Okresní přebor: Těšnovice válí. Posedmé v
řadě vyhrály a už jsou druhé
Kroměřížsko – Ve velkém stylu zvládli prodloužený víkend fotbalisté Těšnovic. Ve dvou
duelech nasázeli soupeřům 13 branek, posedmé v řadě zvítězili a o skóre se již vyhoupli na
druhé místo, v čele s náskokem sedmi bodů dál zůstává po 19 odehraných kolech Mrlínek.
Brankář Slavkova p. H. Čačala pošesté v sezoně nepustil gól a také jeho zásluhou si
Slavkovští odvezli všechny body z Kyselovic.
4.5.2016

Ilustrační foto.Autor: Pavel Hrdlička

POČENICE – MRLÍNEK 1:6 (0:2)
„Soupeř dokázal, že na prvním místě není náhodou. Nezvládali jsme reagovat na rychlé
kombinace hostů a úplně jsme propadli v defenzivě. První branku jsme inkasovali po
standardní situaci, při druhém gólu postupovali čtyři soupeřovi hráči sami na našeho brankáře.
Hned po změně stran jsme inkasovali potřetí, a i když jsme snížili krásnou hlavičkou Šimčíka,
hosté přidali další branky a v pohodě si dokráčeli pro vysoké vítězství," řekl předseda Počenic
Josef Hrušák. „Brankově jsme se prosadili až po půl hodině hry, kdy se hlavou trefil Dostál.
Hned vzápětí jsme přidali druhou branku. Začátek druhého poločasu byl jako ze snu. Během

deseti minut padly hned čtyři branky. Hattrickem rozhodl o osudu utkání David Horák. Pak
jsme do hry poslali další dorostence, aby sbírali zkušenosti. Od příští neděle nám začíná
období silných soupeřů a ti nám ukážou, jak na tom jsme," očekává vedoucí mužstva hostů
Martin Kaďůrek.
Branky: 50. Šimčík – 48., 51. a 59. D. Horák, 28. Dostál, 32. Vyoral, 71. Červík. Rozhodčí:
Šindelek. Diváci: 100. Počenice: Harásek – V. Zbořil, J. Barnet (61. H. Zbořil), Štolfa, Majda,
Kunčar (73. A. Barnet), Šimčík, Bareš, Juřena, Tesák, Tesař (73. Klapil). Mrlínek: Vlasák –
R. Horák, R. Kušík, V. Kušík, Josinek, Vrubel (83. Mikov), J. Horák, Vyoral (64. Vepřek),
Podzemný (70. Červík), Dostál, D. Horák (73. Vepřek).

TĚŠNOVICE – ZÁŘÍČÍ 10:1 (4:0)
„S úctou a respektem k soupeři, ať je, jaký chce, tenhle zápas nechci komentovat,"
konstatoval trenér Těšnovic Michal Hradil. „V Těšnovicích jsme ve slepené sestavě a se
starými pány předvedli mizerný výkon a tomu také odpovídá výsledek. Soupeř byl po všech
stránkách lepším týmem a zaslouženě vysoko vyhrál," doplnil předseda Záříčí Petr Krutil.
Branky: 3. a 21. Mršťák, 19. a 61. Řehák, 44. a 63. Kutňák, 46. a 68. Potočný, 58. a 85. Černý
– 87. M. Menšík. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 150. Těšnovice: Švec – Hrabal, Potočný, Šojdr,
Matuška, Pernorio, Pluhař (46. Židlík), Novotný (66. Halamíček), Řehák, Kutňák (74. M.
Pochylý), Mršťák (56. Černý). Záříčí: Blažek – Michalčík, Žáček, Rozsypal, Navrátil, Hradil,
Chytil, Šubík, Netopil, Dobrý, M. Menšík.

