Fotbalová ročenka 2010/2011
A mužstvo

Letní příprava

Hluk - Uherský Brod 1:4
13. 7. 2010 - přátelský zápas
Branky:
Jan Machala
Hluk - Uherský Brod 1:4 - Prohra na úvod přípravy.
Na úvod si Spartakovci přizvali divizního soupeře od řeky Olšavy. Od začátku měli hosté v poli
převahu, ale domácí obrana je do vyložených šancí nepouštěla.O prohře rozhodl až závěr
přípravného zápasu, kdy hosté vstřelili rozhodující branky. Domácí nastoupili v silně kombinované
sestavě a tak se výsledku nelze ani divit.
Sestava:
Fojtík Josef-Machala Jan-Machala Alexandr-Rybnikář Roman-Minařík Martin-Zalubil OndřejJurásek Štěpán-Radoch Přemysl-Botek Zdeněk-Klabačka Jaroslav
Střídali: Chytil Robin-Matyáš Josef-Bachánek Ondřej

Kyjov - Hluk 5:1
17. 7. 2010 - přátelský zápas
Branky:
Jan Dohnal
Kyjov - Hluk 5:1 - Další zápas nebyl vyjímkou
O výsledku zápasu rozhodl hlavně první poločas,kdy hosté inkasovali po hrubých individuálních
chybách či sami vybídli Kyjovské do zakončení. Druhá půle již byla lepší,ale změnu skóre
nepřinesla.Hosté zkoušeli v zápase Martina Zalubila (SK O.Lhota).Domácí nastoupili mimo jiné i s
exligistou Randou ( 1.FC Slovácko).
Sestava:
Bachan Lukáš-Říha Josef-Zalubil Michal-Zalubil Ondřej-Minařík Martin-Machala Jan-Radoch
Přemysl-Dohnal Jan-Rybnikář Roman-Jurásek Štěpán-Zalubil Martin
Střídali: Bachánek Ondřej-Klabačka Jaroslav-Hanák Roman-Machala Alexandr

Hluk - 1.FC Přerov st.dorost 4:2
28. 7. 2010 - přátelský zápas
Branky:
Martin Minařík
Štěpán Jurásek
Jiří Straka
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Hluk - 1.FC Přerov st.dorost 4:2 - Snaživý dorostenci domácí pozlobili
Doslova ze dne na den byl domluven další přátelský zápas,tentokrát se staršími dorostenci 1.FC
Přerov,kteří jsou v Hluku na předsezónním soustředění. Domácí nastoupili opět ve značně
pozměněné sestavě a na hře to bylo znát.Převahu v poli měli, ale spousta zkažených jednoduchých
přihrávek znemožňovala přímočařejší kombinaci na branku soupeře. Až po 20 min se po skrumáži
trefil bomber Jurásek a následně zvýšil po samostatné akci štírek Minařík a poločasový výsledek
uzavřel sváteční střelec Straka po štastné teči od obránce.
Úvod II. půle začali aktivně mladíci z Hané,kteří také v rozmezí několika minut dali 2 kontaktní
branky. Zdálo se, že ze zápasu bude drama,ale to rychle vzalo za své, když hosté si vstřeili vlastní
gól a tím bylo o výsledku rozhodnuto.
Sestava:
Fojtík Josef-Machala Alexandr-Klabačka Jaroslav-Šafařík Pavel-Straka Jiří-Minařík Martin-Polášek
Michal-Hanák Roman-Radoch Přemysl-Jurásek Štěpán-Bachánek Ondřej
Střídali: Gál Tomáš

Slovácko B - Hluk 6:0
01. 8. 2010 - přátelský zápas

Slovácko B - Hluk 6:0 - Statečně vzdorovali ligové zálohě
Dodatečně smluvený přátelský zápas se odehrál v úmorném vedru nedělního dopoledne na
,,legendární" Bělince v Kunovicích.
Od úvodního hvizdu bylo jasné kdo bude mít herně navrch, neboť Slovácko nastoupilo s několika
fluktuanty z A týmu ( Urbánek,Szmek,J.Valenta,Hlůpik atd.),ale tradiční účastník KP se předem
necítil poražen a bojoval dokud mu síly stačili a považte měl i šance. Nejprve šel sám na
brankáře ,,domácích" Martin Zalubil,ale ve vyložené šanci byl stažen a následovala ČK, bohužel
moment se odehrál mimo pokutové území a tak se rozehrával pouze přímý kop,jehož exekutor Jan
Machala vyslal střelu příliš nad bránu.Pak v druhé půli nastřelil agilní Martin Zalubil tyč.V další
minutách posílil útočnou vozbu Hlučanů navrátilec z USA Jan Dohnal a vzápětí se dostal do
vyložené šance, kdy sám v pokutovém území nepřekonal hlavičkou gólmana.Juniorka Slovácka po
změně stran značně prostřídala kádr a na hřiště tak nastoupila čerstvá ekipa hráčů,kteří postupně
několikrát překonali hostující obranu a brankáře Fojtíka a dali tak výsledku konečnou podobu. Z
pohledu nezávislého diváka lze řící, že výsledek je na první pohled krutý, ale proti velké fotbalové
kvalitě na straně Slovácka udělali Spartakovci maximum co mohli.Věřme,že bojovnost je neopustí i
na hodovou sobotu,kdy hostí od 16.30hod mužstvo Chropyně.

Sestava:
Fojtík Josef-Machala Alexandr-Machala Jan-Šafařík Pavel-Šimčík Petr-Radoch Přemysl-Minařík
Martin-Bachánek Ondřej-Machala Ondřej-Zalubil Martin-Jurásek Štěpán
Střídali: Matyáš Josef-

Krajský přebor – Zlínský kraj - podzim

Hluk - Chropyně 2:1
07. 8. 2010 - 1. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Ondřej Machala
Martin Zalubil
Žluté karty:
Petr Šimčík

