Okresní přebor: Ani čtyři góly Nezdařila
Střílky nespasily
Kroměřížsko – Fotbalisté Kyselovic o víkendovém 21. kole Okresního přeboru OFS
Kroměříž ukončili sérii devíti porážek, když před svými diváky v divoké přestřelce udolali
Střílky hokejovým výsledkem 7:5. Po pěti porážkách bodovaly naplno také Počenice. V čele
soutěže dál s náskokem čtyř bodů zůstává Mrlínek, který rozhodl o svém úspěchu v Lubné až
po změně stran a prodloužil svou sérii vítězství na půdě soupeřů na pět utkání v řadě.
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LUBNÁ – MRLÍNEK 1:4 (1:1)
„Utkání jsme začali dobře a dostali jsme se po proměněné penaltě do vedení. Úvodní
dvacetiminutovka patřila nám. Poté ovšem Mrlínek zařadil dvojku a začal se dostávat do
šancí. Poločas skončil remízou. Nám citelně chyběl střelec Skácel. Ve druhém poločase nám
začal docházet kyslík. Projevil se fakt, že jsme se za poslední tři týdny sešli pouze na jeden
trénink. Mrlínek dneska zvítězil naprosto zaslouženě, ale konečný výsledek je pro nás krutý.
Nutno uznat, že Mrlínek se představil jako nejlepší mužstvo, se kterým jsme se v této sezoně
potkali a zaslouženě míří o soutěž výš. Měli jsme šance na zdramatizování utkání, fotbalový

bůh nás ovšem za náš přístup spravedlivě odměnil. O další body se popereme už příští týden
na Chvalčově," upřesnil hráč Lubné Ivo Havlík.
„Na začátku se hrál vyrovnaný fotbal, ale po chybě v naší obraně jsme po faulu inkasovali gól
ze správně nařízené penalty. Poté se hra z naší strany uklidnila a po půl hodině jsme šťastnou
brankou vyrovnali. Do přestávky jsme přidali ještě jednu branku z rohu, která ale bohužel
nebyla uznána pro faul našeho hráče. Ve druhém poločase jsme měli územní převahu, kterou
jsme využívali k rychlým brejkovým akcím. Do vedení jsme se dostali po dobře zahraném
rohu. Pak nám vyšly dvě brejkové situace. Závěr utkání jsme si pohlídali a domácí nepouštěli
do žádných šancí. Rozhodčí zápas zvládl a my si zaslouženě odvezli všechny tři body. Opět
nás vytrvale povzbuzovali naši věrní diváci, kteří to pak s námi zapili v autobuse při cestě
domů," poděkoval kapitán Mrlínku Radek Horák.
Branky: 6. Moravčík – 23. Vepřek, 56. L. Josinek, 65. Dostál, 88. Vrubel. Rozhodčí: Tříska.
Diváci: 130. Lubná: Blažek – Droběna, Moravčík, Havlík (36. Rybenský), Kulcsár
(70. Valach), Scholz (60. Bačinský), Jirásek, Železník, Kovařík (79. K. Ševčík), Vítek, V.
Ševčík. Mrlínek: Nezdařilík – R. Horák, Heryán, V. Kušík, L. Josinek, Vrubel, J. Horák, D.
Horák (90. Mikov), Podzemný (15. P. Vepřek, 85. D. Vepřek), Dostál (83. Žídek), Červík
(46. R. Kušík).

