OP Kroměříž: Němčice nečekaně doma
klopýtly s posledním
Kroměřížsko – Jak je soutěž vyrovnaná. Na vlastní kůži se o tom ve víkendovém 11. kole
Okresního přeboru OFS Kroměříž přesvědčili fotbalisté Němčic. Druhý celek soutěže totiž
v domácím prostředí porazil poslední Záříčí až po penaltovém rozstřelu a v boji o čelo ztratil
cenný bod. Na lídra z Mrlínku, který exceloval první poločas v Těšnovicích, tak ztrácí už
v součtu dva.

Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Martin Břenek

TĚŠNOVICE – MRLÍNEK 2:5 (1:5)
„Třináctá minuta, tři brejkové situace hostů a prohrávali jsme 0:3. V poločase to bylo už 1:5.
Všechno po brejkových situacích a našich zbytečných ztrátách míče na polovině soupeře.
Před zápasem jsem stanovil nějakou taktiku, nesplnili jsme z toho nic. Nesoustředěnost,
apatie, odevzdanost. Stydím se za výkon svého mužstva v prvním poločase. Hráli jsme to jak
nějakou odborářskou ligu někde na louce. Paradoxně nedisciplinovanost a vyloučení Řeháka
ve druhé půli naší hře prospěly, jenže bylo to za stavu, který byl v poločase, tak je zřejmé, že
soupeř polevil. Takže si o tom udělá obrázek každý sám. Chtěl jsem s mužstvem bojovat
o čelo tabulky. Bohužel realita je jiná. Kvalita kádru je tak maximálně na střed tabulky, na víc
prostě nemáme. Pokud si hráči sami nesáhnou do svého svědomí, tak se nikdy nikam

nepohneme. Budeme přešlapovat na místě. V týmu je maximálně pět hráčů, kteří zvládají
kvalitu okresního přeboru, zbytek týmu je pro mě jen komparz. Prohra s Mrlínkem je pro mě
těžký direkt, který jsem nečekal. Je to důvod k vystřízlivění a zamyšlení se sami nad sebou.
Soupeři gratuluji k zasloužené výhře. Pokud by jeho tři nastřelené tyče skončily gólem, tak by
výsledek skončil zaslouženým debaklem," poznamenal trenér Těšnovic Michal Hradil.
„Dnešní utkání jsme zvládli na výbornou. Dokázali jsme rozhodnout už v prvním poločase,
kdy Radimovi Dostálovi stačilo na vstřelení hattricku 20 minut. Potom přidali branky D.
Horák a M. Holec a poločas byl 5:1. V našem týmu funguje vnitřní síla, nejen na hřišti, ale
i v kolektivu. Prostě výborný výkon na hřišti, emoce a opět naši skvělí fanoušci v hledišti.
Utkání zvládl velmi dobře pan rozhodčí Zapletal," uznal trenér Mrlínku Viktor Vinklárek.
Branky: 36. Novotný, 60. Majkrič – 4., 13. a 20. Dostál, 6. D. Horák, 46. Holec. Rozhodčí:
Zapletal. Diváci: 100. Těšnovice: Maceja – M. Pochylý, Nehoda (46. Šojdr), Halamíček
(30. Majkrič), Židlík (27. Hrabal), Černý, Šafařík (46. Konečný), Novotný, Řehák, Kutňák,
Mršťák. Mrlínek: Novák – R. Horák, Heryán, V. Kušík, A. Vyoral (68. Podzemný), J. Horák,
D. Horák, Vrubel, Š. Vyoral (77. R. Kušík), Dostál, Holec (64. Červík).