Hluk - Chropyně 2:1 - Na úvod sezóny cenná výhra
V netradiční čas,na hodovou sobotu,nastoupili domácí reprezentanti i s novou trenérskou dvojicí
A.Machala,V.Marek a s čerstvou posilou Martinem Zalubilem na hrotu útoku.
Úvod zápasu se nesl ve znamení vzájemného oťukávání, kdy ani z jeden ze soupeřů nechtěl udělat
chybu a tak darovat soupeři výhodu vedení. Chropyňští nastoupili v silně omlazené sestavě, ale byli
překvapivě aktivnější a taky první zahrozili šancemi Sobka a Buksy. Domácí se rozjížděli pomaleji,
ale také zahrozili dvěma dobrými šancemi Martina Zalubila, kdy nejprve slabě vystřelil k tyči a pak
zase dobrou ranou přestřelil.Za bezbrankového stavu se taky odcházelo do kabin.
Druhý poločas již přinesl více vzruchu na trávníku a to hned v 52´, kdy v zápase zaskakující stoper
O.Machala podcenil vysoko letící míč, který se dostal až k hostujícímu útočníkovi, který již
postupoval sám na branku, ale ten ještě v poslední chvíli zatáhl v pokutovém území za ,,záchrannou
brzdu" a následovala penalta, kterou kapitán Buksa s přispěním menší nerovnosti před Fojtíkem
proměnil (0:1).Domácí tento moment nabudil,hosté se stáhli do hluboké defenzívy a čelili útokům
domácích. Branku postupně ohrozil Jurásek, který pouze nastřelil gólmana či Martin Zalubil, který
terfil jen boční tyč branky soupeře. V 82´se na nemohoucnoust svých kolegů již nemohl dívat
matador hlucké obrany Michal Zalubil, který si vzal míč a vřítil se do obrany Hanáků, kteří jej
zastavili jen za cenu faulu a následovala taky penaltu. Roli exekutora se ujal hříšník předcházejících
okamžiků Ondra Machala, který ji bezpečně proměnil (1:1). To byl ten pravý impuls pro
Spartakovce strhnout vedení na svoji a taky se tak stalo. Všudybyl O.Machala vypustil tvrdý
projektil z dobrých 25m, který pouze hostující brankář vyrazil před sebe, kde již však ,,číhal" v
zápase velmi aktivní Martin Zalubil a ten jej uklidil do sítě (2:1). Do konce zápasu již domácí
kontrolovali situaci a nedovolili zdramatizovat průběh zápasu.

Sestava:
Josef Fojtík-Jan Machala-Michal Zalubil-Petr Šimčík-Ondřej Machala-Martin Minařík-Zdenek
Botek-Martin Zalubil-Přemysl Radoch-Štěpán Jurásek-Roman Hanák
Střídali: Ondřej Bachánek-Petr Janča

Vigantice - Hluk 1:0
14. 8. 2010 - 2. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011

Vigantice - Hluk 1:0 - Remízu nakonec neuhájili
V krásném prostředí valašských kopců a rázovité krajině kolem Rožnova p.R. nastoupili hlučané na
půdě Vigantic v silně kombinované sestavě.
Úvod zápasu se odbýval převážně uprostřed hřiště s menší aktivitou na domácí straně. Hosté se
snažili dlouhými balony za obranu ztéci domácí defenzivu a při jednom takovém pokusu se to M.
Zalubilovi málem podařilo,ale v souboji o míč byl brankář domácích rychlejší. Dále se pak do šance
dral hostující Hanák,ale nedůrazem nemohl ohrozit bránu. První vzrušivý moment nastal v 14´kdy
po rohu domácí Streit hlavou trefil tyč. Od tohoto okamžiku začali být pány na hřišti a často
zaměstnávali obranu hlučanů. Svědčí o tom šance R.Vokáče,který se zaběhl za obranu,ale Fojtík
skvěle zachránil.Poté vyslal na druhé straně zajímavou střelu Minařík.Poté domácí Mohyla
polovysokou střelou ohrozil hostující branku. Do poločasu tak přišla pouze další gólová šnace
domácích a to konkrétně v 43´, kdy agilní R.Vokáč nepřelstil Fojtíka.
Druhý poločas začal silným tlakem domácích,který vyústil v sérii rohových kopů,ale hosté
nebezpečí někdy i s vypětím všech sil zažehnali. V 60´přišla největší šance hostů, kdy se prodral
přes tři hráče do šance Martin Zalubil,hledal ještě přihrávkou lépe postaveného Hanáka,ale
přihravku si domácí obránce málem sklepl do vlastní sítě. Následoval roh a po něm slabá střela
Radocha. O pět minut později následovala další zajímavá šance a to v podání Radocha, který v
dobré pozici branku přestřelil.Od tohoto okamžiku domácí přestali hrát a hosté se začali postupně
více osmělovat,ale bez výrazného ohrožení branky domácích. To Vigantičtí pochopili, že takhle hrát
nejde,zapnuli a výsledkem čehož byla velká šance Vokáče. A pak přišel pro hosty nešťastný
okamžik. Po autovém vhazování letěl níč do vápna, kde v souboji o míč,který hostujícÍ Jurásek
prohrál,míč se dostal mezi P.Šimčíka a domácího útočníka,který ve snaze odkopnout míč zasáhl
domácího hráče a rozhodčí po velkém váhání zapískal pokutový kop, který bezpečně proměnil
R.Vokáč. Tento moment domácí viditelně povzbudil a následovaly ještě další šance Jakuba Vokáče a
Mohyly, který z přímého kopu nastřelil břevno Fojtíkovi svatyně. Hosté,ač nastoupili v silně
kombinované sestavě,nezklamali,bojovali,ale nutno přiznat, že bez několika hráčů základní
sestavy(Botek,O.Machala,Michal Zalubil) to v soutěži opravdu nepůjde.

Sestava:
Josef Fojtík-Josef Říha-Alexandr Machala-Jan Machala-Ondřej Bachánek-Roman Hanák-Martin
Zalubil-Martin Minařík-Přemysl Radoch-Petr Šimčík-Štěpán Jurásek
Střídali: Jaroslav Klabačka-Michal Polášek