NĚMČICE – CHVALČOV 5:0 (1:0)
„Od začátku jsme měli více míč na svých kopačkách. Lépe jsme kombinovali, bohužel finální
zakončení akcí se dařilo méně. Výjimkou byla situace z 15. minuty, kdy přesný centr z pravé
strany ukázkově zpracoval Darebníček a přesně zakončil. S jednobrankovým náskokem jsme
šli do kabin. Druhý poločas jsme začali výborně, když Holotík ve 46. minutě uklidil míč do
sítě hostů a tím nás uklidnil a my jsme pokračovali v dobré hře. Když Lejsek v 70. minutě
z přímého kopu upravil na 3:0, bylo o vítězi rozhodnuto. Pak nejdříve pěknou kombinaci
zakončil svým druhým gólem Darebníček a na konečných 5:0 upravil Pospíšilík. V poklidu
jsme odehráli dobrý zápas a zaslouženě jsme získali tři body," neskrýval spokojenost
němčický asistent trenéra Michal Štěpánek.
„Výsledek 5:0 hovoří za vše. V prvním poločase jsme ještě drželi nadějný stav, když jsme jej
prohráli pouze 0:1. Ve druhém domácí dali během první čtvrthodiny další tři góly a bylo po
zápase. Němčice byly jasně lepší. Nám se vůbec nedařilo udržet míč ani vepředu, ani ve
středu pole. Sem tam jsme to zkoušeli z brejků, ale bez vážného ohrožení branky. Absence tří
hráčů základní sestavy byla znát," poznamenal Patrik Cassinelli, vedoucí mužstva Chvalčova.
Branky: 15. a 63. R. Darebníček, 47. Holotík, 61. Lejsek, 83. Pospíšilík. Rozhodčí: Závojský.
Diváci: 100. Němčice: Sklenář – Darebník, Lejsek, Němec, Kříž, Cejpek, R. Darebníček,
Holý, Čechák, Vojkůvka (60. Niedermertl), Holotík (60. Pospíšilík). Chvalčov: Barot – T.
Balvín, Pecháček, Šico, Kovařík, Talach, Trňák (72. Vaněk), Trnčák, Targoš, Pávek
(60. Zmeškal), Kubaník.

TĚŠNOVICE – SLAVKOV P. H. 3:1 (2:0)
„Věděli jsme o kvalitě soupeře a k zápasu jsme přistoupili zodpovědně. Hráli jsme aktivně a
dobře kombinovali. Po jedné průnikové přihrávce se prosadil Hrabal a šli jsme do vedení. Po
brance jsme trochu polevili v aktivitě a soupeř se dostával do šancí. V této fázi nás svými

zákroky podržel brankář Simerský. Konec poločasu už byl zase v naší režii a po centru
Černého se hlavou prosadil dobře hrající Kutňák. Na začátku druhého poločasu nás soupeř
zatlačil a vstřelil kontaktní gól. Naštěstí jsme brzy odpověděli, kdy po akci Mršťáka skóroval
Černý. Konec zápasu jsme si už pohlídali," zhodnotil duel asistent trenéra Těšnovic Josef
Židlík.
„Utkání se nepovedlo našemu brankáři. Dostali jsme zbytečné branky. Nastoupili jsme
v okleštěné sestavě a nedařilo se nám v koncovce. Z pěti gólových šancí jsme proměnili
pouze jednu. První poločas patřil domácím. Dvacet minut po přestávce byla aktivita na naší
straně, ale jen se nám povedlo snížit na 1:2," mezí Pavla Kotase, kouče týmu hostí.
Branky: 6. Hrabal, 35. Kutňák, 67. Černý – 57. Ponížil. Rozhodčí: Dundová. Diváci:
150. Těšnovice: Simerský – Hrabal (65. Šafařík), Potočný, Šojdr, Židlík, Černý, Matuška
(77. M. Pochylý), Pluhař, Novotný, Kutňák, Mršťák (89. Halamíček). Slavkov p. H.: Čačala –
Darebníček, Symerský, J. Krajcar, M. Urbánek, L. Urbánek, Barot, Janečka (72. Z. Krajcar),
Hasilík, Kotas, Ponížil.

