Šok. Fotbalisté Mrlínku po deseti letech
porazili lídra ze Zdounek
Štika uplynulého ročníku fotbalového Okresního přeboru OFS Kroměříž Mrlínek vytáhl
drápky na úvod jarních odvet. Na podzim trápící se tým si totiž doma vyšlápl na lídra ze
Zdounek, který porazil po dlouhých deseti letech a pomohl tak druhému Slavkovu umazat
ztrátu na aktuální dva body.

MRLÍNEK – ZDOUNKY 2:0 (1:0)
„Hosté byli celý zápas lepší. Hlavně v prvním poločase měli velké šance a častěji drželi míč.
První šanci zlikvidoval náš brankář a další pak obránce. Na konci první půle jsme dostali
možnost zahrávat trestný kop, který s přehledem proměnil Heryán. Ve druhém poločase už
hosté žádné vyložené šance neměli. Hrozili hlavně z rohů. Potom byl vyloučen hostující hráč,
ale na hřišti to nebylo vůbec znát. Hosté hráli výborně i v deseti. Na konci zápasu střelou
k tyči pečetil naše vítězství David Horák. Málo kdo čekal, že budeme bodovat, ale kluci
překvapili svým výkonem,“ potěšilo vedoucího domácího týmu Martina Kaďůrka.
Branky: 42. Heryán, 90. D. Horák. Rozhodčí: Skyba. ČK: 77. Pospíšil (Zdounky). Diváci:
100. Mrlínek: Novák – R. Horák, Hradil, Žídek, Heryán, Josinek, J. Horák, Vyoral (84. R.
Kušík), Podzemný, Vrubel (72. V. Kušík), D. Horák. Zdounky: Holeček – Doleček
(72. Červík), Navrátil, Karlík, Kyrcz, Adamík, Věžník, Mozga, Pospíšil, L. Buša, Kozubík.

SLAVKOV P. H. – ROŠTĚNÍ 3:1 (1:1)
„Na hrbolatém terénu to byl upracovaný fotbal. Soupeř v prvním poločase hodně kousal,
protože jsme špatně bránili a nedostupovali hráče. Navíc po fatální chybě jsme dostali soupeře
na koně. Víceméně jediná střela na naši branku skončila gólem. Naštěstí jsme do poločasu
srovnali a druhá půle byla zcela v naší režii. Nakonec zápas mohl skončit výraznějším
rozdílem, ale hostující brankář byl proti. Nutno podotknout, že to byl nejlepší hráč na hřišti.
Díky mužstvu za zlepšený výkon ve druhém poločase,“ vzkázal do kabiny trenér Slavkova p.
H. Josef Janečka.
„První půlka byla z naší strany vynikající. Gól dal po nezištné přihrávce Zakopala nový hráč
Salajka. Je velkou škodou, že pět minut před poločasem domácí srovnali. Ve druhém poločase
jsme hráli jen do 55. Minuty. Domácí potom přepnuli na vyšší rychlostní stupeň. Dali brzy
dva góly a bylo po zápase. Fyzicky jsme odpadli a byli rádi, že domácí už jen v pohodě
dohrávali zápas, který se hrál ve skvělé atmosféře,“ ocenil trenér Roštění Michal Šturza.
Branky: 41. Pavlica, 57. R. Sadil, 66. Ponížil – 20. Salajka. Rozhodčí: Zakopal. Diváci:
248. Slavkov p. H.: Čačala – R. Sadil, Šimčík, Barot, Kužel (64. Darebníček), J. Krajcar, M.
Urbánek (82. L. Urbánek), Pavlica, Pálka (32. Kostov), Ponížil, Kotas. Roštění: Man – Šilhár,
Zapletal, Filandr, Vlkolenszki, Uhlíř, Zakopal, Salajka, Jirsa, Procházka (56. Hejníček),
Vybíral.