Hluk - Dolní Němčí 3:1
22. 8. 2010 - 3. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Ondřej Machala
Martin Zalubil
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Žluté karty:
Michal Zalubil
Ondřej Machala
Hluk - Dolní Němčí 3:1 - Odvěký rival pokořen
V nádherném nedělním odpoledni, který byl ještě umocněn početnou diváckou kulisou se opět po
roce odehrálo regionální derby mezi odvěkými rivaly z povodí říčky Okluky mezi Hlukem a
Dolním Němčím.
Úvod zápasu přinesl každému týmu po jedné šanci, kdy nejprve domácí Jurásek vysoko přestřelil a
na druhé straně hostující Poruban mířil do boční sítě.Od těchto okamžiků měli hosté mírnější
převahu, kterou však nedokázali dotáhnout k brankové šanci. První velké varování domácí
defenzívě vyslal v 16´kapitán hostů Skopal Zdeněk, který nastřelil tyč. Avšak první branka padla do
hostující sítě. Martin Zalubil vybojoval u čáry míč,přistrčil jej Juráskovi, ten O.Machalovi, který
vyslal tvrdou střelu na brankáře Kadlčka, ovšem ten ji neudržel a dobíhající autor střely O.Machaly
pohodlně dorazil a otevřel skóre (1:0). O 2 minuty později to bylo již o dva góly, kdy byl ve vápně
sražen Jurásek a následoval PK. Ten s klidem Angličana proměnil opět O.Machala (2:0). Z
dvoubrankového vedení se však domácí dlouho neradovali, neboť nepřímý kop se dostal až na
hranici vápna k volnému Skopalovi, který krásnou ranou do horního růžku snížil (2:1). Domácí se
tímto momentem nepoložili a dál atakovali hostující obranu. V 31´měl velkou šanci Hanák, ale
malým důrazem nemohl míč usměrnit do branky.Hosté se v těchto fázích trochu odmlčeli a nebyli
tak nebezpeční jak v úvodu zápasu.Až v 42´se probil do vápna Poruban a tvrdou střelou nechal
vyniknout hluckého fantoma mezi třemi tyčemi Fojtíka. Pak přišla 44´a pěkná akce Hanáka, který
potáhl míč po levé straně,odmítl si tělem obránce a přihrávkou pod sebe našel na hranici velkého
pokutového území lhotského bombera Martina Zalubila, který si míč zpracoval a ranou s pomocí
tyče dal třetí gól (3:1). Za tohoto stavu se šlo do kabin.
Druhý poločas začal dobrou střelou O.Machaly, kterou však gólman lapil. Pak zahrozili i hosté, kdy
střílený centr do vápna jen tak,tak prosvištěl kolem branky do autu.V 62´přišel zřejmě klíčový
moment utkání, kdy pronikajícího Hanáka stáhl rukou M.Pochylý a byl vyloučen. Nabídnutá
přesilovka začala tyčkou Martina Zalubila v 66´po níž se ještě míč dostal k agilnímu Hanákovi,
kterého však vychytal brankář. V 73´přišla velmi pohledná akce domácích kdy míč směřoval po ose
O.Machala,Šimčík,Martin Zalubil, kdy posledně jmenovaný vyslal krásnou střelou pod břevno tu
však hostující gólman vyškrábl. Paradoxně však toto byla od domácích poslední gólová šance
zápsu. Od tohoto okamžiku více ,,zlobili" hosté,kteří mohli v 87´snížit T.Stojaspalem,ale Fojtíka
neprostřelil. Poté si již domácí vítězství pohlídali a vybojovali tak další důležité domácí 3 body.
Zápas opravdu nabídl vše co náročný fotbalový fanoušek žádá,tj. branky,pěkné fotbalové akce na
obou stranách i celkovou atmosféru kolem utkání. Škoda, že takových zápasů není za sezónu více.
Sestava:
Josef Fojtík-Petr Šimčík-Jan Machala-Alexandr Machala-Michal Zalubil-Martin Minařík-Zdeněk
Botek-Ondřej Machala-Přemysl Radoch-Martin Zalubil-Štěpán Jurásek
Střídali: Jaroslav Klabačka-Ondřej Bachánek-Roman Hanák

O.N.Ves - Hluk 1:1
28. 8. 2010 - 4. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Martin Minařík
Žluté karty:
Petr Šimčík
Martin Zalubil
Alexandr Machala

O.N.Ves - Hluk 1:1 - Další derby znamenalo plichtu
Další mistrovský zápas hrálo áčko v O.N. Vsi. Bylo to zase derby, které se však nedalo srovnávat s
derby před týdnem s Dolním Němčím. Ani divácká kulise, ani úroveň fotbalu nedosáhla v tomto
zápase srovnatelného sportovního zážitku pro diváka, jaký si odnesl minulý týden. Hned v 6.
minutě si nerozuměl Fojtík s Michalem Zalubilem a domácí se lehce dostali do vedení. Za několik
minut se srazili Michal Zalubil domácím Strakou. Oba byli otřeseni, ale náš hráč se větší chvíli
dostával z tohoto šoku. Zdálo se, že nebude pokračovat, přesto se sebezapřením zůstal na hřišti.
Toto však ovlivnilo celý poločas, který byl mdlý a z obou stran fotbalově špatný. I naši hráči hráli
ustrašeně a alibisticky. Pohyb dopředu a rychlý protiútok nepředvedlo ani jedno mužstvo. Po
poločase nastoupili naši hráči s cílem vyrovnat a zvrátit dosavadní stav 1:0. Měli jsme skoro drtivou
převahu, čisté šance neproměnili Machala A., Machala O., a Minařík. Domácí neustále poléhávali,
zdržovali s cílem udržet pro ně přijatelný výsledek. Když už se zdálo, že tento zápas prohrajeme,
dostal pěknou přihrávku do pokutového území Minařík a bezpečně svoji šanci proměnil a tím
stanovil konečný výsledek 1:1. Po utkání lze konstatovat, že tak slabého soupeře venku a možná ani
doma nepotkáme, a proto je škoda i těch 2 bodů.

Sestava:
Josef Fojtík, Josef Říha, Alexandr Machala, Michal Zalubil, Jan Machala,Martin Minařík, Přemysl
Radoch, Ondřej Machala, Roman Hanák, Štěpán Jurásek, Martin Zalubil
Střídali: Petr Šimčík,Ondřej Bachánek

Hluk - Luhačovice 0:0
05. 9. 2010 - 5. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Žluté karty:
Martin Zalubil
Ondřej Machala
Josef Říha

Hluk - Luhačovice 0:0 - Vyhrát si nezasloužilo ani jedno mužstvo
V téměř již podzimním nedělním odpoledni nastoupil domácí tým s cílem alespoň navázat na výkon
v derby s Dolním Němčím, ovšem i tentokrát nebyl kompletní ( chyběl Michal Zalubil,Štěpán
Jurásek,Roman Rybnikář a tradičně US boys).
Začátek střetnutí se nesl v znamení vzajemného oťukávání, kdy na obou stranách dominovaly
obrany. Jako první zahrozili domácí, kdy mladý jinoch Bachánek měl dvě zajímavé gólové
příležitosti, nejprve šel sám na brankáře hostů po přečíslení Luhačovické obrany, ale netrefil ani
branku a míč se tak,tak došoural vedle tyče. Další moment přišel vzápětí, kdy ze strany postupoval
sám na branku, ale místo přihrávky na lépe postaveného lhotského bombera Martina Zalubila zvolil
slabou a nedůraznou střelu,, která ani netrefila branku ! Po těchto momentech zjistili hosté, že
domácí nemají dneska svůj den a tak začali zlobit, ovšem pouze střelami nad branku Fojtíka.Pak se
znovu připoměli domácí, ale Martin Zalubil střílel nad. Snad největší šanci I.poločasu měli hosté,
konkrétně Lukáš, který tvrdou ranou z úhlu vystrašil domácího strážce svatyně a následná dorážka
skončila vedle. Tak skončil i poločas.
Druhá půle začala ve stejném duchu jako první s mírnou aktivitou na kopačkách Spartakovců.
Hosté se v poli snažili,ale spousta nepřesností na jejich kopačkách způsobovala, že se moc nedostali
do slibného zakončení. Největší šance domácích přišla v 73´,kdy bežel ze strany sám na brankáře
Martin Zalubil, ale šanci mu zmařil brankář Soukeník včasným vyběhnutím. Na druhé straně hosté
zahrávali nepřímý volný kop a po zmatcích ve vápně dotlačili míč za záda Fojtíka, ale dle mínění
asistenta rozhodčího to bylo z postavení mimo hru a branka tak nemohla být uznána. Po tomto
okamžiku již hra plynula k závěrečnému hvizdu utkání. Domácí hráči nenavázali na výkon z derby
s Dol.Němčím, ale bojovali a je otázkou, zda získaný bod je přínosem či ztrátou.

