Okresní přebor: víkend přinesl tři
osmigólové duely a hattricky
Kroměřížsko – S výjimkou duelu v Počenicích bylo víkendové 3. kolo fotbalového Okresního
přeboru OFS Kroměříž bohaté na branky. Nejvíce, osm, v řádné hrací době jich viděli ve
Střílkách, Slavkově a Mrlínku, kde navíc rozhodovaly o vítězi penalty. Ze střelců se nejvíce
dařilo Ponížilovi, Horákovi a Kyrczovi, kteří zaznamenali hattrick.
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STŘÍLKY – ZDOUNKY 3:5 (1:1)
„Dnes jsme hráli vyrovnanou partii se Zdounkami pouze do 20. minuty. Ujali jsme se vedení
po pěkné brance Kryštofa. Od této chvíle byly Zdounky výrazně lepší. Do poločasu vyrovnaly
po sporné situaci na brankové čáře. Ve druhé půli jsme nechali hosty po hloupých chybách
odskočit na 1:3. Pak snížil z přímého kopu Hubr na 2:3. Hned v zápětí jsme ale hostům
darovali čtvrtý gól. V závěru ještě snížil Nezdařil. Ihned po rozehrávce jsme opět nesmyslně
přišli o míč a Kyrcz v pohodě dovršil hattrick. Nevím, jestli ještě někdy vstřelí tak jednoduše

tři góly během snad dvaceti minut. Opět jsme se přesvědčili, jak moc nám chybí Sádlík a při
tak úzkém kádru ho budeme těžko nahrazovat," potvrdil trenér Střílek Pavel Mikulčík.
„Po oboustranně opatrném začátku rozjeli gólostroj domácí, když centr skončil překvapivě
v brance. Brzy jsme srovnali důrazným Rokosem. I přes tři břevna a další příležitosti se do
poločasu nepodařilo skórovat. Naše hra však nebyla nijak oslnivá. Po přestávce jsme brzy šli
do dvoubrankového vedení góly Sigmunda a Kyrcze, ale bojovně hrající soupeř se nevzdával
do poslední minuty. Dvakrát dokázal snížit na rozdíl jedné branky, ale vždy jsme dokázali
obratem zvýšit na rozdíl dvou branek Kyrczem. Dramatické utkání se muselo líbit," je
přesvědčen předseda Zdounek Zdeněk Čevela.
Branky: 19. Kryštof, 74. Hubr, 90. Nezdařil – 64., 77. a 90. Kyrcz, 26. Rokos, 56. Sigmund.
Rozhodčí: Skyba. Diváci: 150. Střílky: Rotter – Jelínek (85. Boucník), Holub, Hubr, Kryštof,
Nezdařil, Posolda, Stuchlík, Vybíral, Tomáštík (78. Kočička), Zabloudil. Zdounky: Rampas
– Sigmund (77. Červík), L. Buša, Pektor (65. Chytrý), Rokos, Doleček (84. Mozga), Navrátil,
Adamík, Věžník, Kozubík (87. Zajíček), Kyrcz.

