Okresní přebor: štika loňského ročníku
Mrlínek se trápí
Kroměřížsko – Trojice fotbalových týmů Těšnovice, Zdounky a Skaštice B je po dvou kolech
Okresního přeboru OFS Kroměříž bez ztráty kytičky v čele. Naopak nedaří se loňské štice
Mrlínku, který se bez bodu krčí na předposledním místě.

Ilustrační foto.Autor: DENÍK/Attila Racek
V souboji nováčků si Břest odvezl z Komárna všechny body a ukončil patnácti zápasovou
domácí neporazitelnost svého soupeře.

TĚŠNOVICE – POČENICE 4:1 (1:1)
„Nezačali jsme utkání vůbec dobře. V 8. minutě jsme po zbytečném faulu a zaváhání ve
vlastním vápně dostali brzkou branku, která nás trochu zbrzdila. V úvodu jsme se nedokázali
prosadit, tak jak bych si představoval. Chyběla větší aktivita a pohyb bez míče. Dokázali jsme
srovnat, pak jsme si vypracovali ještě několik šancí, ale nedokázali je bohužel proměnit.
Ve druhé půli se náš tlak stupňoval, soupeř spoléhal na kvalitní defenzívu a jejich záměr jim
dost dlouho vycházel. V 64. minutě nás Matuška dostal do vedení. Hosté museli přidat na

aktivitě, což jsme dokázali do otevřenější obrany ještě dvakrát využít. I přes jednoznačný
výsledek hra byla vyrovnaná a soupeř podal hodně kvalitní výkon," ocenil trenér Těšnovic
Michal Hradil.
„Domácí jsou fotbalově někde jinde než my. I když jsme se statečně bránili až do 65. minuty,
podlehli jsme výrazným rozdílem. Hned v 9. minutě utkání jsme šli do vedení, když centr
Štolfy zužitkoval hlavou Šimčík, poté si však domácí vypracovali spoustu šancí, při kterých
nás podržel hlavně brankář Šesták. Ve druhé půli nám došly síly, přesto mužstvo zaslouží
poděkování za bojovnost. Vyzdvihl bych hlavně výkon brankáře Šestáka," doplnil předseda
Počenic Josef Hrušák.
Branky: 20. Mršťák, 65. Matuška, 79. Pluhař, 86. Potočný – 9. Šimčík. Rozhodčí: Tříska.
Diváci: 250. Těšnovice: Zavadil – Pochylý, Hrabal (87. Halamíček), Potočný, Šojdr
(69. Židlík), Matuška, Majkrič (76. Mrázek), Novotný, Řehák (79. Konečný), Pluhař, Mršťák.
Počenice: Šesták – V. Zbořil, Cigánek, Štolfa, Jánský, Kunčar, Šimčík, Bareš, Klapil, Juřena,
Barnet (46. Niedermertl).

ZDOUNKY – MRLÍNEK 3:0 (0:0)
„Od úvodu jsme drželi míč na svých kopačkách, vytvářeli si šance, ale branku se nám do
poločasu nedařilo vstřelit. Soupeř dokázal dvakrát zahrozit během první půle a to bylo z jeho
strany vše. První očekávaná branka padla po tečované střele Pektora a přinesla uklidnění. Poté
spoluhráči dvakrát našli Rokose, který se nemýlil a uzavřel skóre „Divoky – Mrlínek" na
konečných a zasloužených 3:0," viděl utkání předseda Zdounek Zdeněk Čevela.
„Prvních dvacet minut nás domácí tlačili, ale naštěstí jim byla branka malá. Pak jsme udeřili
i my. Měli jsme pár brejlových situací, které mohli skončit brankou, ale proti byl domácí
brankář. V první půli jsme bránili velmi dobře a pomýšleli na nějaký bodík.
Ve druhém poločase jsme dostali první velmi nešťastnou branku po teči a to nás dost srazilo.
Po zbytek zápasu jsme si pak již nevytvořili žádné šance, prostě jsme ani nevystřelili na
branku a domácí nás gólově trestali. Naše hra i přes prohru, venku u silného soupeře, byla
mnohem lepší než minulý domácí zápas a je potřeba kluky pochválit," ocenil vedoucí mužstva
Mrlínku Martin Kaďůrek,:
Branky: 69. a 81. Rokos, 60. Pektor. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 120. Zdounky: Rampas –
Sigmund, L. Buša, Pektor (72. Zajíček), Rokos, Kyrcz (85. M. Buša), Doleček, Navrátil,
Mozga (31. Kozubík), Adamík, Věžník. Mrlínek: Novák – R. Horák, Josinek, V. Kušík, R.
Kušík, Vlasák, Vrubel, J. Horák (76. Mikov), Podzemný, D. Horák, Vyoral.