Sestava:
Josef Fojtík-Petr Šimčík-Jan Machala-Alexandr Machala-Ondřej Machala-Zdeněk Botek-Petr
Janča-Ondřej Bachánek-Martin Zalubil-Roman Hanák-Přemysl Radoch
Střídali: Horák Zdeněk-Říha Josef-David Soviš

Spytihněv - Hluk 6:1
11. 9. 2010 - 6. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Zdenek Botek
Žluté karty:
Alexandr Machala
Ondřej Machala
Štěpán Jurásek

Spytihněv - Hluk 6:1 - V zápase totálně selhali
Nikdo před zápasem jistě nečekal, že hlučané odjedou s takovou gólovou nadílkou a to ještě
výborný gólman Bachan chytil několik gólových situací.
Úvod zápasu začali aktivněji domácí, kteří se snažili o vstřelení prvního gólu a to se jim taky
povedlo v 9´kdy odražený míč od břevna v pohodě dorazil do sítě zkušený Ulman (1:0). O dvě
minuty to bylo již 2:0, kdy zkoprnělou a nejistou obranou hostí prošel Večeřa a podél vybíhajícího
brankáře dopravil míč do branky. Paradoxně od tohoto okamžiku začali hosté hrát a vsítili i
kontaktní gól Botkem, kdy po zahrávaném nepřímém kopu jmenovaný hráč hlavou usměrnil míč k
tyči brankáře Stýbla (2:1). Hosté ožili a vytvořili si několik nadějných šancí zvláště příležitost
J.Machaly či tvrdá střela O.Machaly měly gólové paramatery.Domácí působili nejistě až zakřiknutě
a dovolili Spartakovcům hrát. Avšak místo srovnání skóre přišel gólový trest, kdy se podél postranní
čáry vřítil do obrany Večeřa a po nejasné situaci ohlědně postavení mimo hru, adresoval míč před
bránu k volnému Horsákovi, který se již nemýlil (3:1).
Druhý poločas začal s mírnou aktivitou hlučanů, ale bez vážnějšího ohrožení domácí svatyně. V
čase mezi 70 až 80 ´se definitivně rozhodlo o vyýsledku střetnutí, kdy hosté inkasovali 3 góly po
hrubých chybách a dovolili domácím první vysoké vítězství v sezóně. Na adresu hostí lze říci, že se
v plné kráse ukázala chybějící kvalita hráčů bez které to opravdu nejde a pak se dostaví takový
výsledek jaký se dostavil. Věřme, že tento výsledek bude jakýmsi mementem do dalších kol a již se
nebude opakovat.

Sestava:
Lukáš Bachan-Alexandr Machala-Jan Machala-Ondřej Machala-Petr Šimčík-Zdeněk BotekPřemysl Radoch-Petr Janča-Štěpán Jurásek-Martin Zalubil-David Soviš

Hluk - Kateřinice 1:3
19. 9. 2010 - 7. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Martin Zalubil
Žluté karty:
Ondřej Machala
Josef Fojtík

Hluk - Kateřinice 1:3 - Domácí neporazitelnost skončila
Soupeř z Valašska na domácí umí a tak tomu bylo i v nedělní sychravém odpoledni
Začátek utkání přinesl spoustu nepřesností a zkažených míčů z obou stran. Do první šance se dostali
domácí v 7´kdy Martin Zalubil vystihl nedůraznou malou domů jednoho z obránců, ale brankáře
Zimka nepřekonal. Pak střílel slabě O.Machala, ale rovněž nemohl ohrozit soupeřova gólmana.
Kateřiničtí se rozjižděli pomaleji, ale zato byli nebezpečnější. Dobrou šanci měl Kotrla,ale
nezpracoval dobře míč a ten mu v nadějné pozici utekl. Spartakovci chtěli jako první vstřelit
branku, ale soupeřovu obranu nemohli překonat.Jejich hra pak ztrácela myšlenku a řád, čehož ještě
do poločasu využili hosté vstřelením vedoucí branky v 43´ Beněm, který usměrnil centrovaný míč
přesně k tyči Fojtíkovi branky (0:1). Takto skončil i poločas.
Druhá půle začala pro domácí velmi nešťastně, když v 47´brankář Fojtík nešťastně zasáhl ve vápně
útočníka hostů a kopala se penalta, kterou Beňo s přehledem proměnil (0:2). Od tohoto okamžiku to
se Spartakovci vypadalo zle nedobře až do 65´,kdy dal Martin Zalubil kontaktní gól (1:2). Domácí
chtěli zápas zvrátit,tlačili se k zakončení, ale hosté jejich ataky odvraceli a sami pronikali do
rozhozené obrany s cílem definitivně rozhodnout. To se taky stalo v 72´ a kdo jiný než Beňo, který
využil přesné přihrávky před domácí branku a pohodlně skóroval (1:3). Domácí obrana v tu chvíli
vůbec nehrála a snažila se reklamovat ofsajd u pomezního Zpěváka, ale bezvýsledně. Hlučané tak
ztratili po dlouhé době domácí neporazitelnost a nepotěšili náročné hlucké fanatic fans. Po zápase
se mezi přítomnými fandy strhla debata co bylo a je v současné době příčinou posledních
nepřesvědčivých výkonů, ale to již není obsahem tohoto článku.

Sestava:
Josef Fojtík-Jan Machala-Alexandr Machala-Petr Šimčík-Michal Zalubil-Ondřej Machala-Zdeněk
Botek-Přemysl Radoch-Štěpán Jurásek-Martin Minařík-Martin Zalubil
Střídali: Josef Říha-Miloš Hlaváček-Jan Dufka