NĚMČICE – ZÁŘÍČÍ 3:2 PK (0:1)
„Zápas se špatně hodnotí. Neodehráli jsme ho v žádné pohodě, spíše jsme se protrápili až do
jeho konce. Hosté dobře bránili a vyráželi k brejkům. A právě jeden v prvním poločase
využili a vedli. Pospíšilík dvakrát hlavou zakončoval do branky hostů, ale gólman byl vždy na
místě. Druhý poločas jsme začali výborně. Hned ve 47. minutě po rohovém kopu dorazil míč
do sítě Němec a o tři minuty později po dalším rohu otočil skóre hlavou Radim Darebníček.
Poté jsme opět polevili a přišel trest z kopaček hostů, kteří po centru z pravé strany zápas
srovnali. A jelikož další šance zůstaly neproměněné, zápas skončil spravedlivou remízou.
V penaltách jsme pak získali druhý bod. Dnes se nám moc nedařilo, uvidíme, jak si povedeme
příští týden, kdy k nám dojedou hosté z Lubné," dívá se dopředu asistent trenéra Němčic
Michal Štěpánek.
„Na hřišti papírového favorita jsme chtěli pouze překvapit. Ze začátku byla hra hodně
vyrovnaná, ale první gól jsme dali my. Do konce první půle jsme domácí tým přehrávali a je
hrozná škoda zahozených šancí, které by zápas rozhodly již v první půli. Na začátku druhého
poločasu domácí dvěma rychlými góly otočili skóre zápasu ve svůj prospěch. Podařilo se nám
vyrovnat během chvilky. A pak to byly zase šance, které se nedotáhly do konce. Kdo zápas
sledoval, musel konstatovat, že jsme byli lepším týmem, ale na penalty jsme prohráli,"
zhodnotil duel předseda Záříčí Petr Krutil.
Branky: 47. Němec, 52. Rad. Darebníček – 14. Havránek, 58. Novotný. Rozhodčí: Caletka.
Diváci: 120. Němčice: Sklenář – Cejpek, Lejsek (76. Darebník), Holý, Němec, Radim
Darebníček, Pospíšilík (46. Rom. Darebníček), Kříž, Srovnal, Talach, Sládeček. Záříčí: Petřík
– Dolák, Dobrý, Heppler (46. Sanislo), Navrátil, Šubík, Novotný, Havránek, Pavela, Hradil,
Chytil.

LUBNÁ – POČENICE 3:2 (2:1)
„Byl to náš klasický domácí zápas. V prvním poločase byla k vidění spousta našich
neproměněných šancí. Na můj vkus bylo ve hře pořád hodně nepřesností a zkažených

přihrávek. Do vedení nás dostal Pavel Skácel, který dorazil míč po akci Vojtáška. Hosté hned
z následujícího útoku vyrovnali. Nám se podařilo ještě do přestávky dostat do vedení. Marek
Haloda mně předložil míč jako na zlatém podnosu a já jsem po 150 letech vstřelil gól. Branka
mě těší o to víc, že si náš sekretář Marek Škrabal bude muset začít hledat nevěstu a pomalu
může začít chystat veselku. Začátek druhé půlky přinesl vyrovnání po pěkné střele Šimčíka.
My jsme se poté vrhli do útoku ve snaze získat vedení na naši stranu. Několikrát neskutečně
zasáhl brankář hostů, který Počenice držel nad vodou. Hosté také několikrát nebezpečně
ohrozili naši branku. Tři body nám vystřelil opět Skácel, který pěkným volejem prostřelil
brankáře Počenic. Sice máme další cenné tři body, ale naše hra před domácím publikem stále
neodpovídá našim představám. Snad dojem napravíme za dva týdny v posledním domácím
utkání letošní sezony," přeje si Milan Rybenský, hráč Lubné.
„Neodehráli jsme špatné utkání. Lubná si vypracovala hlavně v první půli více gólových
šancí, góly jsme však dostávali po našich chybách. První branku jsme inkasovali po rychlém
protiútoku, na tu jsme dokázali odpovědět, když přímo z rozehry vyslal Tesař za obranu
Tesáka a ten přeloboval brankáře. Těsně před poločasem jsme špatně rozehráli standardní
situaci a domácí se z brejku dostali do vedení. Začátek druhého poločasu nám vyšel, po
přihrávce V. Zbořila agilní Šimčík vyrovnal. Poté si obě mužstva vypracovala několik šancí,
rozhodnutí přišlo až devět minut před koncem, když odražený míč z vápna domácí hráč
usměrnil přesně k tyči. Nutno přiznat, že Lubná byla o tu jednu branku lepší a výsledek je
zasloužený," sportovně uznal předseda Počenic Josef Hrušák.
Branky: 20. a 81. Skácel, 41. Rybenský – 21. Tesák, 47. Šimčík. Rozhodčí: Tříska. Diváci:
150. Lubná: Blažek – Droběna (57. V. Ševčík), Moravčík, Haloda (90. Valach), Rybenský
(60. Havlík), Vojtášek, Scholz (80. K. Ševčík), Skácel, Jirásek, Krejčiřík, Železník
(72. Běťák). Počenice: Harásek – Tesař, Klapil (81. Cigánek), V. Zbořil, Hrušák (67. Jánský),
Juřena, Barnet (46. H. Zbořil), Bareš, Tesák (70. Vlha), Šimčík, Štolfa.