NĚMČICE – STŘÍLKY 3:1 (2:1)
„Začali jsme aktivně a hned od začátku soupeře přitlačili. Ve 13. minutě pěknou střelou
z hranice pokutového území Čechák dostal náš tým do vedení. Hra měla stejný scénář, jen
jsme nepřidali žádnou branku. Ve 40. minutě hosté předvedli pěknou kombinaci a tu zakončili
brankou. Měli jsme štěstí, že jsme do minuty Němcem strhli vedení opět na naši stranu a do
kabin jsme šli s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas byl bez větších emocí. Když po
pěkné akci Holého míč Radim Darebníček sklepl pro Němce a ten druhým gólem zvýšil naše
vedení, bylo o výsledku rozhodnuto. Zaslouženě jsme získali tři body," konstatoval Michal
Štěpánek, asistent trenéra Němčic.
„Sobotní zápasy a navíc venku jsou pro nás problém. Měl jsem k dispozici pouze dvanáct
hráčů, z toho dva hráli zápas se zraněním. Přesto jsme nehráli úplně zle. Domácí se sice brzy
ujali vedení, my jsme ale měli také šance. Na konci první půle jsme po krásné akci Tomaštíka
se Sádlíkem vyrovnali. Bohužel ihned po rozehrání nám Němčice po sporné situaci daly
druhý gól. Ve druhé půli byli domácí lepší a po chybě obrany dali rozhodující branku. My
jsme pak už neměli sílu na odpověď," přiznal trenér Střílek Pavel Mikulčík.
Branky: 42. a 50. Němec, 10. Čechák – 41. Tomaštík. Rozhodčí: Skyba. Diváci:80. Němčice:
Sklenář – Darebník, Lejsek, Němec, Kříž, Cejpek, R. Darebníček, Kadlec, Holý, Čechák
(69. Sládeček), Plch (82. Vojkůvka). Střílky: Hlaváč – Sádlík, Vybíral (77. Kočička), Jelínek,
Posolda, Stuchlík, Kryštof, Nezdařil, Tomaštík, Hubr, Holub.

LUBNÁ – SKAŠTICE B 3:1 (1:0)

„Náročný víkendový program vyvrcholil těžkým utkáním. Ze začátku jsme asi všichni lapali
po dechu. První branku v podstatě zařídilo mé dvojče „Kulin" jenž završil své sólo přihrávkou
na Skácela, který otevřel skóre. Poté opatrná hra pokračovala. My jsme několikrát zahrozili a
zahodili jsme kolikrát slušně rozjeté šance. Po hodině hry oživil dění na hřišti náš brankář
Blažek, který dal hostům naději. Naštěstí jsme dokázali vsítit po standardce druhou branku a
na závěr jsem jako nejvyšší hráč na hřišti hlavou přinesl klid do našich řad. V našem
nelehkém rozpoložení jsme dva zápasy za tři dny zvládli vcelku dobře. Děkujeme našim
fanouškům za víkendovou podporu," vzkázal hráč Lubné Radim Scholz.
„V tomto utkání se nám hra dopředu příliš nedařila. Byli jsme málo nebezpeční. Domácí byli
po celý zápas o něco aktivnější. Do vedení se dostali chvíli před koncem první půle, když
potrestali naše nedorozumění ve středu pole. Nám se po hodině hry podařilo vyrovnat.
Domácím ale dvěma góly během pěti minut odskočili na dvoubrankový rozdíl a ten si
pohlídali až do konce zápasu," trenér Skaštic B Lukáš Motal.
Branky: 40. Skácel, 75. Kovařík, 80. Scholz – 64. Ježák. Rozhodčí: Dundová. Diváci:
100. Lubná: Blažek – Droběna, Moravčík, Havlík, Rybenský (53. Kovařík), Kulcsár
(76. Bačinský), Scholz, Skácel, Jirásek, Železník (80. Ševčík), Vítek. Skaštice B: L. Vymětal
– Stančík, Kvasnička, Sedlák, Navrátil, Bubla, Ruman (78. Ančinec), Rosecký (64. Dvořák),
Ježák (67. Frýdl), Olbert, Janalík.