Provodov - Hluk 0:1
25. 9. 2010 - 8. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Martin Zalubil
Provodov - Hluk 0:1 - Bojovnost byla odměněna
O řadu opor oslabený Hluk v sobotním odpoledni zavítal na půdu zatím neporaženého Provodova.
Po nepřiznivých výsledcích z minulých kol se na utkání rozhodli odcestovat pouze dva věrní
fanoušci, jmenovitě Antonín Zlinský a dcera trenéra Marka Venďa.
Utkání se odehrávalo na snad nejhorší travnaté ploše u nás, připomínající spíše zorané pole nežli
fotbalové hřiště. Od prvních minut se zápas odehrával mezi šestnáctkami a byl typický zejména
snahou Hluku eliminovat útočnou hrozbu Provodova a pomocí rychlého přechodu do útoku
překonávat pomalejší, ale zkušené a fotbalem otrkané provodovské "staříky". Dirigentské taktovky
se chopil především Botek, který zásoboval své spoluhráče kolmými přihrávkami za domácí obranu
a díky jedné z nich postupoval ve 20. minutě hlucký šutér Martin Zalubil sám na brankáře.
Zakončení ala Messi mu však nevyšlo a branku přestřelil. Hlučané si v průběhu 1. poločasu
dokázali vypracovat ještě několik slibně vyhlížejících střeleckých příležitostí, jenž však stejně jako
šance Zalubila gólem neskončila. Provod hrozil především z rohových kopů, jen za první
petačtyřicetiminutovku jich zahrával nejméně 8. Kromě jednoho zaváhaní hlucké obrany, kdy se
domácí hráč ocitl tváří v tvář brankáři Fojtíkovi, jenž však potvrdil skvělý reflex a provodovské
vychytal, se domácí k větší brankové příležitosti naštěstí nedostali.
Do druhého poločasu Hlučané (nikoli však nově vznikla politická strana, ale hlučtí fotbalisté)
nevstoupili tak koncentrovaně jako do prvního. Zřejmě je rozhodil vtípek jednoho z místních, který
na místo rozhodčího zapískal, a tak hosté zbytečně vycházeli z kabin pět minut před koncem
přestávky. Tento kanadský žertík se Provodvským skutečně povedl. O poločase opustil hřiště první
týden tvrdě pracující a tudíž nesmírně unavený Přema Radoch a namísto něj do utkání naskočil
černý kůn, americký žolík Jan Gatusso Dufka. Prvních 15. minut se Provodovu podařilo uzavřít
hosty před jejich šestnácku, výsledkem jejich snahy však byla pouze dvě nastřelená břevna. Jinak
hlucká defenzíva pracovala na jedničku a útočné hroty domácích dokázala otupit. Postupem času se
utkání čím dál víc vyrovnávalo a Provodvští evidentně začali být čím dál víc nervozní, což se
přenášelo do jejich zbytečný reakci jak směrem k rozhodčímu tak směrem k hostům, jenž sice hráli
tvrdě, ale nikoli zákeřně. Na poslední dvacetiminutovku poslali hostující trenéři na hřiště další
trumf, kdy namísto dobře hrajícího Romana Hanáka, jenž však dle slov trenéra Marka ale bohužel
nemá oči vzadu, vyslali na trávník Petra Janču. Hra byla v těchto chvílích již vyrovnaná a utkání
spělo k bezbrankovému konci. To však odmítlo duo Dufka, Zalubil. V poslední minutě utkání se
míč dostal k autové čáře, kde si ho lyšák Gatusso zkušeně zpracoval a stříleným milimetrovým
centrem, za který by bývalou hvězdu anglické reprezentace Davida Beckhama všechny světové
zpravodajství vynesli do nebes (a jistě by se stal i borcem na konec na nejmenované televizní
stanici) našel plešatou hlavu bombardéra Zalubila, který se v takových chvílich nemýlí. 0:1. A tím
také zápas skončil.
Sestava:
Josef Fojtík-Petr Šimčík-Josef Říha-Zdeněk Horák-David Soviš-Jan Machala-Alexandr MachalaZdeněk Botek-Přemysl Radoch-Roman Hanák-Martin Zalubil
Střídali: Jan Dufka-Jaroslav Klabačka-Petr Janča

Hluk - Slušovice 1:1
03. 10. 2010 - 9. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Martin Minařík
Žluté karty:
Ondřej Machala
Josef Říha

Hluk - Slušovice 1:1 - Cenný bod od neporažených Slušovic
Slunečné počasí, kvalitní a dosud neporažený protivník a pilkova fotbalová klobása byly hlavními
důvody proč navštívit nedělní fotbalové utkání krajského přeboru odehrávající se v Hluku.
Domácím stále scházel dlouhodobě zraněný buldozér Michal Zalubil a k marodům se těsně před
zápasem přidal i Janek Machala, který před nedávnem těsně prohrál konkurz na postavu předsedy
Slavoj Houslice v nově vytvořeném seriálu Okresní přebor (ač by se tam se svoji pověstnou
igelitkou určitě hodil).
Slušovičti od prvním minut začali udávat tempo hry a především jejich přímočaré kombinace
zaměstnávaly domácí (ne)zkušenou obranu. Hosté si dokonce vytvořili několik slibně vyhlížejících
příležitostí, která však domácí s menšími či většími potížemi dokázali odvrátit. A bylo to právě oni,
jmenovitě "hračička" Boteček, jenž vyslal do rychlého brejku rychlonohého Minaříka, pro kterého
sice bylo problémem skórovat, ale podařilo se mu to. 1:0.
Tento moment přidal na kopačky hlučanů jistotu a ti dokázali držet míč a kontrólovat vývoj utkání.
Bohužel však jen do nastavené minuty prvního poločasu, kdy si nepohlídali rohový kop a
inkasovali. 1:1
Do drůheho poločasu vstoupili opět aktivněji hosté, kteří se snažili strhnout vítězství na svoji stranu.
Výsledkem jejich úsili byla pouze dvě nastřelená břevna, které však měl The Wall v domácí bráně
Josef Fojtík určitě podkontrolou. V 83. minutě vymyslel Zdena Botek překrásnou "botečkovu"
uličku mezi statické obránce a šutér v hluckém dresu Martin Zalubil postupoval sám na hostujícího
brankáře. V posledním momentě byl bohužel dostižen obráncem, který ještě dokázal jeho střelu
zblokovat a ta neskončila v síti. Tím také zápas skončil.
Slušovičti nadále spolu s vedoucími Morkovicemi zůstávají neporaženi. Hlučané můžou být
nakonec s bodem spokojeni. Věříme, že v příštím zápase se posuneme v tabulce zase o kus dopředu.

Sestava:
Josef Fojtík-Josef Říha-Petr Šimčík-Zdenek Horák-David Soviš-Alexandr Machala-Ondřej
Machala-Zdenek Botek-Martin Minařík-Přemysl Radoch-Martin Zalubil

Holešov - Hluk 4:0
09. 10. 2010 - 10. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Žluté karty:
Ondřej Machala

Holešov - Hluk 4:0 - Debakl v Holešově
V mrazivém sobotní odpoledni přijeli "zmrdi" (jak hlučany popsal holešovský správce) z Hluku na
půdu nevyzpytatelného Holešova.
Od prvních minut udávala tempo hry zkušená hostující střední záloha ve složení Dufka,O. Machala,
Radoch, jenž nepustila téměř celých 20. minut domácí na hostující polovinu a bylo jen otázkou
času, kdy se hosté ujmou vedení. To se ale nestalo a po zmiňované 20. minutě se Holešovští začali
čím dál více osmělovat a tlačit do útoku. A v minutě 40. se také dočkali vedení, kdy potrestali
zbytečnou ruku Fojtíka mimo pokutové území.
Neuběhly ani tři minuty a domácí se radovali po druhé gólem z dvoumetrového ofsajdu. Nutno
podotknout, že pomezní měl situaci značně sníženou a nevšiml si teče jednoho z holešovských,
který tak vyslal vpřed svého spoluhráče.
Kdo by čekal drtivý nástup hlučanů do druhé půle, čekal by marně. Hosté působili nadále ospale,
připominajíc spíše návštěvníky hodové zábavy v pozdních nočních hodinách. Holešov si s jejich
obranou pohrával a Hluk se nezmohl ani na náznak gólové příležitosti. Konečný výsledek 4:0.

