Okresní přebor: ve šlágru kola Němčice
utnuly sérii lídra a šlapou mu na paty
Kroměřížsko – Husarský kousek se povedl fotbalistům Němčic ve 20. kole Okresního přeboru
OFS Kroměříž, když zvítězili na půdě vedoucího Mrlínku a ukončili tak jeho šestizápasovou
sérii výher. Navíc zdramatizovali situaci v boje o postupovou první příčku, když na lídra
ztrácí už jen čtyři body. Ještě jedna zajímavá série o víkendu skončila, když Zdounky doma
porazily Těšnovice, které v předchozích osmi duelech vždy kralovaly.
10.5.2016

Ilustrační foto.Autor: DENÍK/Stanislav Dufka
MRLÍNEK – NĚMČICE 3:4 (3:4)
„Vyšel nám začátek a hned z první akce jsme šli do vedení. Pak se ukázal hostující kanonýr,
kterého jsme neuhlídali a rázem jsme prohrávali. Po rychlém brejku jsme ještě vyrovnali. Pak
se opět ukázali Němčičtí a odskočili nám po našich hrubých chybách do dvoubrankového
trháku. Těsně před koncem poločasu jsme snížili z trestného kopu. Ve druhém poločas jsme
hráli mnohem lépe, ale gólově jsme se už neprosadili. Z porážky se musíme rychle oklepat a
v Lubné podat mnohem lepší výkon," nabádá své svěřence vedoucí mužstva Mrlínku Martin
Kaďůrek.

„Důležité bylo, že se nám hned v 9. minutě podařilo po samostatném úniku Radim
Darebníčkem vyrovnat. Hráli jsme dobře kombinačně, soupeř hrozil svými nakopávanými
míči za obranu a spoléhal na své rychlé útočníky. V polovině první půle zahrával Němec
velmi dobře rohový kop a Kříž strhl vedení na naši stranu. Domácí ale po ukázkové rychlé
akci opět vyrovnali. Hra byla plná pěkných akcí a naše kombinace slavily úspěch. Když ve
35. minutě krásnou střelou z 25 metrů zvýšil Kříž na 4:2, začali jsme věřit v úspěch. Ve
40. minutě však přišla slabší chvíle našeho gólmana, kterému nakopávaný míč zapadl do sítě.
Neskutečná přestřelka z prvního poločasu se očekávala i v poločase druhém, ale opak byl
pravdou. Bojovalo se o každý kousek hřiště a šance na obou stranách zůstaly nevyužité. Za
výborný výkon jsme si body zasloužili," zhodnotil duel němčický asistent trenéra Michal
Štěpánek.
Branky: 3. a 40. D. Horák, 40. Josinek – 8. a 10. R. Darebníček, 11. a 29. Kříž. Rozhodčí:
Caletka. Diváci: 150. Mrlínek: Vlasák – R. Horák, Heryán, V. Kušík, Josinek, Vrubel, J.
Horák, Š. Vyoral (54. R. Kušík), Podzemný (75. Červík), Dostál, D. Horák. Němčice: Sklenář
– Darebník, Lejsek, Němec, Kříž, Cejpek, R. Darebníček, Kadlec, Holý, Čechák, Sládeček
(81. Vojkůvka).

STŘÍLKY – LUBNÁ 0:1 (0:1)
„Odehráli jsme nejlepší zápas jara, ale nemáme ani bod. Hned v první minutě jsme ohrozili
branku soupeře střelou Kryštofa. Ještě v téže minutě trefil Nezdařil střelou z dálky břevno.
V sedmé minutě zlikvidoval nejlepší hráč Lubné rozhodčí Mucha pokutový kop tím, že ho
raději neodpískal. Jasnější penaltový faul udělat nejde. Nadále jsme soupeře přehrávali a
vytvářeli si šance. Ve 24. minutě jsme udělali chybu a soupeř z první střely na branku otevřel
skóre. Do konce poločasu jsme si vytvořili další šance, ale bez úspěchu. Ve druhé půli už to
bylo vyrovnanější. Měli jsme další dvě velmi dobré šance, ale dnes nám nebylo souzeno dát
gól," smutnil trenér Střílek Pavel Mikulčík.
„Do Střílek jsme přijeli z důvodu zranění a jiných indispozic pouze s jedenácti zdravými
hráči. Tomu odpovídal i začátek, který patřil domácím. Brankář Blažek ale zamknul svoji
svatyni a od počátku utkání dal najevo, že za svá záda nehodlá nic pustit. V útoku nastoupil
od začátku nestárnoucí Bačinský, který dokázal zatápět obraně domácích. Do vedení jsme se
dostali po první povedené kombinační akci, když jsem se až z pozice stopera ocitl tváří v tvář
brankáři Střílek. Míč jsem dostal na levou nohu a vymetl jsem všechny pavouky branky
domácích. Klid do našich řad mohl přinést Bačinský, který neskutečným sprintem utekl
obraně Střílek. Místo zakončení bohužel zvolil přihrávku, která byla nepřesná. Hosté hrozili
především přes Hubra, kterého s přehledem pokryl kapitán Jirásek. Mezi tyčemi neskončila
ani tečovaná střela Ševčíka. Po utkání jsem byl v takové euforii, že jsem si spletl cestu do
šaten a zamířil opačným směrem. Ještě, že mě dokázal trenér nasměrovat," smál se po utkání
již hráč Lubné Jan Moravčík.
Branka: 23. Moravčík. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Střílky: Strýček – Sádlík, Vybíral,
Jelínek (82. Kutálek), Posolda, Stuchlík, Kryštof, Nezdařil, Tomaštík, Hubr, Holub
(67. Hegr). Lubná: Blažek – Ševčík, Moravčík, Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz
(89. Skácel), Jirásek, Železník, Kovařík, Bačinský (88. Musil).

