Okresní přebor: povedený finiš Němčicím
zajistil titul půlmistra
Kroměřížsko – Opravdu fotbalové hody si o víkendovém posledním podzimním 13. kole
Okresního přeboru OFS Kroměříž užili fanoušci v Kyselovicích. K vidění bylo 11 branek, ale
i porážka domácích, kteří nejtěsněji podlehli Němčicím, novému lídru soutěže. Doposud
vedoucí Mrlínek totiž neskóroval a nebral ani body ve Slavkově p. H.

KYSELOVICE – NĚMČICE 5:6 (4:4)
„Hrál se oboustranně otevřený fotbal, což je všem asi jasné z výsledného skóre. Obrany
neměly nejlepší den a góly padaly v rychlém sledu. Zápas byl vyrovnaný ve všech směrech,
štěstí se ovšem přiklonilo na stranu hostí a okradli nás o body. My se tak i nadále nacházíme
v nelichotivé spodní části tabulky, zatímco Němčice se po dnešní výhře vyšvihly na čelo
tabulky," poblahopřál soupeři hráč domácích Martin Sobek.
„Kyselovice nastoupily bez respektu a v začátku zápasu byly lepším týmem. Když si
vytvořily tři gólové šance, tu poslední v 15. minutě využily a šly do vedení. Poté se hra
srovnala a ve 25. minutě jsme Radimem Darebníčkem dvakrát skórovali a otočili výsledek na
2:1. Domácí využili další chyby v naší obraně a srovnali. Z rychlé akce po levé straně
zakončoval Pospíšilík a šli jsme opět do vedení. To ale nebylo zdaleka do poločasu vše.
Z pokutového kopu to byli domácí, kteří opět srovnali a po dalším zaváhání v obraně šli do
vedení. Před koncem poločasu se pískala penalta na Radima a Pospíšilík do šaten vyrovnal na
4:4. Po přestávce hned ve 47. minutě jsme vedení strhli na svou stranu, kdy ligově střelou
z trestného kopu ze 30 metrů zavěsil do šibenice Lejsek. Bohužel po nedorozumění v obraně a

špatném výběhu gólmana domácí opět vyrovnali na 5:5. V závěru, kdy už všichni pomalu
přemýšleli o penaltách, přišla akce po ose Pospíšilík, Darebníček a Holý, který
nekompromisním zakončením ukončil dnešní gólovou přestřelku a vystřelil nám tři body.
Dnes jsme byli o gól šťastnější a domácí si zaslouží za svůj výkon pochvalu," sportovně
poznamenal asistent trenéra Němčic Michal Štěpánek.
Branky: 16. a 27. A. Říkovský, 34. a 54. Petřík, 33. Přikryl – 25. a 26. Rad. Darebníček, 28. a
42. Pospíšilík, 47. Lejsek, 88. Holý. Rozhodčí: Dundová. Diváci: 80. Kyselovice: Molčík –
Křepelka (63. Vymětal), A. Říkovský, Hofírek, Seibert, V. Říkovský, Přikryl, Gála, Petřík,
Jančík, Garec. Němčice: Sklenář – Cejpek, Lejsek, Holý, Rad. Darebníček, Pospíšilík, Kříž
(72. Rom. Darebníček), Srovnal, Talach, Němec (46. Holotík), Darebník (90. Vojkůvka).

SLAVKOV P. H. – MRLÍNEK 2:0 (1:0)
„Hrál se kvalitní fotbal před výbornou diváckou kulisou. Po celý zápas jsme byli lepší.
Mrlínek nedokázal navázat na své výkony z minulých zápasů. Asi to bylo tím, že my jsme
hráli opravdu výborně na všech postech a naše vítězství bylo zasloužené," zhodnotil duel
trenér Slavkova p. H. Pavel Kotas.
„V prvním poločase jsme nehráli nic a domácí šli zaslouženě do vedení. Ve druhém poločase
jsme se trochu zlepšili, ale přišla druhá branka nejlepšího domácího hráče. Když už jsme
překonali domácího brankáře, vykopávali nám domácí míče z brankové čáry. Dneska se
nikomu nedařilo a tomu odpovídal bohužel průběh hry. Závěr podzimu nám nevychází podle
našich představ. Do jarní sezony se musíme zlepšit a opět bojovat o přední místa," nabádá
vedoucí mužstva Mrlínku Martin Kaďůrek.
Branky: 24. a 58. Barot. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 220. Slavkov p. H.: Čačala – Dočkal,
Kužel (73. Darebníček), J. Krajcar (88. Palička), P. Krajcar, Šimčík, Barot, Symerský,
Hasilík, Kotas, Ponížil. Mrlínek: Novák – R. Horák, Heryán (46. Podzemný), Š. Vyoral,
Žídek, J. Horák, D. Horák, R. Kušík, Vrubel, Dostál, Holec (69. Červík).