POČENICE – TĚŠNOVICE 1:2 PP (1:0)
„Před početnou diváckou návštěvou jsme získali bod se silným soupeřem, i když je to v naší
situaci málo, musíme být spokojeni. Těšnovice si hlavně v prvním poločase vypracovaly více
šancí. Náš brankář Tesák chytil dva samostatné nájezdy a podržel nás i při několika střelách
zblízka. Do vedení jsme šli po faulu na Šimčíka a proměněné penaltě Kunčara. Ve druhé půli
hosté srovnali hlavou po standardní situaci. Bohužel potřetí v řadě jsme nezvládli penaltový
rozstřel, tentokráte mou vinou, nicméně předvedená hra a výkon mužstva jsou příslibem do
dalších bojů,“ těší předseda Počenic Josef Hrušák,: „Věděli jsme, že nás čeká klasický
venkovní zápas, kdy soupeř bude hrát jednoduchý fotbal s nákopy, a my se budeme snažit hrát
kombinační hru. Po příchodu na trávník jsem zjistil, že se bude hrát jenom jednoduchý fotbal.
V průběhu prvního poločasu jsme si zvykli na kvalitu trávníku a vytvořili si několik šancí, ale
bohužel bez úspěchu. Přišel trest. Na konci poločasu jsme si nepohlídali jeden z mnoha
nákopů a po kontaktu našeho stopera s nestárnoucím Šimčíkem proměnil soupeř penaltu. Ve
druhém poločas jsme soupeře začali mačkat a brzo jsme vyrovnali, kdy jsem po nacvičeném
rohu našel nepokrytého Černého a ten už si věděl rady. Další naše šance již vychytal brankář
Tesák, kterého bych raději viděl na pozici útočníka, aby divák nebyl ochuzen o góly, které
nám dnes chytl a soupeři by naopak mohl dát. I přesto museli být diváci spokojeni, protože se
hrál kvalitní fair-play fotbal a jako bonus sledovali penalty,“ zhodnotil duel asistent trenéra
Těšnovic Josef Židlík.
Branky: 40. Kunčar – 53. Černý. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 130. Počenice: Tesák – Hrušák,
V. Zbořil, Pajgr (38. Kunčar), Cigánek, Juřena, Jánský (61. Vlha), Niedermertl (88. Bareš),
Šimčík (90. Klapil), Barnet (67. H. Zbořil), Tesař. Těšnovice: Zavadil – Konečný, Potočný,
Dočkal, Židlík, Malát, Šafařík (32. Mrázek), Černý (87. Hrabal), Matuška, Majkrič
(75. Pluhař), Mršťák.

SKAŠTICE B – CHVALČOV 0:1 (0:0)
„Předvedli jsme slabý výkon. Naše hra byla pomalá, stereotypní bez momentu překvapení.
Když už jsme si nějakou šanci vypracovali tak jsme ji nedokázali proměnit. Soupeř byl
v brankovém prostoru nebezpečnější. Musel nás několikrát podržet brankář Vrtěl. Chvalčov
byl hladovější po vítězství, dokázal vstřelit důležitou vedoucí branku a utkání dotáhl do
zdárného konce. Našemu mužstvu se zápas nevyvedl, ale věřím, že už v příštím kole půjde
výkon týmu nahoru,“ je optimistou trenér Skaštic B Lukáš Motal.
„Nečekané tři body ze Skaštic byly podepřeny bojovným a kolektivním výkonem. Skaštice
byly, jako obvykle, o něco fotbalovější, ale do vyložené gólové šance se nedostaly.
Vyrovnaný zápas rozhodl rohový kop našeho kanonýra Zmeškala zakroucený přímo do
branky,“ označil za klíčové sekretář Chvalčova Patrik Cassinelli.
Branka: 76. Zmeškal. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 100. Skaštice B: Vrtěl – Kvasnička, Sedlák,
Navrátil, Bubla, Ježák (55. Ruman), Rosecký (62. Vymětal), Frýdl (73. Brada), Škrabana,
Uličný, Janalík (70. Motal). Chvalčov: Barot – Balvín, Vaculík, Trňák, Talach, Kubaník,
Marek, Zmeškal, Valoušek, Šico (32. Trnčák), Kovařík (65. Chlápek).