CHVALČOV – SKAŠTICE B 1:3 (1:1)
„Soupeři byl lepší. Sice jsme vstřelili úvodní gól, ale od té chvíle jsme přestali hrát. Nebo lépe
řečeno, začaly hrát Skaštice, a my jsme se marně snažili dostat do hry. Poločasový stav 1:1
byl pro nás ještě milosrdný. Druhá půle pokračovala v duchu prvního poločasu. Hosté byli
u všeho dříve, uměli si nahrát, byly tam centry, rohy, a my jsme s obtížemi odolávali. Skaštice
svou převahu přetavily v další dva góly a zaslouženě vyhrály," zopakoval Patrik Cassinelli,
vedoucí mužstva Chvalčova:

„Začátek utkání nám moc nevyšel. V naší rozehrávce bylo moc zbytečných ztrát. Toho
dokázal soupeř jednou využít a dostal se do vedení. Ve druhé části první půle se nám začalo
dařit držet míč a mít hru pod kontrolou. Ovšem do vážnější šance jsme se nedokázali dostat.
Až ve 45. minutě byl ve vápně nedovoleně zastaven Ruman a Kvasnička penaltu využil. Ve
druhém poločase jsme byli opět v držení míče dominantnější. Spoléhali jsme na to, že
domácím budou ubývat síly. Do vedení jsme se dostali po využitém rohovém kopu. Chvalčov
měl dva nadějně rozjeté brejky, ale do přesného zakončení své akce nedotáhl. Pojišťující třetí
gól jsme přidali až pár minut před koncem zápasu. Naše mužstvo trpělivou hrou dotáhlo
utkání do vítězství, ale domácí se představili jako velmi poctivý a nepříjemný tým,"
konstatoval trenér Skaštic B Lukáš Motal.
Branky: 10. Zmeškal – 45. Kvasnička, 67. vl., 86. Frýdl. Rozhodčí: Závojský. Diváci:
150. Chvalčov: Barot – Trňák, T. Balvín, Trnčák, Marek, Vaculík, Kovařík (82. Vaněk),
Zmeškal, Valoušek (86. Škvaridlo), J. Balvín, Šico. Skaštice B: L. Vymětal – Sehnal
(18. Motal), Kvasnička, Sedlák, Soukup, Bubla, Uličný, Ježák (71. Frýdl), Ruman
(81. Brada), Rosecký (65. Konečník), R. Vymětal.