ZDOUNKY – ZÁŘÍČÍ 4:0 (2:0)
„I když výsledek vypadá jednoznačně, výkon našich hráčů hlavně v první půli nebyl dobrý.
Trápení se s papírově slabšími pokračovalo. Hned v úvodu utkání jsme neproměnili penaltu,
zranil se Rokos a nepřesnost se nám lepila na kopačky. Toho využívali hosté k nebezpečným
brejkům a díky nepřesné střelbě nebo dobrému výkonu našeho brankáře nedokázali skórovat.
Za pozitivní považuji jen produktivitu čtyřgólového Věžníka a herní projev střídajícího
navrátilce Horáka. Na toto utkání musíme rychle zapomenout," nabádá i přes výhru předseda
Zdounek Zdeněk Čevela.
„Ve Zdounkách jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů jarní části, i když výsledek tomu
neodpovídá. Soupeř nám svými nepřesnostmi dovolil kombinovat. Škoda, že jsme nedokázali
využít těch pár šancí, co jsme měli. Chtěl bych vyzvednout výkon našeho gólmana Blažka,
který chytal výborně. Poděkoval bych klukům za solidní výkon," vzkázal předseda Záříčí Petr
Krutil.
Branky: 26., 44., 71. a 88. Věžník. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 80. Zdounky: Holeček –
Adamík, Marek, Sigmund (69. Horák), Kozubík, Rokos (12. Věžník), Pektor (77. Zajíček), L.
Buša, Havránek (55. Doleček), Navrátil, Kyrcz (86. M. Buša). Záříčí: Blažek – Dolák,
Novotný, Hradil, Navrátil, Mužík (32. Chytil), Štefek, Netopil, Chytil, Menšík, Tvrdý
(69. Krutil).

HOLEŠOV B – SKAŠTICE B 1:0 (0:0)
„Utkání bylo velmi vyrovnané. V první půli si obě mužstva vytvořila několik slibných šancí,
ale bez gólového zakončení. Nám se podařil vstup do druhé půle a po šťastné střele Palíka
jsme šli do vedení. V posledních dvaceti minutách nám došly síly a soupeř nás zatlačil.
Nakonec jsme to dokázali ubránit a získali tři cenné body. Zápasu by spíše slušela remíza, ale
my měli tentokrát štěstí na své straně," oddechl si trenér rezervy Holešova Tomáš Vybíral.
„Po oboustranně opatrném začátku se do první velké šance dostal ve 12. minutě Ježák, který
trefil připraveného brankáře. O minutu později po rohu trefil hlavou jenom břevno odkryté

branky Ruman a s dorážkou Navrátila si opět domácí brankař poradil. I domácí si vypracovali
několik slibných šancí, ale náš gólman všechno pochytal. Vstup do druhého poločasu se lépe
podařil domácím, kteří již ve 47. minutě střelou z šestnáctky dali gól. Od této chvíle domácí
začali bránit hubený výsledek a my jsme je zatlačili na jejich polovinu. Vytvořili jsme si
hodně šancí, které však žádný hráč nedokázal proměnit a proto se výsledek již nezměnil," mzí
ještě nyní hostujícího asistenta trenéra Vojtěcha Menšíka.
Branka: 48. Palík. Rozhodčí: Šindelek. Diváci: 100. Holešov B: Bakalík – Kadlčík, Hradil,
Leško, Konečný, Charuza, Palík, Roubalík (46. Machálek), Šuba, Uruba, Sumec. Skaštice B:
Stýblo – Stančík, Kvasnička, R. Vymětal, Navrátil, Bubla, Olbert, Ježák (31. Brada), Ruman,
Rosecký (57. Konečník), Frýdl (26. Gahura).