ZDOUNKY – TĚŠNOVICE 2:1 (1:1)

„Do utkání jsme nastoupili dobře naladěni z páteční výhry. Prvních deset minut se hrálo
oboustranně bez ohrožení branek, ale přece jen hosté byli pohyblivější a ze závaru před naší
brankou se ujali vedení. To nás nakoplo a lepším pohybem jsme začali získávat převahu,
kterou Rokos využil ve vyrovnání. Do poločasu jsme vedení mohli zvýšit, ale selhala
koncovka. Po změně stran na nás začala přicházet únava z páteční dohrávky, ale kluci dřeli a
brankář Rampas má formu. Dvacet minut před koncem zazmatkovala obrana hostí a toho opět
využil Rokos ve vítěznou branku. Do konce utkání žádný tým neproměnil vyložené šance a
tak bereme tři body," radoval se Zdeněk Čevela, předseda Zdounek.
„Zápas nám vůbec nevyšel. Šli jsme do vedení, ale to bylo z naší strany vše. Domácím jsme
darovali dvě branky po našich hrubých chybách. Nedokázali jsme se dostat do tempa, vázla
kombinace, prohrávali jsme hodně osobních soubojů. Byli jsme líní udělat krok navíc,
abychom soupeře dostali pod tlak a donutili k chybám. Byl to náš nejslabší výkon v jarní části
a zaslouženě jsme prohráli. Prohra mrzí dvojnásob, protože jsme se mohli přiblížit vedoucímu
týmu tabulky. V zápase jsme odvedli tak 40% svých možností. Musíme se z porážky poučit a
v dalších zápasech zabojovat a prohru odčinit. Díky patří velké skupině našich fanoušků za
podporu na venkovním zápase," vzkázal trenér Těšnovic Michal Hradil
Branky: 19. a 71. Rokos – 11. Černý. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 150. Zdounky: Rampas –
Navrátil, Adamík, Marek, Sigmund, Kozubík, Rokos, Kyrcz, Věžník (38. Havránek), Pektor
(90. M. Buša), L. Buša. Těšnovice: Švec (68. Simerský) – Potočný, Šafařík (46. M. Pochylý),
Halamíček, Černý, Matuška, Pernorio, Pluhař, Novotný, Řehák (76. Šojdr), Kutňák.

SLAVKOV P. H. – HOLEŠOV B 3:2 (2:1)
„Hrál se dobrý fotbal, který se musel líbit. My jsme dali víc branek a využili víc příležitostí, a
proto jsme vyhráli. Rezerva Holešova se představila s řadou mladých a běhavých hráčů. Bylo
vidět, jak citelně nám chyběl kanonýr Ponížil," přiznal trenér Slavkova p. H. Pavel Kotas.
„Začátek jsme měli dobrý a po pěkné kombinaci postupoval Pumrpla sám na gólmana, ale
svůj únik neproměnil. Vzápětí se potvrdilo pravidlo Nedáš – dostaneš a domácí šli z ojedinělé
akce do vedení. Než jsme se stačili z branky otřepat, domácí udeřili po druhé a my prohrávali
2:0. Poté jsme se proměněnou penaltou dostali zpět do hry. Na začátku druhého poločasu
jsme byli aktivní, ale nedokázali jsme se dostat do finálního zakončení. Když už jsme
dokázali srovnat na 2:2, vzápětí jsme opět inkasovali. Prohra mě mrzí, měl jsem velmi silný
tým, který měl tři body uhrát," posteskl si trenér Holešova B Tomáš Vybíral.
Branky: 13. a 66. Šimčík, 4. J. Krajcar – 27. Palík, 65. Pumprla. Rozhodčí: Skyba. Diváci:
100. Slavkov p. H.: Čačala – Dočkal, Darebníček, J. Krajcar, Pavlica, Šimčík (87. Janečka),
Barot, M. Urbánek (76. L. Urbánek), Hasilík, Kotas, P. Krajcar. Holešov B: Bakalík –
Kadlčík (70. Hradil), Uruba, Čada (85. Šuba), Palík, Sumec, Leško (75. Plachý), Vaculík,
Vymětal, Chudárek, Pumprla.

