Letargie Mrlínku pokračuje, doma jej
hattrickem sestřelil holešovský Gross
Kroměřížsko – Hattrick Grosse zastavil hned na úvod nového soutěžního ročníku fotbalového
okresního přeboru OFS Kroměříž úřadujícího vicemistra, když kanonýr rezervy Holešova byl
v Mrlínku k nezastavení. Roštění po sestupu prohrálo na úvod o gól ve Skašticích, naopak
nováček z Břestu vyhrál ve Slavkově po penaltách. Druhý nováček Komárno naopak
vyfasoval v Těšnovicích pět gólů.

Okresní přebor Kroměříž: Mrlínek – Záříčí. Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Daniel Ostrčilík
MRLÍNEK – HOLEŠOV B 1:4 (0:3)
„Soupeř byl běhavější, častěji měl míč na svých kopačkách. My jsme udělali v prvním
poločase hrubé chyby, které soupeř zkušeně využil a vybudoval si dostatečný náskok. Do
druhého poločasu jsme změnili rozestavení a tím přibrzdili hosty. Podařilo se nám sice
z penalty snížit, ale to bylo dnes vše," mrzí Martina Kaďůrka, vedoucího mužstva Mrlínku.
„O našem vítězství jsme rozhodli v prvním poločase, kdy jsme byli dominantní a rozdíl ve
skóre mohl být ještě výraznější. Druhý poločas už nebyl z naší strany v takovém tempu, ale
zápas jsme v pohodě kontrolovali. Snad nebudou domácí opět brečet jako po minulém zápase,

že jsme hráli s hráči áčka, dnes nenastoupil ani jediný. Musím pochválit všechny kluky za
přístup k zápasu a věřím, že stejně k tomu přistoupíme i příštím zápase ve Střílkách," přeje si
trenér Holešova B Tomáš Vybíral.
Branky: 58. Š. Vyoral – 23., 27. a 73. Gross, 37. Přívara. Rozhodčí: Skyba. Diváci:100.
Mrlínek:Novák (46. Vlasák) – R. Horák, Josinek, Hradil, R. Kušík, V. Kušík, Vrubel, J.
Horák, Podzemný (86. Zapletal), D. Horák, Červík (46. Š. Vyoral). Holešov B:Pospíšil –
Kadlčík, Leško, Matuška, Paštěka, Vaculík, Šuba (59. Plachý), Přívara, Gross, Čada, Uruba
(77. Hradil).

STŘÍLKY – CHVALČOV 0:1 (0:1)
„Po dvou úspěšných přípravných zápasech jsme první ostrý zápas naprosto nezvládli. Začali
jsme celkem solidně a první obrovskou šanci hlavičkujícímu Nezdařilovi se štěstím chytil
hostující brankář. Pak jsme ve dvanácté minutě dostali gól z ničeho. Od této chvíle jsme úplně
vypadli z tempa. Byli jsme všude pozdě a vůbec nám nešla rozehrávka. Hosté se nikam
nehnali a jen čekali na naše chyby. Druhá půle byla ještě horší. Každou chvíli ošetřování,
hosté zkušeně kouskovali hru a prakticky se nehrálo. Za celý druhý poločas jsme si vytvořili
jen dvě šance a to nám prostě na gól nestačí. Nutno dodat, že soupeř měl po našich chybách
více gólových příležitostí, při kterých nás výrazně podržel brankář. Musíme se z toho oklepat
a příští zápas na hody předvést daleko sebevědomější přístup k utkání," nabádá své svěřence
trenér domácích Pavel Mikulčík.
„Dosáhli jsme hubeného, ale cenného vítězství po soustředěném a obětavém výkonu celého
mužstva. První se dostali do šance domácí, ale náš brankař na čáře míč reflexivně vyrazil.
Z následného nenápadného útoku se v šestnáctce výtečně zorientoval Jirka Trňák a prostřelil
gólmana domácích. Další gól nepadl, i když obě mužstva měla několik šancí. Dobrou
defenzivou jsme domácí do soustředěného tlaku nepustili," označil za důležité vedoucí týmu
Chvalčova Patrik Cassinelli.
Branka: 12. Trňák. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 60. Střílky: Rotter – Jelínek, Holub, Hubr,
Kryštof, Nezdařil, Posolda, Stuchlík, Vybíral (66. Lupínek), Tomáštík, Sádlík. Chvalčov:
Barot – Trňák, T. Balvín, Trnčák (73. Marek), Kubaník, Vaculík, Kovařík, Zmeškal
(87. Škvaridlo), Valoušek (70. Šico, 90. Vaněk), J. Balvín, Talach.