Sestava:
Josef Fojtík-David Soviš-Alexandr Machala-Zdenek Horák-Petr Šimčík-Jan Dufka-Ondřej
Machala-Přemysl Radoch-Jan Machala-Roman Hanák-Martin Zalubil
Střídali: Martin Minařík-Štěpán Jurásek-Ondřej Bachánek

Hluk - 1.FC Valašský 1:1
17. 10. 2010 - 11. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Alexandr Machala
Žluté karty:
Jan Dufka

Hluk - 1.FC Valašský 1:1 - Zbytečná domácí ztráta
Domácí chtěli v tomto zápase konečně bodovat, ale první půle jim vůbec nevyšla. Hosté toho v
prvním poločase taky mnoho nepředvedli a tak byl k vidění nezáživný fotbal. V 29 ´ale hosté
udeřili, kdy se hlavou trefil z rohového kopu M.Maléř(0:1). Od tohoto okamžiku domácím došlo, že
musí začít hrát a jako první se osmělil dobrou ranou M.Zalubil v 35´.
V nástupu do druhé půle chtěli domácí nepříznivý výsledek co nejdříve otočit a plán začali plnit v
51´kdy se trefil kapitán domácích A.Machala (1:1). Vítězství mohl strhnout na stranu domácích
O.Machala, ale v 78´zahodil pokutový kop. Další šanci ke skórování zahodil Botek a tak utkání
skončilo smírně.

Sestava:
Josef Fojtík-Josef Říha-Petr Šimčík-Alexandr Machala-Ondřej Machala-Jan Dufka-MArtin
Minařík-Zdeněk Botek-Jan Machala-Miloš Hlaváček-Martin Zalubil
Střídali: David Soviš-Přemysl Radoch

Vel. Karlovice - Hluk 0:0
23. 10. 2010 - 12. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Červené karty:
Zdenek Botek
Vel. Karlovice - Hluk 0:0 - Bod brali všemi deseti
Těžký zápas na horké půdě ve Velkých Karlovicích čekal na hlucký A tým v sobotním popoledni.
Do branky se místo absentujícího Fojtíka postavil doktor Fila Kovařík a jak se později ukázalo
připsal si na své konto důležité čisté konto.
Od prvních minut udávali tempo hry spíše hostující fotbalisti. Do vývoje utkání však neštastně
zásahl hlavní arbitr, který již ve 20. minut nesmyslně vyloučil po dvou žlutých kartách a za kritiku
rozhodčího hluckého Botka (kdyby nastolený metr držel rozhodčí po celou dobu utkání, padne v
něm minimalně 8 červených karet).
Od těchto chvil se domácí začali dostávat čím dal více do tlaku a hosté zdáli se zcela zaskočeni. Ve
30 min. k udivení všech ukázal rozhodčí žlutou kartu Jendovi Machalovi, který byl od
inkrimonaveného zákroku vzdalen asi 50 metrů. Bohužel, to jen ukazuje na naprostou
nemohoucnost hlavního sudího, jenž v nastoleném trendu pokračoval po celé utkání.
Domácí si za první poločas dokázali vypracovat jednu vážnější šanci, kdy karlovarský útočník
postupoval sám na brankáře Kovaříka. Nakonec však tato šance neskončila žádným vážnějším
ohrožením hlucké branky.
Do druhého poločasu nastoupila hlucká jedenáctka s vědomím, že se musí pokusit odvézt si alespoň
bod. V 60 minutě se však do brejku odvážilo duo O. Machala Zalubil a druhý jmenovaný nakonec
postupoval sám na branku, výsledkem bylo ale bohužel jen na střelé břevno. Domácí si byli vědomi
toho, že bod by byl pro ně ztrátou a postupem času dostávali Hluk pod čím dál větší tlak, dokázali si
také vypracovat několik slibných příležitostí, které však skončil mimo nebo v rukavicích výborného
Kovaříka.
Utkání se dohrávalo v napjaté a nervozní atmosféře. A nakonec skončilo bez branek, k větší
spokojenosti hostujícího týmu.

Sestava:
Filip Kovařík-Josef Říha-Zdenek Horák-Jan Machala-David Soviš-Jan Dufka-Ondřej MachalaZdenek Botek-Martin Minařík-Alexandr Machala-Martin Zalubil

Hluk - Vsetín 1:2
28. 10. 2010 - 15. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Petr Šimčík
Žluté karty:
Miloš Hlaváček
Červené karty:
Ondřej Machala

Hluk - Vsetín 1:2 - Z minima vytěžili hosté maximum
V krásném čtvrtečním podzimním odpoledni se konala předehrávka KP ve které chtěli domácí
naplno bodovat. Do soupeře se doslova ,,zakousli" a přitlačili jej na jeho vlastní polovinu ovšem
překonat vsetínského brankáře se jim nepodařilo, ačkoliv šance na to byly. Nejprve O.Machala
střílel slabě jen do brankáře Sedláka,pak zase vysoko přestřelil až přišla gólová šance A.Machaly,
který se pověsil do vzduchu na centrovaný míč a chtěl jej doprvait do sítě ovšem ke smůle
domácích stál na brankovén čáře hostující obránce, který balon odvrátil do bezpečí. Pak začali hrát i
hosté a z první střely na bránu se ujali vedení ve 20´, kdy volný přímý kop usměrnil k tyči exligový
Emil Nečas (0:1). Domácí se nevzdali, dál se tlačili k brance až byli odměněni ve 38´, kdy
centrovaný míč od O.Machala trefil zvoleje P.Šimčík pouze do brankáře, který jej vyrazil před sebe
a ten samý hráč jej dorazil a vstíl tak první liogový gól (1:1). Z vedení se však Spartakovci dlouho
neradovali, když ve 41´využili hosté brejkové situace 2 na 1 domácí obránce a Tadeáš Němec
překonal vyběhnuté brankáře Fojtíka (1:2). Tak se odcházelo i do kabin.
Úvod II. půle přinesl ještě větší drtivou převahu domácích, kdy hosty prakticky nepustili přes půlící
čáru, ale nebyli schopni dát gól. Velkou šanci měl Martin Zalubil, ale hlavou netrefil vůbec míč. Pak
přicházely střely spíše z větší vzdálenosti, ketré buď šly mimo nebo byly zblokovány hostující
obranou. V 73´přišel zřejmě klíčový okamžik utkání, kdy byl zcela zbytečně vyločen domácí
kapitán O.Machala pro oplácení a výrazně tak oslabil a zároveň otupil domcáí snahu o zvrat. Za
malou chvíli hlavní rozhodčí vyloučil i hostujícího Muchu za druhou žlutou kartu a poměr sil tak
vyrovnal. Do konce utkání však již hlučané nenašli v sobě sílu a odhodlání z výsledkem něco udělat
a tak v utkání, ve kterém byli jasně lepší, prohráli.