SKAŠTICE B – KYSELOVICE 4:0 (2:0)
„Po celých devadesát minut jsme měli utkání plně pod kontrolou. Brzy jsme se dostali do
vedení, když hostující brankář podcenil přízemní střelu Konečníka. Druhý gól jsme přidali po
rychlé křídelní akci. Další dobře rozjeté situace se nám ještě nepodařilo dotáhnout do
zdárného konce. Ve druhé části jsme se opět dvakrát střelecky prosadili a rozhodli o svém

vítězství. Dnes naše mužstvo podalo kvalitní poctivý výkon a upevnilo si tak své postavení ve
středu tabulky," těší trenéra Skaštic B Lukáše Motala.
„Po brzkém gólu šel soupeř do vedení a my jsme nebyli schopní zareagovat. Byli jsme horším
týmem a zaslouženě jsme prohráli. Musíme zvednout hlavy a poprat se o body v dalším
zápase. Sezona ještě nekončí," nabádá hráč Kyselovic Martin Sobek.
Branky: 11. Konečník, 24. Dvořák, 55. Frýdl, 70. Ruman. Rozhodčí: Žigmund. Diváci:
110. Skaštice B: L. Vymětal – Olbert, Dunda, Navrátil, Uličný, Dvořák, Ježák, Ruman
(75. Brada), Frýdl (53. Gahura), Konečník, Menšík (47. Soukup). Kyselovice: Vávra – M.
Říkovský, A. Říkovský (60. Jančík), Vymětal, Kroupa, Přikryl, Hofírek, V. Říkovský,
Seibert, Krčma, Josefík (75. Tinka).

CHVALČOV – POČENICE 3:2 (3:1)
„Zdálo se to jednoduché. V prvním poločase jsme postupně vedli 3:0 po hattricku Trnčáka.
Ale hosté byli nebezpeční a hráli dobře zejména v začátku a konci obou poločasů. Takže
postupně snížili až na 2:3. Nutno přiznat, že jsme od stavu 3:2 víceméně hlídali výsledek a
bylo jen škodou, že jsme neproměnili tutové šance kapitána Trňáka a zkušeného Zmeškala.
Máme tři body, ale hosté zaslouží palec nahoru za předvedenou hru a chování. Díky paní
rozhodčí Dundové za korektně řízený zápas," vzkázal Patrik Cassinelli, vedoucí mužstva
Chvalčova.
„Série pěti prohraných utkání pro náš tým není příliš povzbudivá. Nedokážeme se vyvarovat
chybám v defenzívě. V první půlhodině se ocitli hráči soupeře pětkrát sami před naším
brankářem a vytěžili z toho tři branky. Ještě do přestávky jsme snížili po nákopu J. Barneta,
při kterém chyboval domácí gólman. Brzy na začátku druhé půle jsme snížili V. Zbořilem na
rozdíl jediné branky. Bohužel přes náš trvalý tlak se nám další gól vstřelit již nepodařilo,"
mrzí ještě nyní předsedu Počenic Josefa Hrušáka.
Branky: 23., 33. a 38. Trnčák – 42. Barnet, 50. V. Zbořil. Rozhodčí: Dundová. Diváci:
150. Chvalčov: Barot – T. Balvín, Pecháček (65. Šico), Vaculík, Kovařík, Talach (42. Marek),
Trňák, Trnčák, Zmeškal, J. Balvín, Kubaník. Počenice: Harásek – Cigánek (38. J. Barnet),
Štolfa (75. Jánský), Majda, Kunčar, Šimčík, Bareš, Juřena (60. Hrušák), Klapil (75. Vlha),
Tesák (38. V. Zbořil), Tesař.