SKAŠTICE B – ROŠTĚNÍ 3:2 (3:2)
„Od začátku jsme lépe kombinovali a ve 13. minutě šel sám na branku Petrůsek. Jeho střelu
brankař stačil vyrazit, ale dorážka Rumana již skončila v síti. Téměř z protiútoku po chybě
obrany vyrovnal hostující Gerát. Obě mužstva se snažila vstřelit další branku, ale podařilo se
to nám ve 31.minutě. Sehnal vybojoval míč a z jeho přihrávky pěknou střelou dal gól dobře
hrající Petrůsek. Velmi pěkný okamžik utkání přišel ve 37. minutě. Kvasnička posunul míč
proti noze Konečníkovi a ten z téměř 30 metrů trefil šibenici. Jenomže za dvě minuty si
obrana opět nepohlídala Geráta a ten snížil. Po změně stran to byl spíš boj o střed hřiště, a
i když bylo na obou stranách několik dobrých šancí, skóre se již nezměnilo," zhodnotil duel
asistent trenéra Skaštic B Vojtěch Menšík.
„Domácí šli do vedení ve 13. Minutě brankou Rumana. My jsme dokázali odpovědět hned
vzápětí, když se ve 14. minutě trefil Gerát. Potom jsme měli dvě velké příležitosti, když Gerát

trefil tyč a o chvilku později břevno. Přišel trest a Petrúsek ve 30. minutě poslal domácí znovu
do vedení. Ve 37. minutě se krásnou střelou z 25 metrů trefil Konečník přímo do šibenice.
V 40. minutě se opět trefil Gerát a šlo se do kabin za stavu 3:2. Hned na začátku druhého
poločasu jsme se dostali do šance, ale Zakopala vychytal domácí brankař Vymětal. Vyrovnání
přišlo až v 89. minutě. Po standardní situaci jsme dali regulérní branku, ale rozhodčí Hušek
nesmyslně odpískal ofsajd," konstatoval trenér Roštění Viktor Vinklárek.
Branky: 13. Ruman, 30. Petrúsek, 37. Konečník – 14. a 40. Gerát. Rozhodčí: Hušek. Diváci:
80. Skaštice B: L. Vymětal – Sehnal, Kvasnička, R. Vymětal, Petrúsek, Bubla, T. Motal,
Ježák (85. Brada), Ruman, Rosecký (75. Škrabana), Konečník. Roštění: Řehoř – Topič
(46. Jirsa), Šilhár, Darebník, Vlkolenszki, Gerát, Szeliga, Zakopal, Bartošek (76. Vybíral),
Petrskovský (85. Číhal), Zapletal.

SLAVKOV P. H. – BŘEST 2:3 po prodl. (1:1)
„Zasloužená remíza s výborně připraveným a důrazným soupeřem. Vedli jsme 1:0 ale naši
chybou a nedůrazným vracením jsme soupeře minutu před poločasem dostali na koně a po
rohu hosté otočili zápas. Nám se podařilo vyrovnat před koncem z trestného kopu. Vydolovali
jsme bod bez čtyř hráčů základní sestavy, kteří vypadli pro zranění po pohárovém utkání
v Záhlinicích. Chtěl bych vyzdvihnout výkon mladých kluků, kteří nastoupili v závěru utkání
a rozhýbali naši hru. Škoda, možná jsem je mohl pustit do hry dříve, moje chyba," sypal si
popel na hlavu trenér Slavkova p. H. Josef Janečka.
„Do utkání jsme vstoupili aktivně a v úvodních patnácti minutách jsme byli herně lepším a
aktivnějším týmem. Vypracovali jsme si dvě velké šance, které jsme bohužel nedokázali
proměnit. Od 20. minuty se hra vyrovnala a domácí svou snahu korunovali úvodním gólem.
Tento, pro nás nepříznivý stav, ještě umocnilo zranění stopera Martina Šálka, který musel být
střídán. I přesto se nám závěr poločasu a úvod toho druhého velmi povedl. Střelecky se
dokázali prosadit Martin Máša a Martin Glozyga. V dalším průběhu druhého poločasu jsme
nedokázali udržet míč na svých kopačkách. Vázla kombinace a tým Slavkova nás dostával
pod tlak. Už se zdálo, že vedení udržíme, ale bohužel v 86. minutě se domácím podařilo po
trestném kopu vyrovnat. Zápas rozhodoval penaltový rozstřel, ve kterém jsme byli
šťastnějším mužstvem a získali jsme dva body. Po velmi dobrém a bojovném výkonu obou
mužstev jsme viděli divácky zajímavý zápas s napínavou koncovkou," konstatoval vedoucí
mužstva SK Břest Lukáš Šoustek,
Branky: 25. L. Urbánek, 86. Barot – 44. Máša, 51. Glozyga. Rozhodčí: Žigmund. Diváci:
164. Slavkov p. H.: Čačala – Kužel (87. Janečka), P. Krajcar, Pavlica, Darebníček
(80. Mrázek), L. Urbánek (67. Macůrek), J. Krajcar, Barot, Šimčík, Ponížil, Z. Krajcar
(54. Urban). Břest: Kožuch – Koudelníček, Glozyga, Horák, Látal, Buček, Štauber
(83. Juračka), Látal, Šálek (27. Máša), Daněk, Karamon.