LUBNÁ – LOUKOV 1:2 PP (0:0)
„V první půli se hrál fotbal jak pod taktovkou tvůrců seriálu Okresní přebor. Natěšené
příznivce bolely oči nejen od slunce. Vývoj zápasu plného nepřesností, bez jakýchkoliv šancí,
změnil náš kapitán Skácel. Krátce za sebou dostal z přemotivovanosti dvě žluté karty a ve
30. minutě šel pod sprchy. Od této chvíle se nám ale paradoxně začalo dařit a hned na začátku
druhé půle neproměnil tutovku Železník. Soupeře jsme přehrávali a ztráta jednoho hráče
nebyla patrná. Unaveného Kovaříka, který v útoku pendloval sám, nahradil matador Bačinský
a hned svým prvním kontaktem s míčem rozvlnil síť. Hned při jeho druhém kontaktu se
pískala penalta. Gólman Marák, ale trefil pouze ochrannou síť za brankou. Bačinský byl
ovšem při chuti, skvěle se vyhnul ofsajdové pasti a z poloviny hřiště šel sám na branku.
Bohužel mu v posledních metrech došli síly a svoji šanci neproměnil. Jelikož si soupeř za celý
zápas nevytvořil vážnější šanci, připravili jsme mu ji sportovně sami v poslední minutě.
Marákovi vypadnul míč po nákopu z půlky před prázdnou branku a bylo vymalováno. Přesto
musím hráčům poděkovat, jejich výkon si určitě zasloužil tři body,“ konstatoval hráč Lubné
Jiří Jirásek.
„V první půli byla hra poměrně vyrovnaná s obrovským počtem nepřesností na obou stranách.
Nám se podařilo nastřelit tyčku Bělíkem, nebo z velké dálky slibně pálil Žáček. Rovněž
soupeř měl asi dvě ojedinělé šance. Utkání ovlivnilo hloupé vyloučení domácího kapitána na
konci prvního poločasu. Od té doby jsme možná měli mírnou převahu na míči, byl to ale
soupeř, který si vytvářel gólové šance. Jednu takovou ihned po svém střídání domácí hráč
proměnil. O chvíli později brankář Lubné neproměnil nařízenou penaltu, což ho zřejmě
muselo mrzet těsně před koncem zápasu, kdy jsme po jeho chybě vyrovnali na 1:1, a
dvojnásobně mrzet po penaltovém rozstřelu, kdy náš brankář nejprve vychytal čtvrtý pokus
domácích a sám proměnil poslední pokutový kop. Odvážíme si tedy domů dva body a celkově
máme pět bodů v letošní sezoně s tímto nepříjemným a kvalitním protivníkem,“ spočítal hráč
Loukova Hynek Kundera.
Branky: 62. Bačinský – 90. Kundera. Rozhodčí: Závojský. ČK: 35. Skácel (Lubná). Diváci:
90. Lubná: Marák – Haloda, Moravčík, Rybenský, Kulcsár, Scholz, Skácel, Ševčík, Železník
(88. I. Havlík), R. Havlík, Kovařík (58. Bačinský). Loukov: Švehlík – Polášek, Pospíšil,
Kundera, Buršík, Kocián, Šenovský, John, Novotný (71. Petřík), Žáček, Bělík.

HOLEŠOV B – STŘÍLKY 5:0 (3:0)
„Vstup do jarní soutěže pro nás začal dobře. Máme tři body, které jsme potřebovali. Myslím
si, že jsme byli v prvním poločase aktivnější než hosté a vstřelili jsme tři branky, které nás
dostaly do pohody. Druhý poločas jsme dohráli v klidu a přidali ještě dva góly. S výkonem
hráčů jsem spokojený a v dalším utkání doufám v další tři body,“ vyznal se po utkání trenér
Holešova B Tomáš Vybíral.
„Po vcelku solidní zimní přípravě přišlo velmi rychlé vystřízlivění. Holešov posílen o dva
zkušené hráče z A-týmu si s námi vyjma prvních patnácti minut dělal, co chtěl a naprosto
zaslouženě zvítězil velkým rozdílem. My jsme zápas vůbec nezvládli. Byli jsme všude pozdě
a prohrávali jsme osobní souboje. Za celé utkání jsme si vytvořili pouze dvě šance a za stavu
5:0 pokutový kop, který Kryštof neproměnil. Nezbývá než na zápas rychle zapomenout. Příště
to bude jistě lepší,“ věří trenér Střílek Pavel Mikulčík.