SLAVKOV P. H. – SKAŠTICE B 1:2 PK (1:0)
„První poločas byl vyrovnaný. Vytvořili jsme si tři tutovky, ale proměnili pouze jedinou. Po
přestávce byl soupeř lepší. Jeho zkušená hráči hráli hlavou. Po hrubé chybě jsme inkasovali
branku. Možná si hosté zasloužili vyhrát i za tři body, ale nakonec mají po penaltách dva,"
řekl po utkání trenér Slavkova p. H. Pavel Kotas.
„Naši hráči si konečně počínali dostatečně zodpovědně a odměnou jim byl zisk bodů.
V zajímavém utkání se předvedli oba brankáři, kteří zneškodnili několik šancí. V první půli se
nám nepodařilo proměnit pokutový kop. Tohoto zaváhání soupeř využil a po akci Barota se
dostal do vedení. Poté měli domácí ještě tři dobré situace ke skórování. V úvodu druhé půle se
nám podařilo po zaváhání domácího obránce vyrovnat. Poté šel výkon našich hráčů nahoru.
Ovládli střed pole a dostali se i do velmi dobrých příležitostí, které ovšem zneškodnil domácí
brankář. Oba celky se ke konci zápasu snažily o vstřelení rozhodující branky. Ta však
nepadla, a tak musely rozhodnout až penalty. V těch byli úspěšnější naši střelci," zhodnotil
duel spokojeně trenér Skaštic B Lukáš Motal.
Branky: 31. Barot – 47. Gahura. Rozhodčí: R. Novák. Diváci: 90. Slavkov p. H.: Čačala –
Symerský, Kužel (73. Darebníček), J. Krajcar, Pavlica (67. Urbánek), Šimčík, Barot, P.
Krajcar, Hasilík (88. Palička), Kotas, Ponížil. Skaštice B: L. Vymětal – Kvasnička, Sedlák,
Soukup, Bubla, Ježák, Gahura, Petrúsek, A. Vymětal, Dvořák (64. Konečník), Stančík
(58. Olbert).