POČENICE – LOUKOV 3:2 (2:1)
„Do zápasu jsme vstoupili s touhou přerušit naši sérii porážek a v prvních deseti minutách
jsme si vytvořili tři velmi dobré šance. Skórovali jsme ale až v 17. minutě, kdy se prosadil
střelou z vápna Tesař. Ve 38. minutě do té doby nevýrazní hosté po nákopu za obranu
vyrovnali. Se štěstím jsme však ještě do poločasu vstřelili branku Šimčíkem. Ve druhé půli se
Loukov výrazně zlepšil a hned ve 47. minutě vykopával míč z prázdné branky Kunčar. V 78.
minutě se ve skrumáži prosadil opět Tesař a zvýšil na 3:1. I když hosté vzápětí snížili a
vytvořili si další šance na vyrovnání, cennou výhru jsme nakonec uhájili," zhluboka si
oddechl předseda Počenic Josef Hrušák.
„Opět jsme přijeli na hřiště soupeře, se kterým jsme v přímém souboji o záchranu, a odjížděli
jsme 50 kilometrů zpět domů s prázdnou. Už v prvním poločase jsme dostali dvě branky,
z nichž jedna byla velice laciná. Když jsme pak ve druhém poločase nabídli soupeři
obrovskou chybou v obraně dáreček k navýšení na 3:1, tak nám nepomohla ani dobrá hra a
velký tlak, který jsme si vytvořili. Bohužel nás hodně sužují zranění důležitých hráčů a na
celkovém obrazu hry je to znát. Kaňkou na tomto zápase bylo chování domácího kapitána,
který i přes vedení svého týmu neuhlídal nervy na uzdě a pokusil se pěstmi atakovat
protihráče. Takovéto chování opravdu nepatří na hřiště ani v okresním přeboru," mrzí hráče
hostí Hynka Kunderu.
Branky: 17. a 78. Tesař, 43. Šimčík – 38. Bělík, 81. Kocman. Rozhodčí: Skyba. Diváci:
80. Počenice: Harásek – V. Zbořil, Cigánek, Štolfa (89. Hrušák), Majda (88. Jánský), Kunčar
(61. Barnet), Šimčík (71. Tesák), Bareš, Juřena, Klapil, Tesař (86. Vlha). Loukov: Švehlík –
Janek, Kuběna, Kocman, Novotný (46. Chaňo), Kundera, Bělík, Valouch, Pospíšil, Kocián,
Fuksa (76. Čonka).

KYSELOVICE – STŘÍLKY 7:5 (3:2)
„Oproti minulému zápasu jsme udělali pár změn v sestavě a to se nám vyplatilo. Konečně
nám to tam začalo vepředu padat a Střílky jsme porazili divokým výsledkem," těší fotbalistů
domácích Martina Sobka.
„Dnes jsme zápas absolutně nezvládli. Jeli jsme do Kyselovic pouze s dvanácti hráči bez
prvního brankáře. Naše defenziva zahrála tragicky. Dvakrát v zápase jsme dokázali otočit stav
a při skóre 3:4 jsme netrefili úplně prázdnou branku. Dnes jsme domácím velmi úspěšně
připravovali šance. A když jsme dostali gól na 5:4 přímo z rohu přes dva bránící hráče, bylo

zřejmé, že pojedeme domů bez bodů a s ostudou. Musíme tento nepovedený zápas hodit za
hlavu a zabojovat o body v dalším zápase," nabádá kabinu trenér Střílek Pavel Mikulčík.
Branky: 62. 75. a 83. M. Říkovský, 41. a 66. Přikryl, 2. V. Říkovský, 26. Josefík – 8., 48. 56.
a 89. Nezdařil, 24. Hubr. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 90. Kyselovice: Vávra – A. Říkovský
(18. Štibora), Kroupa, Vymětal, Seibert, Hofírek, Přikryl, Josefík, V. Říkovský, M. Říkovský,
Krčma. Střílky: Hlaváč – Sádlík, Vybíral, Jelínek, Posolda, Stuchlík (77. Kutálek), Kryštof,
Nezdařil, Holub, Hubr, Jelínek.
1. Mrlínek 21 17 1 0 3 77:26 53
2. Němčice 21 14 3 1 3 73:45 49
3. Těšnovice 21 14 1 2 4 72:35 46
4. Lubná 21 15 0 0 6 50:43 45
5. Zdounky 21 13 1 3 4 48:28 44
6. Slavkov p. H. 21 10 1 5 5 51:37 37
7. Skaštice B 20 8 3 0 9 57:40 30
8. Počenice 21 7 1 1 12 41:59 24
9. Holešov B 21 6 1 1 13 44:53 21
10. Střílky 20 6 1 1 12 35:59 21
11. Chvalčov 20 4 4 1 11 32:58 21
12. Loukov 20 4 2 3 11 30:49 19
13. Kyselovice 21 4 1 0 16 43:75 14
14. Záříčí 21 3 1 1 16 27:71 11
Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/fotbal_region/okresni-prebor-ani-ctyri-goly-nezdarilastrilky-nespasily-20160517.html