ZÁŘÍČÍ – LOUKOV 1:4 (0:2)
„Zápas s Loukovem měl být pro nás poslední možností udělat něco pro záchranu okresního
přeboru, ale osud nám není nakloněn. Hráli jsme v absolutně slepené sestavě bez klasického
gólmana a výsledek tomuto stavu odpovídá. Chtěl bych poděkovat klukům, kteří tento zápas
absolvovali za bojovnost a výdrž," konstatoval předseda Záříčí Petr Krutil.
„V dalším zápase o holé přežití jsme na hřišti posledního Záříčí prostě museli naplno bodovat.
Poločas jsme celkem v pohodě vyhráli 2:0 a domácí nás téměř vůbec neohrozili. Ve druhém
poločase jsme si dali luxusního „vlastence", zřejmě aby nebyla taková nuda. Domácí ucítili
šanci a začali se tlačit do útoku. Naštěstí se nám podařilo z jednoho z mnoha brejků navýšit na
3:1 a bylo rozhodnuto. Potom se už tradičně předvedl náš gólman, když vychytal čistou
tutovku domácích. V závěru jsme ještě přidali gól téměř z poloviny hřiště mezi nohama

domácího zaskakujícího hráče v brance. Další naše šance na navýšení skóre zůstaly nevyužité.
Kaňkou na tomto zápase byl ošklivý střet, který skončil rozbitou hlavou našeho hráče a
zřejmě otřesem mozku hráče Záříčí. Oba se pak setkali na pohotovosti v Kroměříži. Rovněž
červená karta a další zranění nám situaci do dalších zápasů rozhodně neulehčují," posteskl si
hráč Loukova Hynek Kundera.
Branky: 50. vl. – 7. Bělík, 42. Kocián, 70. Janek, 90. Valouch. ČK: 65. Kuchařík – 65. John.
Rozhodčí: Hušek. Diváci:50. Záříčí: T. Menšík – Dolák, Šubík, Rozsypal, Navrátil, Kuchařík,
Jež (74. Mužík), Netopil, Chytil, M. Menšík, Červinka (46. Brtník). Loukov: Švehlík –
Šenovský (50. Novotný), Kuběna, Kocman, Čonka (71. Fuksa), Kundera, Bělík (20. Janek),
John, Valouch, Pospíšil, Kocián.
Dohrávka 16. kola
ZDOUNKY – NĚMČICE 3:0 (1:0)
„S kvalitním soupeřem se nám podařilo dobrou obranou uhlídat střelce soupeře a proměňovali
jsme šance, což rozhodlo. Jinak se hrál bojovný, vyrovnaný zápas, který se musel líbit. Hráči
na 100% plnili pokyny trenéra, a když bylo nejhůře, tak šance hostí bravurně likvidoval
Rampas. Výhru jsme si zasloužili," je přesvědčen předseda Zdounek Zdeněk Čevela.
„V kvalitním duelu naše mužstvo v úvodu lépe kombinovalo a také více jsme měli míč na
svých kopačkách. Bohužel naše kombinace končily na dobře připravené domácí obraně.
Domácí spíše hrozili z brejků a při jednom se míč odrazil k domácímu kapitánovi, který jej
nekompromisně poslal do naší branky. Brzy po začátku druhé půle měl Kříž vyloženou šanci
na srovnání, ale domácí gólman byl proti. Po chvilce se situace opakovala, ale tentokrát
nemusel ani brankář zasahovat, a tak přišel trest, kdy z protiútoku domácí střelou do „víka"
přidali druhý gól. Naše snaha byla velká, ale když jsme nedali branku ani do prázdné branky
z malého vápna, bylo o vítězi rozhodnuto. Domácí pak po rychlé akci přidali třetí branku a
tím završili naše trápení v koncovce. Slabším článkem zápasu byl rozhodčí Hušek," doplnil
asistent trenéra Němčic Michal Štěpánek.
Branky: 32. Rokos, 53. Navrátil,73. Věžník. Rozhodčí: Hušek. Diváci:100. Zdounky:Rampas
– Navrátil, Adamík, Marek, Pospíšil, Sigmund, Kozubík (79. Havránek), Rokos, Kyrcz
(33. Doleček), Věžník (74. Buša), Pektor. Němčice:Sklenář – Darebník, Lejsek, Němec
(76. Vojkůvka), Kříž, Cejpek, R. Darebníček, Kadlec, Holý, Čechák, Pospíšilík (71. Holotík).
1. Mrlínek 20 16 1 0 3 73:25 50
2. Němčice 20 13 3 1 3 68:45 46
3. Lubná 20 15 0 0 5 49:39 45
4. Těšnovice 20 13 1 2 4 69:34 43
5. Zdounky 20 12 1 3 4 44:28 41
6. Slavkov p. H. 20 10 1 5 4 50:34 37
7. Skaštice B 19 8 3 0 8 57:39 30
8. Počenice 20 6 1 1 12 38:57 21
9. Chvalčov 19 4 4 1 10 32:53 21
10. Střílky 19 6 1 1 11 30:52 21
11. Loukov 19 4 2 3 10 28:46 19
12. Holešov B 20 5 1 1 13 43:53 18
13. Kyselovice 20 3 1 0 16 36:70 11

14. Záříčí 20 3 1 1 15 27:67 11

Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/fotbal_region/okresni-prebor-ve-slagru-kola-nemciceutnuly-serii-lidra-a-slapou-mu-na-paty-20160509.html