TĚŠNOVICE – KOMÁRNO 5:1 (3:1)
„V prvním zápase sezony nás čekal, ambiciózní a těžký soupeř. Přes opatrný úvod a mírné
oťukávání jsme ve 23. minutě vedli 3:0 a měli jsme vše pod kontrolou. V poslední minutě
první půle přišla chyba Židlíka, zaváhání Šojdra a úplně zbytečná penalta. Ve druhé půli jsme
ustoupili od hry, kterou jsem vyžadoval. Soupeř hru zjednodušil, začal nakopávat a trošku
jsme s tím měli problém. Majkrič měl dvě vyložené šance, ale gól nedal. Pluhař ze standardky

a Potočný z penalty upravili na konečných 5:1. Naše výhra byla zasloužená a doufám, že
budeme v dobrých výkonech pokračovat dál," přeje si trenér Těšnovic Michal Hradil.
„Úvod zápasu vyšel domácím na výbornou, když šli do vedení po pěti minutách po chybě
v obraně a střele k tyči. Stejným způsobem zvýšili o deset minut později znovu po chybě
v obraně. Ve 23. minutě se ze standardní situace prosadili potřetí. Potom jsme začali kousat.
Spoléhali jsme se na rychlé protiútoky a vytvořili si pár šancí. Stejně tak domácí pronikali
svoji taktickou hrou do otevřenější obrany a mnoho šancí spálili. Navýšení vedení se však
nekonalo a těsně před koncem prvního poločasu jsme snížili z pokutového kopu zásluhou
Majkuse. Druhý poločas začali domácí mohutným náporem, ale nechali třikrát vyniknout
našeho brankáře. Poté jsme vyrovnali hru a měli rovněž tři velké šance. Ve dvou případech
nám chyběl klid v zakončení a jednou se vyznamenal domácí brankář. S blížícím se koncem
zápasu byla naše obrana stále více a více otevřená a to bylo pro domácí vodou na mlýn. Čtvrtá
branka domácích ze standardní situace byla výstavní. Definitivní tečku zápasu dali domácí
z pokutového kopu a zvítězili zcela po zásluze," konstatoval as. trenéra Komárna Jaromír
Gadas.
Branky: 23. a 89. Potočný, 10. Matuška, 16. Mršťák, 80. Pluhař – 44. Majkus. Rozhodčí:
Dundová. Diváci: 150. Těšnovice: Zavadil – Pochylý (66. Hrabal), Potočný, Šojdr
(81. Halamíček), Židlík (54. Pernorio), Matuška, Majkrič (83. Mrázek), Novotný, Řehák
(86. Konečný), Pluhař, Mršťák. Komárno: Šindelek – M. Žejdlík, Orel, Kulajta, Tvarůžka,
Kubík, Majkus, Lukáš (73. Šenkyřík), Václavek, J. Žejdlík, Klas (82. Matůšů).