LUBNÁ – ZÁŘÍČÍ 4:3 (3:2)
„Protrápili jsme se ke třem bodům. Zápas jsme měli dobře rozehraný a zbytečně jsme si
průběh zkomplikovali. Za stavu 3:1 jsem nevěřil, že bychom o vedení mohli ještě přijít. To se
bohužel stalo. Naštěstí hosté nasadili pět minut před koncem žolíka, kterému jsem po
standardce posadil míč přesně na hlavu, a on utkání zkušeně rozhodl," označil za klíčové
Pavel Vojtášek, fotbalista domácích.
„Soupeř v ofenzivní sestavě na nás vletěl hned od začátku a už v 9. minutě potrestali naši
chybu prvním gólem. Za pět minut jsme vyrovnali a snažili se srovnat hru. Avšak ve 24. a
33. minutě soupeř opět skóroval a vypadalo to na jasnou výhru domácích. Těsně před
odchodem do kabin nám vyšel roh a snížili jsme na 2:3. Druhá půle byla hodně vyrovnaná a
v 78. minutě jsme dokázali vyrovnat. Už jsme přemýšleli o penaltách, ale po trestném kopu
domácích v 87. minutě jsme se nešťastným vlastním gólem připravili o jakýkoliv bodový
zisk. Kluci hráli dobře, avšak když dáme venku tři góly, měli bychom bodovat," posteskl si
předseda Záříčí Petr Krutil.

Branky: 8. a 86. Vojtášek, 24. Kovařík, 33. Skácel – 13. Havránek, 42. Pavela, 78. Žáček.
Rozhodčí: R. Novák. Diváci: 100. Lubná: Zavadil – Ševčík, Moravčík, Havlík (46. Železník),
Rybenský, Vojtášek, Scholz (90. Haloda), Skácel, Jirásek, Kovařík (75. Bačinský,
88. Valach), Krejčiřík. Záříčí: Petřík – Dobrý, Dolák, Heppler (60. Sanislo), Navrátil, Šubík
(86. Blažek), Novotný (75. Žáček), Havránek, Pavela, Hradil, Chytil.

