Hodnocení okresního přeboru: Němčice myslí
na postup. Ale i další čtyři
Kroměřížsko – Boj o postup do I. B třídy sice má nejlépe rozehráno vedoucí trio fotbalových týmů po
podzimní části Okresního přeboru OFS Kroměříž, ovšem zbraně nevzdávají ani další celky v závěsu.
„Na první místo lídra soutěže ztrácíme 11 bodů, což je dost, ale jak už to tak ve fotbale bývá, míč je
pořád kulatý a bude i na jaře," pousmál se předseda klubu Zdeněk Čevela.
Velký boj se dá v odvetách očekávat i na opačném pólu tabulky, kde naopak se už nyní smiřují se
sestupovým osudem v Záříčí, posledního celku soutěže. „Považoval bych záchranu za zázrak," přiznal
předseda klubu Záříčí Petr Krutil.
Týmy nyní čeká dlouhá pauza, kterou bezpochyby využijí k oživení kondice, dopilování formy a
v neposlední řadě doléčení zranění. Každopádně se dá očekávat, že se bude bojovat do posledního
kola. Kdo to zvládne? O mnohém napoví hodnocení podzimní části zástupců klubů.

1. NĚMČICE
(37 bodů, skóre 51:26)
Podzimní půlmistr a lídr soutěže po 14 kolech už loni patřil k favoritům a byl v popředí, ovšem na
postup nedosáhl. To by chtěl změnit v rozehraném ročníku, kdy má v čele do jarních odvet náskok
dvou bodů. „Pokud to vyjde, budeme rádi, ale není to priorita. Každopádně budeme bojovat," slíbil
fanouškům předseda klubu Roman Darebníček, který je s rozehranou sezonou spokojen. „Po pravdě
jsme ani s prvním místem moc nepočítali. Kádr si během letního doplnění sedl, dobře sehrál a podával
vyrovnané výkony. Až na dvě utkání – doma se Záříčím a Mrlínkem, kde jsme zbytečně ztratili body
po dobře rozehraných partiích," přiznává Darebníček. Během zimní přestávky by rádi v Němčicích
přivítali jednoho zkušeného gólmana. „Jinak není důvod do fungujícího kádru zasahovat. Pokud
kvalitně potrénujeme, věřím, že jarní část zvládneme. Postupu o soutěž výše by se u nás nikdo
nebránil," dodal nový předseda fotbalových Němčic Roman Darebníček.

2. MRLÍNEK
(35 bodů, skóre 50:16)
Fotbalisté Mrlínku po většinu podzimní části vedli peloton okresního přeboru, ovšem v závěru přišlo
několik ztrát a v součtu druhé místo. „Podzimní část hodnotím jako velice podařenou. Máme 35 bodů
a v tabulce jsme na druhém místě za Němčicemi. Musím pochválit celé mužstvo za dobrou účast na
tréninku i v zápasech. Jinak více bodů jsme uhráli na soupeřových hřištích, což svědčí o síle našeho
mužstva. Na stejné vlně musíme pokračovat i v zimní přípravě, abychom se na jaře připravili na boj
o postup do I. B třídy. Samozřejmě že velký dík patří i našim fanouškům, kteří nás v hojném počtu
povzbudili a byli pro nás dvanáctým hráčem," vzkázal do tábora příznivců klubu trenér Mrlínku Viktor
Vinklárek.

3. LUBNÁ
(33 bodů, skóre 39:29)
Čtyřbodová ztráta drží ve hře o postup také „bronzovou" Lubnou. „Sezona pro nás začala poměrně
dobře, mužstvo bylo v letní přestávce vhodně doplněno o Jiráska a Zavadila. Po třech odehraných
utkáních jsme měli na kontě plný počet bodů. Na čtyři utkání jsme bohužel přišli o zraněného
kanonýra Skácela," posteskl si trenér Lubné Jaroslav Silný. „Vítězně pro nás vyznělo derby proti
Těšnovicím. Poté přišel dvojzápas, ve kterém jsme dohromady inkasovali devět branek. Po těchto
dvou odehraných utkáních jsme získali důležité a cenné body ve Skašticích po přestřelce 6:4. Myslím,
že nás tento zápas nakopl a dodal nám psychickou sílu do dalších bojů," připustil Silný, jehož tým

