kyselovice 10 2 1 0 7 18:34 8
12. Střílky 10 2 0 1 7 16:34 7
13. Holešov B 10 2 0 0 8 17:29 6
14. Záříčí 10 2 0 0 8 10:23 6