KOMÁRNO – BŘEST 0:3 (0:2)
„První branka padla po chybě v obraně v 18. minutě, když svůj důraz uplatnil Koudelníček.
Druhá branka přišla z obdobné situace, když nejprve hosté nastřelili dalekonosnou střelou
břevno a znovu to byl důrazný Koudelníček, který vrátil odražený míč hlavou za bezmocného
Šindelka. My jsme se díky pevné a organizované obraně hostů prosazovali jen sporadicky a za
poločas vystřelili jen pětkrát na branku.
Třetí branku do naší sítě vstřelil po individuální akci po pravé straně Štauber, který se protáhl
kolem lajny až do gólového zakončení. Snažili jsme se s vývojem utkání ještě něco udělat,
ovšem vůbec se nám nedařila kombinace a často chyběl pověstný krok. Po hodině hry se
dostal do vyložené šance Lukáš, ovšem prudký míč napálil pouze do dobře postaveného
brankáře. Jednou zvonila tyč. Břest zvítězil zcela zaslouženě, a my mu gratulujeme
k vítězství. Jeho hráči byli důraznější v osobních soubojích, aktivnější a kreativnější," uznal
vedoucí mužstva Komárna Jaromír Gadas.
„Los druhého kola svedl k zajímavé konfrontaci dva týmy, kterým se letos podařilo postoupit
z okresních soutěží. Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Dařila se kombinace a souhra. Naše
aktivita bohužel dlouho nevedla k žádné vyložené šanci, chyběla finální přihrávka. Až v 18.
minutě, po závaru u branky domácích, dokázal protlačit míč do sítě kapitán Miroslav
Koudelníček.
Druhá branka padla ve 28. minutě po nádherné střele Josefa Látala do břevna a následné
dorážce hlavou Miroslavem Koudelníčkem. Stav 2:0 vnesl klid na naše kopačky. Mužstvo
nadále plnilo herní taktiku trenéra. V úvodu druhého poločasu jsme aktivní hrou potlačili
snahu domácích o zvrat v zápase. Herní převahu jsme korunovali v 58. minutě brankou na 3:0
po pěkné samostatné akci Jiřího Štraubera. Tato branka definitivně rozhodla zápas. Přesto
bych chtěl vyzdvihnout domácí hráče za jejich aktivitu v posledních minutách zápasu.
Vytvořili si několik zajímavých šancí, které mohly vést ke zkorigování výsledku.
Za vedení týmu bych chtěl pochválit naše hráče za jejich dnešní výkon a bojovnost.
Zaslouženě jsme si odvezli tři body. Nechci opomenout ani naše diváky, kteří nám fandí i na
hřištích soupeřů," poděkoval vedoucí mužstva SK Břest Lukáš Šoustek

Branky: 18. a 28. Koudelníček, 58. Štauber. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 100. Komárno:
Šindelek – M. Žejdlík, Orel, Koukal (57. Nesvadba), Kulajta, Kunz, Majkus, Lukáš
(76. Matušů), Václavek, J. Žejdlík (39. Šenkyřík), Klas. Břest: Kožuch – Koudelníček,
Glozyga, Horák, Bejdák (71. Máša), Látal, Buček, Štauber (89. Hajdík), Látal (82. Miklík),
Karamon, Pospíšil.

LOUKOV – LUBNÁ 2:1 (0:1)
„Lubná začala mnohem aktivněji a zhruba do 20. minuty nás jasně přehrávala. Snad už v 5.
minutě jsme dostali gól po nacvičeném signálu z rohu. Od zmíněné 20. minuty až do konce
utkání jsme myslím byli o něco lepším týmem. O přestávce začalo pršet a fotbalu to jen
pomohlo. Podařilo se nám ustát vyloženou šanci soupeře, z protiútoku vyrovnat a možná
minutu po tom náš gólman zneškodnil přísně nařízenou penaltu, což se ukázalo jako
rozhodující okamžik. Dostali jsme se „na koně" a zápas otočili na svou stranu. Hráči Lubné
nešetřili důrazem, hrálo se pěkně od podlahy, padali tyčky na obou stranách, jedna chycená
penalta, tři branky. Divákům se utkání líbilo," mínil hráč Loukova Hynek Kundera.
„Do Loukova jsme zajížděli bez pěti hráčů. Naše šance z úvodu nám ovšem mohli přinést
výraznější vedení. Další velkou příležitost jsme nevyužili asi po hodině hry. Loukov
z protiútoku vyrovnal po zaváhání naší obrany. Chvíli na to byla odpískána penalta po ruce
domácího hráče. Nechal jsem bohužel vyniknout domácího brankáře. Domácí nás opět
potrestali velmi rychle a šli do vedení, když domácí hráč z úhlu prostřelil Blažka. Za dnešní
ztrátu bodů si můžeme sami, fotbal je o proměňování šancí," konstatoval hráč Lubné Pavel
Skácel.
Branky: 51. L. Kocman, 64. Bělík – 5. Skácel. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 180.
Loukov: Švehlík – Žáček (15. Buršík), Kundera (28. Chaňo), Kuběna, L. Kocman
(90. Šenovský), Kocián, Bělík, Šenovský, J. John, K. John, P. Kocman.
Lubná: Blažek – I. Havlík, R. Havlík, Kašík, Kulcsár (65. Bačinský), Scholz, Skácel,
Železník, Valach (83. Dubina), Kovařík, Ševčík.