následně v pěti duelech naplno bodoval. „V domácím utkání proti Střílkám jsme obdrželi dvě červené
karty a k tehdejšímu lídru z Mrlínku jsme zajížděli bez opor Skácela a Jiráska. Utkání jsme ale zvládli
a jako jediný tým jsme letos dokázali na jeho půdě zvítězit," má stále radost kouč Lubné.
Pět kol před koncem mužstvo posílili Pavel Vojtášek a Radim Scholz. „Oba příchody musím hodnotit
velmi pozitivně. Ztráta bodů přišla až v souboji o druhé místo v Němčicích. V tomto utkání jsme měli
body na dosah, podali jsme dobrý výkon, odjížděli jsme bohužel bez bodu. Měli jsme za cíl pohybovat
se na špici tabulky a to se nám povedlo. Paradoxně vedeme tabulku domácích utkání, ale naše hra
před domácími fanoušky nebyla ideální. Skoro všechna domácí utkání jsme rozhodli v posledních
deseti minutách, což na druhou stranu ukazuje morální sílu mužstva. S umístěním v tabulce jsme
velmi spokojeni, momentálně máme na kontě stejný počet bodů jako na konci minulé sezony," spočítal
Jaroslav Silný

4. TĚŠNOVICE
(28 bodů, skóre 42:27)
Tým Těšnovic prošel v létě hodně velkou obměnou, když se kádr skládal za pochodu. „S nulovou letní
přípravou, častými absencemi a zraněními jsem s bodovým ziskem a postavením v tabulce spokojen.
Po třetím kole mi bylo anonymem na nejmenovaném webu doporučeno, abych se zamyslel nad
střeleckou neschopností svého týmu. Já se zamyslel," s úsměvem nyní vzpomíná kouč Těšnovic
Michal Hradil. „41 vstřelených branek je slušná porce. Mrzí mě ale ztráty bodů doma se Zdounkami a
ve Slavkově, kde jsme dvakrát vedli o dvě branky a nedotáhli zápas do vítězného konce. Krutou lekci
nám uštědřil Mrlínek. To byl poločas hrůzy. Ostatní zápasy měly z naší strany kvalitu a tým se
postupně sehrával a poznával. Skvělé výkony podávala trojice Novotný, Kutňák, Mršťák. Tahouni
týmu, kteří ostatní strhávali ke kvalitním výkonům. Ještě musím vyzvednout výkony Martina
Pochylého, to je pro mne neskutečný hráč a lídr týmu. Má obrovský přehled ve hře, stálou výkonnost a
je pořád pozitivně naladěn. Měl skvělý podzim. Určitě budu chtít tým přes zimu posílit, kvalitně
potrénovat a pokusit se umazat manko na vedoucí mužstva," plánuje Michal Hradil.

5. SLAVKOV POD HOSTÝNEM
(27 bodů, skóre 34:22)
K úplné spokojenosti ve Slavkově chybí větší úspěšnost v domácích zápasech. „Čekali jsme více
výher před svými fanoušky. Jedna porážka nebolí tolik jako mnoho remíz. Na můj vkus jsme zahodili
až příliš šancí," mrzí trenéra Slavkova p. H. Pavla Kotase, jehož tým si tak spravil náladu na půdě
soupeřů. „Dokonce jsme sesadili Mrlínek z čela, čímž jsme si potvrdili, že máme na ně a dokážeme
favority potrápit," těší kouče.
Tým se ale stále vyrovnává s koncem kariéry druhého nejlepšího střelce soutěže uplynulého ročníku
Ondřeje Grygara. „Citelně chybí, hlavně jeho góly. Ondru stále lákáme zpátky, dokonce se přišel na
některá naše utkání podívat. Uvidíme, do odvet by se nám hodil," přiznal Kotas, který je ale jinak
s herním projevem týmu spokojen. „Na to, jak máme mladý kádr, kluci hrají dobře. I proto žádné
posilování během podzimu neplánujeme. K dispozici mám 17 hráčů, kteří táhnout za jeden provaz.
Kromě udržení či vylepšení naši pozic je naším cílem pro jarní část úspěch v poháru. Nyní nás
v semifinále čekají těžké Těšnovice, ale protože hrajeme doma, věříme, že by se nám mohlo třeba
podařit obhájit loňské prvenství," pousmál se kouč.