ZDOUNKY – STŘÍLKY 1:2 (1:0)
„Do zápasu jsme vstoupili aktivně a soupeře jsme přehrávali. Vytvořili jsme si i nějaké gólové
šance, ale ty jsme neproměnili. Soupeř hrozil hlavně ze standardních situací a z brejků. Do
vedení jsme se dostali po gólu z přímého kopu, který hostující brankař podcenil. Ve druhém
poločase pokračovala naše převaha, avšak žádnou z dalších stoprocentních šancí jsme
nevyužili, a tak přišel trest na druhé straně, kdy jsme po chybě brankáře taktéž inkasovali
z přímého kopu. Když už to vypadalo, že zápas skončí remízou, soupeř pět minut před
koncem využil jeden ze svých brejků. My už jsme na to zareagovat nedokázali, a tak si Střílky
odvezly všechny body. Pro nás to byl zápas „blbec", na který musíme hned zapomenout a
soustředit se už na další kolo, kdy jedeme k vedoucímu týmu soutěže do Mrlínku," řekl hráč
Zdounek David Rokos.
„Po dlouhé době jsme naplno bodovali. Šli jsme do zápasu s tím, že v naší situaci můžeme jen
překvapit. Vstup do utkání nám celkem vyšel, ale opět jsme nedokázali proměnit dvě gólové
šance. Zdounky měly také několik šancí. Hrál se docela svižný fotbal. Ve 25. minutě jsme
dostali gól z trestného kopu, který brankář hodně podcenil. Nutno ale dodat, že jinak nás
v zápase několikrát výrazně podržel. Nám se podařilo vyrovnat v 50. minutě také z trestného
kopu také po chybě domácího brankáře. Za další dvě minuty jsme přišli o vyloučeného
Nezdařila. Tento moment paradoxně pomohl nám. Kluci to za Kryštofa odmakali a v 86.
minutě Hubr zkušeně hlavou rozhodl. Musím všechny výrazně pochválit. Přijelo se na nás
podívat celkem hodně našich fanoušků a jsem rád, že jsme je konečně dokázali potěšit,"
radoval se trenér Střílek Pavel Mikulčík.
Branky: 25. Rokos – 50. Sádlík, 86. Hubr. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 80. Zdounky: Zapletal –
Kyrcz, Marek, Navrátil (46. Andrýsek), Věžník, Sigmund (73. Havránek), Rokos, Buša,
Pospíšil, Pektor (74. Adamík), Doleček. Střílky: Strýček – Sádlík, Stuchlík, Hubr, Žižlavský,
Kryštof, Jelínek, Hegr (24. Dvouletý, 65. Tomáštík), Posolda, Holub, Nezdařil.

KYSELOVICE – LOUKOV 6:3 (3:2)
„Zápas byl ovlivněn hromadným vyloučením po dvaceti minutách, kdy se ze hřiště po
strkanici poroučeli tři hráči. Dva na straně hostů a jeden na straně domácích. V té chvíli vedli
hosté 2:1. My jsme ovšem v dalším průběhu zápasu dokázali využít početní převahy a zápas
jsme otočili. Konečný stav 6:3 odpovídá početní převaze. Konečně bereme po dlouhé době tři
body, což se nám hodí do tabulky," konstatoval hráč Kyselovic Martin Sobek.
„Zápas musím hodnotit ve dvou fázích. V té první, do 25. minuty, jsme byli lepším mužstvem
a hned ve 3. minutě jsme šli do vedení, pak jsme sice zaspali a domácí vyrovnali, ale i nadále
jsme se jednoduše dostávali za obranu domácích. Ve vyložených šancích jsme sice asi třikrát
nedali, ale v 18. minutě už jsme znovu vedli. Ovšem to, co přišlo ve 25. minutě, budu ještě
dlouho rozdýchávat. Hráč domácích brutálně sestřelil zezadu našeho stopera, vznikla z toho
mela a naši dva mstitelé Kundera a John naprosto nepochopitelně, a dovolím si použít výraz
idiotsky, strčili do soupeře, za což byli naprosto poprávu vyloučeni. Takže místo abychom
hráli přesilovku, hráli jsme v oslabení 9 na 10. I v devíti jsme sice domácí zlobili, ale my jsme
snad ze čtyř šancí dali jen jeden gól, zatímco domácí do čeho kopli, to byl gól. Jsem si jistý,
že pokud by výše jmenovaní mistři světa udrželi nervy na uzdě, nemohli jsme zápas prohrát,"
mrzí trenéra Loukova Miroslava Hovořáka.

Branky: 14., 29. a 61. Jančík, 37. Josefík, 56. Gála, 64. Sobek – 6. Žáček, 18. Janek,
86. Kocman. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 80. Kyselovice: Molčík – Křepelka, Kroupa, Jančík
(70. A. Říkovský), Seibert, Sobek, V. Říkovský, Hofírek, Krčma (36. Josefík), M. Říkovský,
Gála (67. Tinka). Loukov: Jelínek – Žáček, Kuběna, John, Bělík (77. Šenovský), Valouch,
Kundera, Kocián (76. Chaňo), Janek (80. Babič), Pospíšil, Vaculík (54. P. Kocman).