Sestava:
Josef Fojtík-Josef Říha-Zdenek Horák-Petr Šimčík-Jan Machala-Jan Dufka-Ondřej MachalaPřemysl Radoch-Martin Minařík-Alexandr Machala-Martin Zalubil
Střídali: Miloš Hlaváček-Štěpán Jurásek

Hluk - Morkovice 0:3
31. 10. 2010 - 13. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011

Hluk - Morkovice 0:3 - S lídrem doma padli
Ve brzkém,větrném,nedělním odpoledni zavítal na travník pod tvrzí vedoucí celek KP.
Od začátku měli hosté častěji míč na svých kopačkách a dávali najevo svoji dominanci, kterou taky
hned potvrdili v 8´, kdy se po kombinaci prosadil hlavou Svoboda (0:1). Domácí znervózněli,kazili
spoustu přihrávek a nemohli se vůbec prosadit přes kompaktní obranu Morkovic. Když už se dostali
do dobré šance,tak nepřesně zakončili. Hosté dál v pohodě kombinovali, ale do výraznější šance se
nedostali. Bouři nevole v řadách domácích fanoušků pak vyvolal moment z 41´, kdy domácí kapitán
A. Machala v souboji o míč v gólové příležitosti nešťastně zasáhl hostujícího gólmana a uviděl
přísnou žlutou kartu. To neunesl jeden z domácích diváků a verbálně napadl hráče Morkovic a
rozhodčí. Tak skončil i poločas.
Druhá půle začala stejně jako ta první, větší aktivita na straně hostů a marná snaha o převahu na
ploše na straně domácích. V 57´přišla další pohroma pro domácí, kdy Dufka fauloval ve vápně
hostujícího hráče a kopala se penalta, kterou proměnil Žourek i když s troškou štěstí (0:2). Domácí
nesložili zbraně, vrhli všechny síly do útoku a měli i šance, kdy nejprve Botek pěkně vystřelil, ale
jeho střela i s pomocí teče hostujícího brankáře jen olízla tyč branky. Pak střílel v dobré pozici
Hlaváček nad. Definitivu výsledku pak dala 69´, kdy se opět prosadil Žourek po pěkné individuální
akci s Kutňákem (0:3). Pro Spartakovce to bylo velmi smutné loučení s domácími fanoušky.
Nezbývá než co nejdůstojněji dohrát zbytek podzimní část sezóny a v zimní přestávce si důkladně
zanalyzovat a probrat současné postavení týmu a navrhnout řešení ke zlepšení situace.

Sestava:
Josef Fojtík-Josef Říha-Petr Šimčík-Alexandr Machala-David Soviš-Přemysl Radoch-Zdeněk
Botek-Jan Dufka-Miloš Hlaváček-Martin Minařík-Martin Zalubil
Střídali: Jan Machala-Michal Zalubil-Ondřej Bachánek

Chropyně - Hluk 2:1
06. 11. 2010 - 16. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Martin Zalubil
Chropyně - Hluk 2:1 - Ani s posledním neuspěli
V dalším důležitém zápase nastoupili hlučané na půdě stejně ohrožené Chropyně s cílem již
konečně zase bodovat.
Úvod zápasu tomu taky nasvědčoval, Spartakovci hýřili aktivitou,měli častěji míč na svých
kopačkách a dostavili se i šance. Kdy nejprve Michal Zalubil,v zápase hrající na hrotu útoku,
hlavičkou jen těsně minul horní růžek domácí branky a pak jeho bratr Martin ve velké šanci prvního
poločasu střílel vedle. Pak se ještě připomenul Radoch nepříliš silnou střelou, kterou brankář v
pohodě lapil. Domácí se rozjížděli pomaleji,ale spousta nepřesností a zkažených přihrávek jim
nedovolila dostat se do bezprostřední blízkosti hostující svatyně. Tak skončil i poločas.
Druhá půlka zastihla hosty v nedbalkách a to hned v 47´, kdy skóroval Pagáč střelou, kterou brankář
Fojtík neudržel. Hanáci od tohoto okamžiku ožili a byli nebezpeční. Zvýšení náskoku přišlo v 66
´,kdy přímý volný kop tečoval hlavou za záda překvapeného Fojtíka opět kanonýr Pagáč. Záhy
hosté zkorigovali, kdy rovněž po centru do pokutového území propadl míč až k Martinu Zalubilovi,
který jej hlavou poslal do sítě. Pak měl ještě dobrou střeleckou příležitost hostující Janek
Machala,ale přímý kop poslal snad půl metru vedle domácí brány. Vyrovnat už hosté nestihli.
Sestava:
Josef Fojtík-Petr Šimčík-Miloš Hlaváček-Josef Říha-Jan Machala-Martin Minařík-Zdeněk BotekJan Dufka-Přemysl Radoch-Martin Zalubil-Michal Zalubil
Střídali: Alexandr Machala-David Soviš

Val.Klobouky - Hluk 1:3
13. 11. 2010 - 14. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Michal Zalubil
Štěpán Jurásek
Jan Machala
Červené karty:
Michal Zalubil

Val.Klobouky - Hluk 1:3 - V podzimní dohrávce vítězně
V sobotu 13.11 2010 jsme hráli velmi důležité 2x odložené utkání s mužstvem Valašských Klobouk.
K utkání sice nejeli vyloučený Machala O. a zaneprázdnění Botek a Minařík, ale i tak se nám
podařilo sestavit poměrně dobrou sestavu. Hřiště v Kloboukách je na kopci, kde fouká dost silný
vítr, kde není ani hospoda pro fanoušky. Proto čekání na zápas bylo dlouhé. Začali jsme po větru,
ale góly, které jsme během 30. minut vstřelili, tak vítr na to vliv neměl. Postupně se trefili Jurásek,
Zalubil Michal a Machala J. Domácí snížili za stavu 3:0, kdy nás rozhodčí dostali pod tlak
neustálým pískáním sporných faulů. Zvláště v tom vynikal pomezní Petr Valčík, který měl praporek
nad hlavou při každém střetu našeho hráče s domácím. Žlutou kartu dostávali většinou naši hráči,
likvidační zákroky domácích zůstávaly bez karet. Největší šanci měli domácí hned na začátku
utkání, kdy vítr si pohrál s balonem a Fojtík špatně reagoval. Vykopával Jožka Říha, ale ne moc
jistě, a tak všem zatrnulo. Po přestávce jsme se soustředili více na obranu, s úmyslem využít nějaký
brejk, ale pan Valčík nám toho moc nedovolil. Hráli jsme klidně a eliminovali jsme útoky
nezkušených domácích už v zárodku. Pro změnu měl v tomto poločase nahoře praporek pan
Zpěvák. V 75. minutě byl vyloučen Michal Zalubil. V tomto zápase se dalo očekávat, že to někdo
odnese. Byl to Michal, který svou hrou nejvíce dráždil rozhodčího Březáčka. Nakonec z toho byly
zasloužené 3 body.