KYSELOVICE – SLAVKOV P. H. 0:3 (0:2)
„Domácí, pro které to byl existenční zápas, jsme přehrávali ve všech směrech. Soupeř se
snažil jen v úvodních deseti minutách. Po vstřelení první branky jsme měli zápas pod
kontrolou. Výborně řídil utkání rozhodčí Mucha," doplnil Pavel Kotas, trenér Slavkova p. H.
Branky: 5. a 63. Ponížil, 43. Janečka. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 90. Kyselovice: Molčík –
Kroupa, M. Říkovský, Vymětal, A. Říkovský, Seibert, V. Říkovský, Přikryl (60. Křepelka),
Hofírek, Josefík, Krčma (63. Jančík). Slavkov p. H.: Čačala – P. Darebníček, M. Urbánek, J.
Krajcar, Pavlica, Šimčík, Barot, Janečka (57. L. Urbánek), Hasilík, Kotas, Ponížil (85. Z.
Krajcar).

HOLEŠOV B – ZDOUNKY 0:3 (0:1)
„První poločas byl vyrovnaný. Odehrával se ve středu hřiště bez náznaku vyložených šancí na
obou stranách. Bohužel pro nás soupeř z ojedinělé akce dokázal udeřit. Ve druhé půli jsem
očekával náš nápor, ale realita byla jiná. Zdounky nás vůbec do ničeho nepustily a zaslouženě
si odvezly tři body. Dnešní zápas budu muset ještě chvíli vstřebávat. Náš výkon a přístup byly
totiž tragické. Snad si vezmeme ponaučení a příští týden se zvedneme," přeje si trenér
Holešova B Tomáš Vybíral.
„Od počátku první půle jsme se nemohli vymanit z tlaku domácích, kteří dobře napadali a
bojovali, ale kromě jedné šance si nic nevytvořili. My jsme naopak z první střely na branku
otevřeli skóre pěknou hlavičkou Rokose. Po změně stran nastoupil do útoku Kyrcz a přinesl
oživení. Hned v úvodu jsme neproměnili pokutový kop, ale vzápětí se Rokos opět hlavou
prosadil. Utkání jsme již měli pod kontrolou a v závěru ještě přišla Věžníkova omluvenka za
neproměněnou penaltu. Za předvedený výkon, hlavně ve druhém poločase, jsme si body
zasloužili," konstatoval Zdeněk Čevela, předseda Zdounek.

Branky: 38. a 54. Rokos, 85. Věžník. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 100. Holešov B: Bakalík –
Vaculík (73. Olšanský), Leško, Uruba, Hradil, Plachý, Přívara, Kadlčík, Paštěka, Barták,
Sumec. Zdounky: Rampas – Sigmund (90. Buša), Adamík, Doleček (47. Kyrcz), Kozubík
(87. Zajíček), Pospíšil, Rokos (85. Havránek), Věžník, Pektor, Marek, Navrátil.

LOUKOV – CHVALČOV 2:3 na pen. (0:1)
„V přímém souboji o záchranu jsme bohužel nechali Chvalčovu dva body. Ve druhém
poločase se nám podařilo dotáhnout dvoubrankové manko a to je asi jediné pozitivum na
tomto zápase. Penalty si vyzkoušelo všech jedenáct hráčů na obou stranách včetně brankářů a
byly k vidění jak krásné zákroky, tak hrůzostrašně provedené kopy některých hráčů. Alespoň
tohle se muselo líbit fanouškům, kterých se dostavilo poměrně hodně," řekl hráč Loukova
Hynek Kundera.
„V prvním poločase to nebyla moc pěkná podívaná. Přetahovali jsme se s Loukovem o střed
pole. Ani na jedné straně nebyla vážnější šance. Po standardní situaci jsme vstřelili pěkný gól,
když hlavou skóroval Kamil Vaculík. Po přestávce to už mělo jiné grády. Nejprve jsme
zvýšili na 2:0 a zdálo se, že zápas budeme mít pod kontrolou. Ale domácí z přísně nařízené
penalty snížili na 1:2 a začal tuhý boj, ve kterém Loukov při přelévání útoků z jedné na
druhou stranu vyrovnal. Škoda našich dvou poměrně slušných šancí v závěru druhé půle.
Mohli jsme rozhodnout. Nestalo se a přišla na řadu penaltová loterie s jedenácti účinkujícími
na obou stranách, při které jsme získali druhý, a troufám si tvrdit, zasloužený bod," je
přesvědčen vedoucí mužstva Chvalčova Patrik Cassinelli.
Branky: 53. Valouch, 80. L. Kocman – 35. Vaculík, 49. Trnčák. Rozhodčí: Tříska. Diváci:
150. Loukov: Švehlík – Šenovský (57. Chaňo), Kuběna, L. Kocman, Janek, Kundera, Bělík,
John, Valouch, Pospíšil, Kocián. Chvalčov: Barot – T. Balvín, Pecháček (72. Šico), Vaculík,
Kovařík, Talach, Trňák, Trnčák (85. Targoš), Zmeškal, J. Balvín, Kubaník.
DOHRÁVKA 16. KOLA