SKAŠTICE B – HOLEŠOV B 3:0 (0:0)
„V první půli měli hosté tři velmi dobré příležitosti ke skórování. Nás ale dvakrát podržel
dobře chytající Vymětal a jednou nás zachránilo břevno. My jsme se k ohrožení soupeřovy
branky moc nedostávali. Ve druhé půli už jsme naši hru zrychlili a zpřesnili. Podařilo se nám
vstřelit první a důležitou branku v utkání, když Ježák využil průniku Uličného. Druhý gól
nám daroval svým špatným výhozem hostující brankář. Holešov poté opět dvakrát nastřelil
tyč, ale dostat míč do branky se hostům nepodařilo. Dnes při nás stálo štěstí, ale to přeje
připraveným. Ofenzivní utkání se muselo líbit," míní trenér Skaštic B Lukáš Motal.
„Výkon jsme zlepšili. V prvním poločase jsme si vytvořili několik gólových šancí, které jsme
bohužel nedokázali dotáhnout do finálního konce. Buď nás zastavila branková konstrukce,
nebo domácí gólman Vymětal. Druhý poločas se odehrával ve stejné režii jako první. Opět
jsme si dokázali vytvořit několik gólových šancí, ale bohužel branku jsme nevstřelili. Kdyby
se dnes hrálo 300 minut, tak si myslím, že bychom branku asi nedali. Domácí byli ve druhém
poločase efektivnější a ukázali nám, jak je jednoduché střílet branky, a proto zaslouženě
vyhráli. Stále máme co zlepšovat a do dalších zápasů se lépe připravit. Tým na to máme," je
přesvědčen trenér Holešova B Tomáš Vybíral.
Branky: 56. Ježák, 67. Ruman, 89. Frýdl. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 80. Skaštice B: L.
Vymětal – Kvasnička (80. Brada), Sedlák, Soukup, Bubla, Uličný, Ježák (61. Navrátil),
Ruman (75. Konečník), R. Vymětal, Škrabana (61. Frýdl), Icela. Holešov B: Pospíšil –
Kadlčík, Leško, Matuška, Vaculík, Roubalík, Přívara (67. Šuba), Gross, Hasala, Uruba
(77. Hradil), Čada.

SLAVKOV P. H. – CHVALČOV 7:1 (4:0)
„Soupeř byl bojovný, důrazný a houževnatý. Na začátku nás přibrzdily neproměněné šance.
Rozhodl proměněný přímý kop ve 30. minutě, který zlomil obranu a odpor soupeře. Poté jsme
soupeře začali přehrávat ještě větším rozdílem. Pochvala patří celému mužstvu. Poděkování
také divákům, kteří přišli i v takovém počasí a v dřívější hrací době. I když přeložení zápasu

kvůli nedostatku sudích bylo zbytečné, protože sudí odpoledne jiný zápas nepískal. Nechápu
to," podivoval se trenér Slavkova p. H. Josef Janečka.
„O výsledku rozhodlo dvacet minut první půle. Do 25. minuty jsme tlaku domácích stačili
odolávat. Přežili jsme i jejich dvě tutovky. Pak nám Slavkov nasypal čtyři kousky a bylo
hotovo. Věděli jsme, že je Slavkov lepší, ale zabránit vysoké prohře jsme nedokázali," mrzí
vedoucího mužstva Chvalčova Patrika Cassinelliho.
Branky: 35., 37. a 73. Ponížil, 31. a 84. Barot, 43. Sadil, 63. J. Krajcar – 56. Valoušek.
Rozhodčí: Hušek. Diváci: 100. Slavkov p. H.: Čačala – Darebníček (50. Urban), Dočkal,
Pavlica, Kužel, Sadil (59. L. Urbánek), Šimčík, Barot, M. Urbánek (70. Mrázek), Ponížil, J.
Krajcar (75. Janečka). Chvalčov: Barot (46. Jelínek) – Trňák, Balvín, Trnčák, Marek
(88. Vaněk), Kubaník, Kovařík (46. Valoušek), Zmeškal (69. Šico), Škvaridlo, Chlápek,
Talach.