POČENICE – LOUKOV 3:1 (2:0)
„Letní příprava u našeho mužstva nebyla prakticky žádná a na hřišti se to projevilo. Loukov
se oproti minulému ročníku velmi zlepšil a první šanci si vypracoval hned po deseti
sekundách hry. Zachránil nás brankář Šesták, stejně jako ještě několikrát. My jsme vytěžili
z minima maximum. Ve třetí minutě centroval Štolfa a Šimčík zblízka vstřelil úvodní branku.
Ve 24. minutě po ose Štolfa-Tesař dorážel míč do branky opět Šimčík a vedli jsme 2:0.
Loukov zahodil neuvěřitelné množství brankových příležitostí a v 73. minutě po centru
Hrušáka a gólu Vlhy inkasoval potřetí. Až v poslední minutě hosté dokázali z pokutového
kopu skórovat," zhodnotil duel předseda Počenic Josef Hrušák.
„Na úvod sezóny jsme zajížděli až do vzdálených Počenic. Cestovat tam je vždy nepříjemné,
ovšem na soupeře jsme si věřili a začali jsme aktivněji než domácí. Vytvářeli jsme si spoustu
šancí, ale fotbal se hraje na góly. Ten jsme nevstřelili ani z jedné z asi deseti tutových šancí a
tak soupeř zhruba v polovině druhého poločasu vedl pohodlně 3:0. Z produktivity nás vyškolil
domácí veterán Šimčík, který vstřelil dva góly a na hru domácích měl zásadní vliv. Podařilo
se nám jen snížit z nařízené penalty těsně před koncem. Ze hry bychom dnes gól zřejmě
nevstřelili ani do setmění. Pozitivní je zlepšená hra pod novým trenérem, který má práce
s týmem více než dost," hráč Loukova Hynek Kundera.
Branky: 3. a 24. Šimčík, 73. Vlha – 89. Kundera. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 100. Počenice:
Šesták – Zbořil, J. Barnet (77. A. Barnet), Cigánek, Štolfa, Jánský (58. Hrušák), Kunčar,
Šimčík (85. M. Barnet), Bareš, Juřena, Tesař (46. Vlha). Loukov: Švehlík – Šenovský,
Pospíšil, Kundera, Kuběna, Kocman, Kocián, Bělík, Šenovský (79. J. John), J. John
(83. Novotný), Fuksa.

LUBNÁ – ZDOUNKY 3:4 (1:4)
„Utkání se nám nehodnotí vůbec dobře. Půlhodina patřila nám, vinou našich neproměněných
šancí jsme se však nedostali do vedení. Totálně jsme nezvládli poslední desetiminutovku
prvního poločasu a hosté vstřelili v rychlém sledu tři branky. Navíc jsme po hodině hry šli do
deseti po červené kartě Moravčíka. Nevzdali jsme se a pokusili se o zdramatizování utkání,
což se nám povedlo dvěma vstřelenými brankami. Na víc už jsme se bohužel nezmohli. Herně
to z naší strany nebylo špatné, srazil nás závěr prvního poločasu. Nemůžeme dostávat takové
branky po našich hrubých chybách. Divákovi se utkání asi muselo líbit, ale šťastnější byl
fanoušek soupeře. Hosté mohou opět oslavovat svého rozdílového hráče Rokose, kterého jsme
zase nedokázali eliminovat," mrzí brankáře Lubné Jakuba Maráka.
„V Lubné se nám v posledních utkáních daří. I tentokráte jsme se brzy ujali vedení, soupeř
však brzy srovnal, byl velmi nepříjemný a aktivnější. V této fázi nás podržel brankář Rampas.
Pak přišel po ojedinělém protiútoku pokutový kop a do přestávky ještě další dvě branky.
Zdálo se být rozhodnuto, ale Lubná utkání nevzdávala ani v
deseti. Dramatické utkání hrané nahoru dolu se muselo líbit. My jsme rádi za zasloužené
první tři body," dodal předseda Zdounek Zdeněk Čevela.
Branky: 20. Valach, 47. Sládeček, 81. Kovařík – 11. a 44. Rokos, 36. Doleček, 37. Kyrcz.
ČK: 59. Moravčík (Lubná). Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Lubná: Marák – Sládeček,
Moravčík, I. Havlík, R. Havlík, Kašík, Kulcsár (46. Kovařík), Scholz, Skácel, Haloda
(46. Železník, 75. Bačinský), Valach (46. Ševčík). Zdounky: Rampas – Sigmund, L. Buša,
Pektor (86. M. Buša), Rokos, Kyrcz, Doleček, Navrátil, Mozga, Adamík (76. Červík), Věžník.
Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/fotbal_region/letargie-mrlinku-pokracuje-doma-jejhattrickem-sestrelil-holesovsky-gross-20160808.html