TĚŠNOVICE – LUBNÁ 3:0
„Derby mělo skvělou úroveň a velkou kvalitu. V prvním poločase jsme měli více ze hry.
Hosté se snažili o rychlé protiútoky. K žádnému většímu ohrožení naší branky se ale
nedostali. Naši branku v první půli vstřelil Kutňák. Tento hráč, to jsou plíce našeho týmu. Ve
druhém poločase hosté museli víc otevřít hru ve snaze o vyrovnání. Po rychlém protiútoku a
supercentru Černého dal Kutňák druhou branku. Třetí gól po skvěle sehraném rohu přidal
opět hráč s číslem 15. Svým skvělým výkonem strhnul celý tým k výbornému,
disciplinovanému výkonu. V derby jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Hosté
zahrozili jen jednou, kdy střela z trestného kopu skončila na břevně," zhodnotil duel trenér
Těšnovic Michal Hradil.
„Začátek byl nervózní z obou stran. V desáté minutě měl obdržet Kutňák červenou kartu.
Rozhodčí jeho výstup ohodnotil pouze žlutou kartou. Těšnovice šly krátce před půlí do vedení
po dorážce. Na začátku druhého poločasu navýšily své vedení a utkání si v klidu pohlídaly.
Domácí zvítězili zaslouženě. Vstřelili tři pohledné branky a divák si musel přijít na své.
Bohužel pro nás hráč, který utkání rozhodl, měl jít v desáté minutě pod sprchy. Poté prokázal

své kvality a utkání rozhodl. Těšnovice byly fotbalovější a zaslouženě berou všechny body.
Tímto zdravím STK a KR OFS Kroměříž," poznamenal sekretář Lubné Marek Škrabal.
Branky: 38., 50. a 73. Kutňák. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 300. Těšnovice: Švec – Potočný,
Židlík, Halamíček (46. M. Pochylý), Černý, Matuška (81. Slováček), Pernorio (71. Šafařík),
Pluhař, Novotný, Kutňák (86. Hrabal), Mršťák. Lubná: Blažek –Droběna, Havlík
(79. Ševčík), Rybenský (69. Bačinský), Kulcsár (56. Valach), Scholz, Skácel, Jirásek,
Železník, Kovařík, Vítek.
1. Mrlínek 19 16 1 0 2 70:21 50
2. Těšnovice 19 13 1 2 3 68:32 43
3. Němčice 18 12 3 1 2 64:39 43
4. Lubná 19 14 0 0 5 48:39 42
5. Zdounky 18 10 1 3 4 39:27 35
6. Slavkov p. H. 19 9 1 5 4 47:32 34
7. Skaštice B 18 7 3 0 8 53:39 27
8. Počenice 19 6 1 1 11 36:54 21
9. Střílky 18 6 1 1 10 30:51 21
10. Holešov B 19 5 1 1 12 41:50 18
11. Chvalčov 18 3 4 1 10 29:51 18
12. Loukov 18 3 2 3 10 24:45 16
13. Kyselovice 19 3 1 0 15 36:66 11
14. Záříčí 19 3 1 1 14 26:63 11
Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/fotbal_region/okresni-prebor-tesnovice-vali-posedme-vrade-vyhraly-a-uz-jsou-druhe-20160504.html