LUBNÁ – TĚŠNOVICE 3:2 PP (2:1)
„Opět jsme přišli o body. Hosté vyrovnali v poslední minutě. Přitom jsme měli výhru na
dosah. V penaltovém rozstřelu jsem to strhl na naši stranu a zajistili jsme si alespoň dva body.
Myslím si, že jsme si zasloužili plný počet bodů. Divákovi se utkání muselo líbit. Škoda jen
zbytečné červené karty," uvědomuje si hráč Lubné Jakub Marák.
„Derby pro nás začalo výborně a na dobře připraveném trávníku jsme se brzy dostali do
vedení z penalty. Potom nás ale začal soupeř přehrávat v soubojích a zaslouženě otočil skóre.
Nedokázali jsme se vyrovnat s agresivní a silovou hrou domácích, kteří hráli jednoduchý
fotbal a svými nákopy nám dělali problémy. Lubná často přerušovala hru, a nemohli jsme se
tak dostat do zápasu. Ve druhém poločase jsme udělali změny a začali jsme soupeře
přehrávat. V závěru jsme dostali domácí pod velký tlak a v poslední minutě jsme po pěkné
kolmé akci zaslouženě vyrovnali. K penaltám se vyjadřovat nebudu, pro mě je to plichta,"
pousmál se asistent trenéra Těšnovic Josef Židlík.
Branky: 10. I. Havlík, 17. Kovařík – 2. Potočný, 90. Majkrič. ČK: 57. Kašík – 57. Řehák.
Rozhodčí: Caletka. Diváci: 200. Lubná: Marák – Moravčík, I. Havlík, R. Havlík, Kašík,
Kulcsár, Železník, Valach (17. Haloda), Kovařík, Rybenský, Bačinský. Těšnovice: Zavadil –
Pochylý (46. Řehák), Hrabal (46. Mrázek), Potočný, Šojdr (66. Židlík), Matuška, Pernorio
(75. Halamíček), Majkrič, Novotný, Pluhař, Mršťák.

BŘEST – ROŠTĚNÍ 2:3 PP (1:1)
„V prvním poločase soupeř aplikoval dlouhé nakopávané míče na rychlé útočníky a napadal
naši rozehrávku. Naši hráči se s tím nedokázali dlouho srovnat. Ve 20. minutě utkání
samostatný nájezd reflexivně zneškodnil gólman Dušan Kožuch. Přesto se nám podařilo jít ve
32. minutě do vedení po šikovné střele k tyči od Miroslava Koudelníčka. Na konci poločasu
se po standardní situaci podařilo soupeři vyrovnat. Ve druhé půli nás přibrzdila chyba
v obraně a následný pokutový kop, kterým soupeř v 59. minutě otočil skóre. V poslední
čtvrthodině přišly velké šance na vyrovnání. Dvě nastřelená břevna a bohužel neproměněná
penalta. Už se zdálo, že zápas ztratíme. V nastaveném čase v 95. minutě po rohovém kopu
vyrovnal hlavou Václav Pospíšil. Zápas tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel, ve
kterém bylo šťastnější mužstvo Roštění a získalo druhý bod. Chtěl bych naše hráče pochválit

za zlepšený výkon a bojovnost ve druhém poločase," vzkázal vedoucí mužstva SK Břest
Lukáš Šoustek.
„Do první velké šance jsme se dostali v 20. minutě, když šel sám na brankáře Vlkolenszki a
nedal. Do vedení šli domácí v 32. minutě brankou Koudelníčka. Nám se podařilo vyrovnat ve
43. minutě po standardní situaci hlavou Vlkolenszkim. V 59. minutě byl v pokutovém území
faulován Darebník a kopala se penalta. Zapletal ji proměnil na 2:1. V 75. minutě se
vyznamenal náš brankář Hejníček, když chytil přísně nařízenou penaltu, ale nakonec se
domácím podařilo vyrovnat až v nastaveném čase. V penaltovém rozstřelu jsme byli lepší a
bereme bod navíc," řekl k utkání trenér Roštění Viktor Vinklárek.
Branky: 32. Koudelníček, 90+5 Pospíšil – 43. Vlkolenszki, 59. Zapletal. Rozhodčí:
Závojský. Diváci: 100. Břest: Kožuch (70. Kouřil) – Koudelníček, Horák, Bejdák, Látal
(46. Máša), Buček, Štauber, Látal, Miklík (56. Juračka), Karamon, Pospíšil. Roštění:
Hejníček – Topič (88. Pospíšilík), Šilhár (62. Filandr), Darebník, Vlkolenszki
(85. Procházka), Gerát (93. Vybíral), Szeliga, Zakopal, Bartošek, Zapletal, Jirsa.