Branky: 20. Hasala, 21. Šuba, 30. Machálek, 70. Kadlčík, 81. Sumec. Rozhodčí: Tříska.
Diváci: 150. Holešov B: Pospíšil – Matuška, Soldán, Leško (78. Froňka), Šuba (61. Přívara),
Hlobil (46. Uruba), Hasala, Kadlčík, Sumec (81. Hradil), Belza, Machálek (70. Vaculík).
Střílky: Rotter – Kryštof, Posolda, Lukáš Machala (63. Boucník), Nezdařil, Hubr
(46. Vybíral), Jelínek (46. Leoš Machala), Holub (68. Vašák), Jančík, Stuchlík, Hanák.

BŘEST – KOMÁRNO 1:2 (1:1)
„Po kvalitní zimní přípravě a po pohárové generálce, kdy jsme v minulém týdnu stejného
soupeře jasně přehráli 6:1 a postoupili do květnového finále, jsme věřili, že bychom konečně
mohli zlomit výsledkovou a herní krizi z podzimní části sezony. O to víc nás mrzí, že se to
nepovedlo a opět jsme vyšli bodově naprázdno. My jsme se prakticky, až na malé výjimky,
nedostali ke své kombinační hře a naopak jsme se uchylovali jen k nakopávání dlouhých míčů
na obsazené útočníky. Po vyrovnaném prvním poločase, který skončil 1:1 i díky vyrovnávací
brance Jaroslava Šálka, jsme v úvodu toho druhého soupeře přeci jen trochu dostali pod tlak, a
měli tři velké šance. Dvakrát Tomáš Daněk a po něm Jan Látal, který krásnou střelou jen
orazítkoval břevno branky, měli na kopačkách asi rozhodující branku. Ta ale bohužel nakonec
padla v 80. minutě po skrumáži a chybě v našem pokutovém území,“ mrzí vedoucího mužstva
Břestu Lukáše Šoustka.
„Po minulém debaklu, který nám stejný soupeř uštědřil na domácí půdě v semifinále poháru
jsme měli týden času na přípravu. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a nepouštěli jsme
domácí příliš do zakončení. Do vedení jsme se dostali, když po levé straně utekl Žejdlík.
Domácím se do poločasu podařilo vyrovnat po skrumáži. Na začátku druhé půle při nás stálo
štěstí, když domácí nastřelili břevno. Pak jsme měli dvě velké šance, ovšem domácí podržel
brankář. Utkání směřovalo k remíze, kterou po závaru před domácí brankou odmítl Kubík,“
zaradoval se sekretář klubu Komárna Jaromír Gadas.
Branky: 40. Šálek – 21. J. Žejdlík, 80. Kubík. Rozhodčí: Tříska. ČK: 65. Žigmund –
70. Ondroušek. Diváci: 100. Břest: Vyoral – Žigmund, Karamon, Horák, Bejdák, Látal,
Buček, Šálek, Štauber, Látal (75. Pohořelský), Daněk. Komárno: Šindelek – M. Žejdlík,
Kunz, Kubík, J. Žejdlík, Zátopek, Kulajta, Majkus (90. Matůšů), Lukáš, Václavek
(86. Šenkyřík), Orava (46. Ondroušek).
1. Zdounky 15 12 1 0 2 42:18 38
2. Slavkov p. H. 15 11 1 1 2 59:16 36
3. Těšnovice 15 9 1 2 3 46:25 31
4. Skaštice B 15 8 0 1 6 33:28 25
5. Loukov 14 6 3 0 5 25:28 24
6. Lubná 15 5 2 3 5 36:28 22
7. Mrlínek 15 7 0 1 7 30:26 22
8. Holešov B 15 6 1 0 8 32:35 20
9. Roštění 15 5 2 1 7 36:40 20
10. Komárno 15 5 2 1 7 31:37 20
11. Chvalčov 15 6 1 0 8 26:38 20
12. Střílky 15 4 0 1 10 25:48 13
13. Břest 15 3 1 2 9 20:48 13
14. Počenice 14 1 1 3 9 15:41 8

Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/fotbal_region/sok-fotbaliste-mrlinku-po-deseti-letechporazili-lidra-ze-zdounek-20170404.html