6. ZDOUNKY
(26 bodů, skóre 29:21)
S podzimní částí jsou ve Zdounkách spíše spokojeni. „Nastoupili jsme oproti jaru jen v mírně
pozměněném kádru. Na hostování do Zborovic odešel Krčmař, kterému se tam daří, což těší, a přibyli
dorostenci Kyrcz s Červíkem, kteří se výborně adaptovali do kategorie dospělých a jsou platnými
hráči. Asi jako v každém týmu docházelo ke zraněním a častým obměnám v sestavě, ale kádr je
široký a občas byli ještě povoláni i dorostenci Fojta s Judasem. Máme druhou nejlepší obranu, zato
proměňování šancí bývá až neskutečný problém a o penaltách to platí dvojnásob. Paradoxem je, že

se nám dařilo ve všech zápasech s mužstvy nad námi jak ve hře, tak i bodově, snad jen s výjimkou
Němčic, ale i ty jsme potrápili. Zato se slabšími ztrácíme a někdy bohužel zaslouženě. Na první místo
lídra soutěže ztrácíme 11 bodů, což je dost, ale jak už to tak ve fotbale bývá, míč je pořád kulatý a
bude i na jaře," pousmál se předseda klubu Zdeněk Čevela.

7. SKAŠTICE B
(22 bodů, skóre 44:30)
Také ve Skašticích jsou po podzimu s výsledky místní rezervy spokojeni. „Získali jsme 22 bodů, což
byl takový náš předsezonní cíl. Ve většině utkání jsme předvedli slušný herní projev, což mě těší.
Dokázali jsme potrápit i týmy z horních pater tabulky. Výsledkově nám sice tyto duely nevyšly, ale po
herní stránce se naše výkony, i v těchto těžkých zápasech, dají hodnotit kladně. Hráče chci pochválit
za přístup jak k tréninkům, tak i k zápasům. Jsem rád, že je fotbal ve Skašticích baví a doufám, že
v tomto nastoleném trendu budeme pokračovat i nadále. Teď budeme mít všichni zasloužený
odpočinek a koncem ledna začne příprava na jarní část. Všem děkuji za dobrou reprezentaci našeho
klubu," vzkázal trenér Skaštic B Lukáš Motal.

8. POČENICE
(18 bodů, skóre 29:38)
S umístěním a vybojovanými body panuje spokojenost v Počenicích. „Osmé místo a zisk 18 bodů jsou
nad naše očekávání. Vyjma rezervy Holešova jsme dokázali porazit všechny týmy, se kterými bychom
měli bojovat o setrvání v soutěži, navíc jsme body získali i se silnými Těšnovicemi a Zdounkami.
Vydařily se nám domácí zápasy před našimi skvělými fanoušky, ve kterých jsme získali 13 bodů.
Povedené byly hlavně duely se Střílkami, Chvalčovem a Záříčím, v nichž jsme dokázali nastřílet vždy
alespoň pět branek. Naopak zklamáním jsou naše výsledky na hřišti Skaštic, Mrlínku a Holešova, kde
jsme vyloženě propadli. Celou polovinu sezony jsme se opírali o široký kádr hráčů a všichni podali
většinou spolehlivé výkony. Jen v brance se vystřídali čtyři gólmani. Vyzdvihnout bych chtěl hlavně
Haráska, jenž ze šesti zápasů vychytal třikrát čisté konto, z defenzivy Tesaře s Juřenou a útočné duo
Šimčík-Tesák, které nastřílelo většinu našich branek. Doufám, že na jaře budeme pokračovat
v podobných výkonech, jednoznačně ale musíme zlepšit tréninkovou morálku," podotkl předseda
počenického klubu Josef Hrušák.