TĚŠNOVICE – LOUKOV 5:2 (3:2)
„Utkání jsme měli od úvodního hvizdu pod kontrolou. Diktovali jsme tempo zápasu, dobře
kombinovali a soupeře celkově přehrávali. V prvním poločase střelecky exeloval Roman
„Black" Černý, autor hattricku. Měli jsme v první půli ještě několik slibných šancí, které jsme
bohužel nevyužili. V některých situacích nám selhala finální příhra. V první minutě druhé
půle se hlavou u zadní tyče po centru Novotného prosadil Mršták. Soupeři jsme odskočili na
dvě branky a tím utkání zlomili v náš prospěch. Odehráli jsme kvalitní zápas. S předvedeným
výkonem jsem spokojen. Naše hra měla kvalitu a dobrou úroveň. V zápase si odbyl premiéru
v týmu patnáctiletý brankář Filip Zavadil. I přes dvě obdržené branky utkání zvládl se ctí,"
pochválil mladíka mezi tyčemi trenér Těšnovic Michal Hradil.
„K zápasu nedorazili dva důležití hráči, a i vinou nekončících zranění a nucených absencí
jsem měl k dispozici jen dvanáct hráčů. Ovšem domácí nám dnes předvedli, jak se hraje
fotbal. Jednoduchou hrou plnou rychlých narážeček dělali z našich hráčů tréninkové kužely.
Hned v 5. minutě se dostali do vedení, ale z rozehrávky překvapil domácího gólmana
Valouch, a srovnal. Pak nám domácí dali dva góly jako přes kopírák. Ztráta míče na půlce,
rychlý útok po křídle, nastřelený míč na zadní tyč a tam nikým nehlídaný hráč doklepával do
prázdné branky. V poslední minutě první půle ještě snížil krásnou ranou do víka opět
Valouch, ale to bylo z naší strany vše. Ve druhé půli si domácí v klidu potrénovali bago a
přidali dva góly. Jejich hráči Mršťák a Kutňák jsou na okres nadstandardní. Některým našim
hráčům se z nich bude točit hlava ještě zítra," poznamenal s úsměvem trenér Loukova
Miroslav Hovořák.
Branky: 8., 18. a 45. Černý, 47. Mršťák, 84. Kutňák – 9. a 45. Valouch. Rozhodčí:
Petrskovský. Diváci: 50. Těšnovice: Zavadil – M. Pochylý, Lehkoživ, Židlík, Halamíček,
Černý (71. Mrázek), Matuška, Majkrič (46. Šafařík), Novotný, Kutňák, Mršťák
(84. Konečný). Loukov: Švehlík – Žáček, John, L. Kocman, Bělík, Valouch, Janek, Kocián,
Šenovský, Pospíšil (58. Fuksa), P. Kocman.

ZDOUNKY – CHVALČOV 3:1 (1:0)
„Opět se potvrdilo, že hra s papírově slabšími soupeři nám nejde. V první půli jsme měli tlak,
ale bez výrazných šancí. Soupeř dobře bránil, přesto jsme se ujali vedení brankou Věžníka.
Na začátku druhého poločasu se osmělil i soupeř a po pěkné kombinační akci vyrovnal.
Vzápětí jsme se opět ujali vedení po brance z penalty a výsledek uzavřeli střídajícím Kyrczem
po pěkném individuálním průniku. S předvedenou hrou spokojenost není, ale tři body jsou
doma, tak jsme rádi," pousmál se Zdeněk Čevela, předseda domácího klubu :
„Nebylo to moc pohledné utkání, zbytečně tvrdé, neuspořádané. V první půli jsme se
víceméně bránili. Náš brankář vychytal minimálně dvě tutovky domácích, ale inkasovali jsme
až po chybě našeho stopera. Druhá půle byla z naší strany lepší, vyrovnali jsme hru a srovnali
Trnčákem na 1:1. Vypadalo to remízově, ale bohužel. Útočník domácích se šikovně uvolňoval

ve vápně, přišel kontakt a přísná penalta. Zdounky ji proměnily a to byl zlomový moment.
Ještě pět minut před koncem jsme měli slušnou příležitost, nedali jsme, a z následného
protiútoku to bylo 3:1," zhodnotil utkání sekretář Chvalčova Patrick Cassinelli.
Branky: 28. a 70. Věžník, 84. Kyrcz – 53. Trnčák. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 80. Zdounky:
Rampas – Pospíšil, Pektor (69. Kyrcz), Andrýsek, Buša (85. Adamík), Kozubík (63. Červík),
Marek, Navrátil, Věžník, Rokos (73. Doleček), Sigmund. Chvalčov: Perútka – T. Balvín,
Marek, Zmeškal, J. Balvín, Talach, Trňák (46. Chlápek), Trnčák, Kovařík, Pecháček
(62. Něstreljajev), Kubaník.