POČENICE – KOMÁRNO 1:0 PP
„Utkání přineslo hodně šancí na obou stranách a několikrát se rozezněla branková konstrukce.
První poločas v našem podání byl špatný, nedokázali jsme kombinovat a zbytečně po našich
chybách jsme dovolili hostům několikrát nebezpečně ohrozit naši branku. Ve druhé půli jsme
se zlepšili, soupeře jsme zatlačili, výsledkem však bylo jen břevno nastřelené Vlhou. Při
penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější. Komárno u nás předvedlo velmi dobrý výkon,"
ocenil předseda Počenic Josef Hrušák.
„V úvodu jsme byli lepší a vypracovali si několik slibných brankových příležitostí, ale naše
zakončení postrádalo klid a hlavně potřebnou přesnost. Ve druhém poločase byla hra
vyrovnanější a my jsme i nadále pokračovali ve festivalu neproměněných šancí. Domácí měli
rovněž několik šancí, tu největší asi po 70 minutách hry, kdy Šindelek neudržel skákavou
střelu a dorážka zblízka trefila pouze břevno. Pokud nevstřelíme branku ze hry ani
z vyložených šancí, nemůžeme pomýšlet na vítězství. Hráči odvedli velký kus práce, všichni
makali na doraz, jen jim to tam prostě nechtělo spadnout," konstatoval vedoucí mužstva
Komárna Jaromír Gadas.
Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 80. Počenice: Šesták – V. Zbořil (46. Niedermertl), Barnet,
Štolfa, Jánský (46. H. Zbořil), Kunčar, Šimčík, Bareš, Vlha (80. Hrušák), Klapil, Juřena.
Komárno: Šindelek – M. Žejdlík, Orel, Kulajta, Kunz (46. Václavek), Majkus, Kubík, J.
Žejdlík, Klas, Lukáš (83. Koukal), Nesvadba.

MRLÍNEK – LOUKOV 4:5 PP (4:3)
„Začátek jsme měli vynikající. Po třinácti minutách jsme vedli 3:0, když nám vyšly rychlé
brejky. Vypadalo to, že ještě nějakou branku přidáme, bohužel opak byl pravdou. Hosté nám
během pár minut snížili na rozdíl jedné branky a dál se tlačili za vyrovnáním. Ještě jednou
jsme šli do vedení o dvě branky. Hosté opět snížili. Ve druhém poločase brankový příděl
opadl a jedinou branku, která byla pro nás velmi smolná, vstřelili hosté. V penaltovém
rozstřelu je to vždy loterie, dnes se museli vystřídat všichni hráči a šťastnější byli nakonec

hosté. Nehráli jsme špatně, ale jsem zklamaný, že neudržíme doma náskok 3:0." netají se
vedoucí mužstva Mrlínku Martin Kaďůrek.
„V již tradičním derby jsme chtěli urvat tři body, ovšem rychle prohrávali. Oslabený soupeř
pronikal do naší obrany velice snadno a měl ještě spoustu dalších šancí. My jsme dali z mála
šancí tři góly a v poločase se šlo do kabin za stavu 4:3 pro domácí. Po přestávce to byla
trochu křeč z obou stran, hrálo se nepřesně a nám se podařilo se štěstím skórovat, když
domácí brankář trefil dnes vynikajícího Bělíka do tváře. Penalty rozhodla až jedenáctá série,
kdy se štěstí přiklonilo na naši stranu," radoval se hráč Loukova Hynek Kundera.
Branky: 9., 10. a 33. D. Horák, 13. Vyoral – 16. a 72. Bělík, 19. L. Kocman, 36. Polášek.
Rozhodčí: Dundová. Diváci: 130. Mrlínek: Vlasák – R. Horák, Josinek, Žaloudík, Hradil,
Vrubel, J. Horák, Vyoral, Podzemný, D. Horák, Mikov (78. Červík). Loukov: Švehlík –
Buršík, Kundera, Kuběna, L. Kocman (89. Chaňo), Kocián, Bělík, John, Polášek, Šenovský,
Vašík.