9. STŘÍLKY
(15 bodů, skóre 24:45)
Ve Střílkách došlo před sezonou k obměně kádru. V letní přestávce odešli Petr Posolda do Koryčan a
Mira Vitoul do Pačlavic, naopak kádr posílil brankář Lukáš Strýček z Medlovic a Lukáš Machala
z Osvětiman. „Byl jsem velmi zvědav, jak se nám bude dařit bez klíčového hráče Posoldy. Navíc letní
příprava dopadla opět fiaskem. Celkem jsme čtyřikrát zvítězili, dvakrát remizovali a osmkrát prohráli,
což není špatné. Nestárnoucí Michael Hubr vstřelil 12 branek, což je víc než polovina celého týmu.
Škoda že se k němu nepřidal ještě někdo další. Daleko víc nás ale tlačí bota v obranné fázi.
44 obdržených branek je opravdu katastrofa!!! Když se ale zamyslím, v jakém počtu už velmi dlouhou
dobu trénujeme, tak toto umístění s tímto skóre není úplně nejhorší. Pokud se budeme chtít vyhnout
hře o záchranu, musíme mužstvo omladit a především výrazně posílit," zhodnotil podzim trenér Střílek
Pavel Mikulčík.

10. HOLEŠOV B
(12 bodů, skóre 28:38)
Nespokojenost. Taková nálada panuje v Holešově s výkony a výsledky rezervy. „Dvanáct bodů je
velmi špatný výsledek. Je to zklamání pro mě i vedení. Příčiny jsou jasné. Je to špatná tréninková
morálka, která byla celou část podzimu skoro nulová a bez tréninku někteří hráči ani na okres nemají.
Spolehlivé výkony podávali jen Hlobil, na kterého se můžu spolehnout s přísunem branek, a pak trio

Matuška, Paštěka, Vaculík. Venkovní zápasy jsme zvládali jen v jedenácti, a to sem musel přemluvit
k návratu bývalé hráče Nováka, M. Přívaru, Ohlídala a Konečného, abychom vůbec zápas odehráli.
Doma mi zas mohli pomoct dorostenci a sem tam někdo z A týmu. V zimní přestávce musíme
zapracovat na významu B týmu a jeho fungování, ale hlavně by se měli zamyslet hráči," řekl trenér
Holešova B Tomáš Vybíral.

11. LOUKOV
(12 bodů, skóre 17:34)
Před začátkem sezony měl kouč Loukova k dispozici dvacetičlenný kádr. „Předpokládal jsem, že
budeme hrát v horní polovině tabulky. Bohužel již od prvního zápasu nás kosilo jedno zranění za
druhým. Nejcitelněji nám pak chyběli oba elitní útočníci, jak Topič, který k nám přišel z Kelče, tak
Lukáš Kocman, který je již několik let naším nejlepším střelcem. Hlavně díky těmto absencím máme
nejméně nastřílených branek v soutěži," vysvětluje si trenér Loukova Miroslav Hovořák. „Jelikož
zraněných neubývalo, museli nám v některých zápasech dokonce vypomoct bývalí hráči, kterým tímto
děkuji. Nezbývá mi než doufat, že se zranění hráči přes pauzu dají zdravotně do kupy a v zimní
přípravě dobře potrénují. Pevně doufám, že nadcházející zimní příprava bude, co se účasti týká, lepší
než ta minulá. Pokusíme se taktéž mužstvo posílit, abychom se vyhnuli bojům o záchranu. Rád bych
na závěr poděkoval všem hráčům, funkcionářům a hlavně fanouškům, kteří nás podporovali i když se
nedařilo," ocenil Hovořák.

12. KYSELOVICE
(11 bodů, skóre 30:47)
Větší očekávání panovala před startem rovněž v Kyselovicích, které zažily nejhorší podzim v historii
klubu. „První část nelze hodnotit kladně, spíš naopak. Celý podzim jsme se herně trápili, což se
projevilo na výsledcích. Po podzimu máme na kontě pouhých 11 bodů, což je velké zklamání.
Můžeme hovořit o nejhorším podzimu za dobu působení našeho klubu v okresním přeboru. Máme
hodně podnětů k přemýšlení. Pres zimu bude potřeba kvalitní příprava, abychom na jaře byli schopni
podávat stabilní výkony a odvrátili hrozbu sestupu," přeje si hráč Kyselovic Martin Sobek.