ROŠTĚNÍ – SLAVKOV P. H. 0:4 (0:1)
„Bylo to těžké utkání. Soupeř silný v útoku neměl další podporu, takže se nedostával
k zakončení. Pochvala patří celému mužstvu od gólmana až po posledního náhradníka.
Projevila se tréninková práce mužstva v týdnu. Přístup byl úplně jiný než minulý týden. Byli
jsme jednoduše lepší," byl přesvědčen trenér Slavkova p. H. Josef Janečka.
Branky: 35., 54. a 57. Ponížil, 78. Barot. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 120. Roštění: Řehoř –
Šilhár (46. Topič), Darebník, Vlkolenszki, Filandr (46. Jirsa), Gerát (78. Procházka), Szeliga
(82. Vybíral), Zakopal, Bartošek, Petrskovský, Zapletal. Slavkov p. H.: Čačala – P. Krajcar,
Pavlica, J. Krajcar (78. Mrázek), Barot, Šimčík (87. Z. Krajcar), Ponížil (73. L. Urbánek),
Dočkal, R. Sadil, Z. Sadil (82. Janečka), Darebníček.

STŘÍLKY – HOLEŠOV B 2:1 (1:0)

„Kluci od začátku makali naplno a odměna přišla ve 30. minutě, kdy po centru Zabloudila
hlavou skóroval Nezdařil. Nevyšel nám nástup do druhé půle, když hosté už po třech
minutách vyrovnali. My jsme ale na hody chtěly rozhodně vyhrát. Nakonec rozhodl až v 88.
minutě hlavou Hubr. Musím pochválit celý tým za přístup k utkání. Odehráli jsme dobrý
zápas s kvalitním soupeřem," zhodnotil duel trenér Střílek Pavel Mikulčík.
„Utkání jsme vůbec nezvládli a podali katastrofální výkon. Všechny naše přihrávky končily
na kopačkách domácích hráčů, z čehož vyplynuly jejich šance a mohli jsme být rádi, že
poločas byl jen 0:1. V přestávce jsme si v kabině řekli věci, které musíme o 150% zlepšit.
Začátek druhého poločasu jsme měli dobrý, podařilo se nám dosáhnout vyrovnávací branky a
myslel jsem si, že v tomto tempu budeme pokračovat i dále. Jenže opak byl pravdou a opět
jsme přešli do svého chodícího fotbalu, s kterým jsme nemohli dnes počítat s body. A tak
domácí v 90. minutě naši nemohoucnost potrestali vítězným gólem. Z našeho výkonu jsem
byl velmi zklamán," přiznal trenér Holešova B Tomáš Vybíral.
Branky: 30. Nezdařil, 88. Hubr – 49. Gross. Rozhodčí: Dundová. Diváci: 120. Střílky: Rotter
– Jelínek, Holub, Hubr, Kryštof, Nezdařil (68. Tomaštík), Posolda, Stuchlík, Vybíral,
Zabloudil, Sádlík. Holešov B: Pospíšil – Kadlčík, Leško, Matuška, Vaculík, Šuba, Přívara,
Gross, Plachý (77. Hradil), Kotas, Čada.
1. Těšnovice 2 2 0 0 0 9:2 6
2. Zdounky 2 2 0 0 0 7:3 6
3. Skaštice B 2 2 0 0 0 6:3 6
4. Břest 2 1 1 0 0 5:2 5
5. Slavkov p. H. 2 1 0 1 0 6:2 4
6. Holešov B 2 1 0 0 1 5:3 3
7. Střílky 2 1 0 0 1 2:2 3
8. Počenice 2 1 0 0 1 4:5 3
9. Loukov 2 1 0 0 1 3:4 3
10. Chvalčov 2 1 0 0 1 2:3 3
11. Lubná 2 0 0 0 2 4:6 0
12. Roštění 2 0 0 0 2 2:7 0
13. Mrlínek 2 0 0 0 2 1:7 0
14. Komárno 2 0 0 0 2 1:8 0

Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/fotbal_region/okresni-prebor-stika-lonskeho-rocnikumrlinek-se-trapi-20160817.html