SKAŠTICE B – STŘÍLKY 7:1 (3:1)
„Utkání probíhalo jasně v naší režii. Hru jsme měli pod kontrolou a dařilo se nám převahu
potvrdit i vstřelenými góly. Naši hráči hráli s chutí, měli dobrý pohyb a předváděli i pěkné
akce. Všichni hráči, co dnes do zápasu nastoupili, podali dobrý, zodpovědný výkon, a po
zásluze tak mohli oslavit vysoké vítězství," radoval se po utkání trenér Skaštic B Lukáš
Motal.
„Výsledek hovoří za vše. Zápas se nám vůbec nepovedl. Většina hráčů nahrávala každý míč
soupeři, a když si několik slabých chvil vybral i brankář, nebylo pochyb o tom, kdo bude
bodovat. Musíme tento zápas hodit za hlavu a připravit se na předehrávku jara v Záříčí. Tento
duel bude při pohledu na tabulku velmi důležitý a možná i klíčový pro boj o záchranu,"
předpovídá trenér Střílek Pavel Mikulčík.
Branky: 13., 65., 76. a 79. Ježák, 29. Kvasnička, 40. Gahura, 50. Sedlák – 37. Hubr.
Rozhodčí: J. Zapletal. Diváci: 70. Skaštice B: L. Vymětal – Stančík (54. Olbert), Kvasnička
(64. Dvořák), Sedlák (59. Navrátil), Soukup, Bubla, Menšík (69. Rosecký), Ježák, Gahura
(69. Frýdl), R. Vymětal, A. Vymětal. Střílky: Strýček – Sádlík, Stuchlík (46. Daníček), Hubr
(80. Hlaváč), Žižlavský, Kryštof (46. Hegr), Jelínek, Vitoul (64. Buš), Posolda, Holub,
Dvouletý.

HOLEŠOV B – POČENICE 6:1 (1:1)
„Začátek byl z naší strany opatrný. Sice jsme dobře kombinovali, ale jen po šestnáctku hostí.
Ti si naopak dokázali vytvořit několik slibných šancí, ale bez úspěchu. Po jednom rohovém
kopu jsme se nakonec dočkali vytouženého gólu, když se dokázal prosadit Pumpmrla. Do
poločasu měl ještě vyloženou šanci Hlobil, ale nedal, a tak hosté z brejku dokázali srovnat.
Do druhého poločasu jsem přemluvil do hry našeho předsedu klubu Roubalíka a ten to vzal na
sebe, když dokázal dát dvě branky a na další dvě nahrát a stal se rozdílovým hráčem. Hosté se
ve druhé půli nedostali vůbec k naší brance, a tak naše vítězství je zasloužené," je přesvědčen
trenér Holešova B Tomáš Vybíral.
„Soupeř byl od počátku lepší. Na nás byla vidět absence několika hráčů základní sestavy.
Domácí i my jsme si v první půli vypracovali několik šancí, gól jsme však dali jen Tesákem
po přihrávce Štolfy těsně před poločasem. Druhé dějství bylo jednoznačně v režii Holešova,
inkasovali jsme v něm pět branek, navíc jsme nedisciplinovaností přišli o vyloučeného Vl.
Zbořila. Spoustu dalších vyložených příležitostí soupeř neproměnil. Naštěstí bude konec
podzimu, už více než měsíc netrénujeme a na našich výkonech je to znát," doplnil předseda
Počenic Josef Hrušák.

Branky: 49. a 76. Roubalík, 36. Pumprla, 60. Hlobil, 69. V. Přívara, 86. Machálek –
44. Tesák. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 60. Holešov B: Pospíšil – Vaculík (30. Roubalík,
77. Olšanský), Paštěka, Olša, Pumprla, Leško, Konečný, Vedra (63. Hradil), Hlobil, V.
Přívara, Machálek. Počenice: Harásek – V. Zbořil, Tesař, Cigánek, Večerka, Gröpl
(62. Barnet), Štolfa (84. Hrušák), Jánský, Vlha, Tesák, Šimčík.
1. Němčice 13 10 2 0 1 47:25 34
2. Mrlínek 13 10 1 0 2 47:14 32
3. Lubná 13 10 0 0 3 35:28 30
4. Těšnovice 13 7 1 2 3 39:26 25
5. Slavkov p. H. 13 6 1 4 2 28:22 24
6. Zdounky 13 6 1 3 3 26:19 23
7. Skaštice B 13 6 2 0 5 42:27 22
8. Počenice 13 5 1 1 6 28:35 18
9. Holešov B 13 3 1 1 8 27:34 12
10. Loukov 13 2 2 2 7 15:31 12
11. Střílky 13 3 1 1 8 22:44 12
12. Kyselovice 13 3 1 0 9 29:43 11
13. Chvalčov 13 2 2 1 8 21:38 11
14. Záříčí 13 2 1 0 10 15:33 7