ELKO HOLEŠOV B – CHVALČOV 2:3 PK (2:0)
„Vstup jsme měli dobrý. Po individuální akci Chudárka po křídle stal na správném místě
Hlobil a šli jsme do vedení. O pár minut později to byl opět Chudárek, kdy jeho střelu
zastavilo břevno, ale k odraženému míči měl nejblíže Hradil, který se z dorážky nemýlil.
Hosté hrozili pouze z brejku, ale bez efektu. Ve druhé půli se hra otevřela a oba týmy si
vypracovaly spoustu šancí. Hostům stačila k vyrovnání pouze minuta, když se stihli trefit
hned dvakrát. Penalty už jsme nezvládli, takže máme jen bod, což je málo," uvědomuje si
trenér Holešova B Tomáš Vybíral.
„Dle mých poznámek v bločku jsme měli v prvním poločase minimálně šest slušných
příležitostí. Ne že by to byly vyložené šance, ale nějaký gól z toho být měl. A protože naopak
domácí byli velmi produktivní a v koncovce důrazní, do kabin jsme šli za velmi nepříznivého
stavu 0:2. Naštěstí se tým nepoddal přestávkové pochmurné atmosféře a druhou půli jsme
zahájili se vztyčenou hlavou a odhodláním o body zabojovat. Prvních deset minut v poklidu a
pak to přišlo. 54. minuta – tutová šance domácích, náš brankář parádně chytil. Kdyby to bylo
0:3, bylo by po nás. Po rohu Trnčák hlavou snížil. Pak přišlo neskutečné sólo našeho
nejmladšího, Martina Pecháčka. Přešel přes pět protihráčů až k malému vápnu, kde se balon
po odrazech dostal k volnému Trnčákovi a bylo srovnáno. Obě mužstva pak znervózněla,
přibylo emocí, na každé straně byly dvě, tři šance, tu největší Holešova v 90. minutě náš
gólman chytil. A penalty, to je parádní disciplína našeho Baryho – chytil dvě ze čtyř – máme
dva body, ve které jsme o přestávce moc nevěřili. Velké poděkování patří Honzovi
Chlápkovi, který už aktivně nehraje, ale jel nám pomoct a zkušeně proměnil veledůležitou
penaltu, která se ukázala být vítězná," dodal sekretář Chvalčova Patrick Cassinelli.
Branky: 11. Hlobil, 26. Hradil – 55. a 57. Trnčák. Rozhodčí: Dundová. Diváci: 100. Holešov
B: Bakala – Chudárek, Paštěka, Šuba, Hradil, Leško, Hlobil, Přívara, Vedra, Matuška, Uruba.
Chvalčov: Barot – Trnčák, Marek, Zmeškal, Balvín, Talach (73. Chlápek), Trňák, Vaculík,
Kovařík, Pecháček, Kubaník.
1. Mrlínek 11 10 0 0 1 45:11 30
2. Němčice 11 8 2 0 1 37:17 28
3. Lubná 11 9 0 0 2 28:21 27
4. Slavkov p. H. 11 5 1 3 2 24:19 20
5. Těšnovice 11 5 1 2 3 30:23 19
6. Zdounky 11 5 1 2 3 22:16 19
7. Skaštice B 11 4 2 0 5 32:26 16
8. Počenice 11 4 1 1 5 25:29 15
9. Chvalčov 11 2 2 1 6 19:31 11
10. Loukov 11 2 2 1 6 12:24 11
11. Kyselovice 11 3 1 0 7 24:37 11
12. Střílky 11 3 0 1 7 18:35 10
13. Holešov B 11 2 0 1 8 19:32 7
14. Záříčí 11 2 1 0 8 12:26 7