13. CHVALČOV
(11 bodů, skóre 21:44)
Po slibném rozjezdu i ve Chvalčově těžce koušou první fázi soutěže. „Předposlední místo a zisk
jedenácti bodů, takže určitě nejsme s podzimní částí spokojeni. Po optimistickém začátku, kdy jsme
získali ze tří zápasů 5 bodů, přišlo postupné vystřízlivění. Během několika zápasů, zejména se
Záříčím, Loukovem a Lubnou, se ukázalo, že poměr šancí ke vstřeleným gólům, který stačil v okresní
soutěži, již v okresním přeboru nestačí. Nedali jsme dvě tři tutovky, soupeř se trefil a už jsme se vezli.
Také jsme doplatili na poměrně úzký kádr, takřka celý podzim jsme táhli ve dvanácti hráčích. Bohužel
byly i zápasy, ve kterých jsme totálně propadli. Ale jsme optimisté, bodový odstup na nesestupové
příčky není nijak dramatický, uděláme pořádnou zimní přípravu, vedení musí zapracovat na posilách,
stmelíme kolektiv a věřím, že se zachráníme. Jako největší pozitivum podzimu vidíme hráčský vzestup
našeho benjamínka Martina Pecháčka, který se výborně adaptoval z dorostu a byl platným a poctivým
hráčem," zdůraznil sekretář Chvalčova Patrick Cassinelli.

14. ZÁŘÍČÍ
(7 bodů, skóre 16:35)
Záříčí si dalo před sezonou za cíl pohybovat se uprostřed tabulky, což se ve finále hrubě nepovedlo.
„Chtěli jsme se zaměřit hlavně na domácí zápasy. Když se nám povedl hned první, vypadalo to dobře.
Pak přišly zbytečné prohry vesměs o gól a psychická odolnost týmu byla ta tam. Prakticky jsme
zkopírovali loňský podzim. Opět přezimujeme na posledním místě. Hra našeho týmu není až tak

špatná, ale problém koncovky nás trápí už hodně dlouho. Tentokrát si myslím, že tuto soutěž již
neudržíme. Považoval bych to za zázrak," je realistou předseda klubu Záříčí Petr Krutil.

TABULKA PO PODZIMU
1. Němčice
2. Mrlínek
3. Lubná
4. Zdounky
5. Těšnovice
6. Slavkov p. H .
7. Skaštice B
8. Počenice
9. Střílky
10. Holešov B
11. Loukov
12. Kyselovice
13. Chvalčov
14. Zářičí

14 11 2 0 1
14 11 1 0 2
14 11 0 0 3
14 8 1 3 2
14 8 1 2 3
14 7 1 4 2
14 6 2 0 6
14 5 1 1 7
14 4 1 1 8
14 3 1 1 9
14 2 2 2 8
14 3 1 0 10
14 2 2 1 9
14 2 0 1 11

TABULKA DOMA
1. Lubná 7 6 0 0 1 17:16 18
2. Mrlínek 7 4 1 0 1 22:5 17
3. Němčice 7 4 1 0 1 25:15 17
4. Zdounky 7 5 0 1 1 17:7 16
5. Počenice 7 4 0 1 2 21:11 13
6. Těšnovice 7 4 0 1 2 23:15 13
7. Slavkov p. H. 7 2 1 2 1 17:9 13
8. Skaštice B 7 4 0 0 3 32:16 12
9. Chvalčov 7 1 1 1 3 11:14 9
10. Střílky 7 1 1 1 3 14:18 9
11. Kyselovice 7 1 1 0 4 19:24 8
12. Loukov 7 2 0 2 3 4:10 8
13. Holešov B 7 2 0 1 4 18:16 7
14. Zářičí 7 1 0 0 6 7:15 3

TABULKA VENKU
1. Němčice 7 6 1 0 0 24:11 20
2. Mrlínek 7 6 0 0 1 27:11 18
3. Lubná 7 5 0 0 2 22:13 15
4. Těšnovice 7 4 1 1 1 18:10 15
5. Slavkov p. H. 7 4 0 2 1 16:9 14
6. Zdounky 7 2 1 2 2 11:11 10
7. Skaštice B 7 2 2 0 3 10:14 10
8. Střílky 7 2 0 0 5 9:26 6
9. Holešov B 7 1 1 0 5 9:21 5
10. Počenic e 7 1 1 0 5 7:26 5
11. Zářičí 7 1 0 1 5 9:19 4
12. Loukov 7 0 2 0 5 11:22 4
13. Kyselovice 7 1 0 0 6 10:25 3
14. Chvalčov 7 0 1 0 6 8:29 2
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