Sestava:
Josef Fojtík, Zdeněk Horák, Josef Říha, Michal Zalubil, Alexandr Machala, Jan Dufka, Miloš
Hlaváček, Přemysl Radoch, Jan Machala,Štěpán Jurásek, Martin Zalubil
Střídali: Petr Šimčík-Tomáš Horák-David Soviš

Zimní příprava

Hluk - Dolní Němčí 2:3
22. 1. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Martin Zalubil
Ondřej Bachánek
Hluk - Dolní Němčí 2:3 - Na úvod turnaje prohra v derby
V prvním utkání na zimním turnaji ve Veselí nad Moravou nastoupili hlučané bez tří hráčů
zákl.sestavy a to jmenovitě Botka,Alex.Machaly a brankáře Fojtíka,ale zato s již se staronovým
trenérem Liborem Soldánem.
První poločas přinesl oboustranně svižný,útočný fotbal s většími šancemi na straně Spartaku
(O.Machala,M.Zalubil) ovšem paradoxně dávali branky naši východní sousedé, kteří po dvou
hrubkách a nedůrazu hlucké obrany daly dvě branky a dostali se do vedení.Hlučané v samé závěru
sice snížili kontaktní brankou Martina Zalubila, ale hned v úvodu druhé půle přišlo další zaváhání
obrany a rychlonohý T.Stojaspal dal třetí gól. Spartakovci dále dřeli,bojovali,ale v jejich snažení je
brzdili nepřesné přihrávky a nedůraz v útočné fázi soupeřovi branky. Brankář hostí musel řešit taky
několik ošemetných situací při nichž mu někdy pomohlo i štěstí,hlavně při při střele Michala
Zalubila,která mířila do tyče.Snížení přišlo až v závěru, kdy odražený míč vrátil pohodlně do
branky Ondřej Bachánek a dal tak výsledku konečnou podobu. V posledních minutách se ještě
hlučané snažili vyrovnat, ale již nezbývalo mnoho času a hlavní rozhodčí zápas vzápětí ukončil.
Sestava:
Kovařík Filip-Říha Josef-Zalubil Michal-Hlaváček Miloš-Machala Jan-Dufka Jan-Machala OndřejRadoch Přemysl-Minařík Martin-Zalubil Martin-Zalubil Ondřej
Střídali: Hanák Roman-Matyáš Josef-Klabačka Jaroslav-Bachánek Ondřej-Šimčík Petr

Hluk - Veselí n. M. 3:3
29. 1. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Petr Šimčík
Jaroslav Klabačka
Ondřej Zalubil
Hluk - Veselí n. M. 3:3 - Utrápená remíza
V sobotu 29. 1. 2011 hrálo naše mužstvo druhý zápas turnaje ve Veselí n. Mor., a to s domácím
týmem. Výsledek 3:3 je zklamání, ale měl trochu i objektivní příčiny. V pátek se více nebo méně
oslavovalo, protože Saša Machala se dožil 30 let. Další šok byl, že oba brankáři onemocněli, a tak
do branky musel jít trenér Soldán. V 15. minutě jsme prohrávali 2:0. Co rána na branku, to gól. I
když to byly pěkné střely, normální brankář by to asi kryl. My jsme měli také příležitosti, ale byli
jsme pomalí, nedůrazní. Naopak domácí se snažili, měli rychlostně navrch, a proto také i tento
výsledek. V dalším průběhu jsme měli více ze hry, ale nedali jsme i některé vyložené šance (Zalubil
O., Minařík). Až po trestném kopu a odraženém balónu skóroval z 18 metrů Petr Šimčík. Ve druhém
poločase Zalubil O., a Minařík mohli vyrovnat, naopak my jsme dostali po chybě obrany (Klabačka
Jar.) takovou polovlastní branku. Domácí se jen těžko dostávali před naši branku, my jsme spalovali
další šance až Zalubil O. dorazil do prázdné branky vyražený míč brankářem. Přidali jsme na
obrátkách, a také se nám zaslouženě podařilo vyrovnat, když opět vyražený míč brankářem dopravil
do branky soupeře Jara Klabačka a tím odčinil chybu při naší třetí brance. Ve druhém poločase se
střídalo, skoro jako v hokeji, takže se prostřídali postupně všichni hráči. Někteří vystřídali během
druhého poločasu i čtyři posty, takže hra byla více živelná, než organizovaná. Je potřeba věřit, že se
tato situace nebude opakovat každý týden, protože jinak se mužstvo těžko sehraje a zvykne si na
určitý způsob hry.
Sestava:
Soldán Libor-Šimčík Petr-Zalubil Michal-Hlaváček Miloš-Machala Jan-Minařík Martin-Radoch
Přemysl-Dufka Jan-Říha Josef-Machala Alexandr- Zalubil Ondřej
Střídali: Hanák Roman-Klabačka Jaroslav-Bachánek Ondřej-Straka Jiří

Hluk - Veselí n.M. dorost 6:0
05. 2. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Martin Minařík
Martin Zalubil
Jan Machala
Ondřej Bachánek

3

Hluk - Veselí n.M. dorost 6:0 - S chutí si zastříleli
V dalším utkání turnaje byl soupeřem dorostenecký odíl domácího FC Veselí n.M
Úvod utkání se odehrával převážně mezi vápny s první šancí na kopačkách Spartakovců, kdy v
dobré příležitosti pálil vysoko nad Martin Zalubil. Změna skóre přišla vzápětí,kdy se krásně z
přímého kopu trefil Jan Machala. Od tohoto okamžiku získavali hosté územní převahu a tlačili se do
šancí. Domácí mladíci se snažili, v jednu chvíli i hosty zatlačili před jejich bránu, ovšem tato snaha
vyšla naprázdno. To hosté svůj náskok pojistili, kdy se do vápna vřítil ,,čahoun" Martin
Zalubil,předložil jmenovci Minaříkovi, který v tváří tvář brankáři nezaváhal.Na rozdíl tří branek
zvýšil opět Minařík, ketrý vrátil do sítě míč vyrazený brankářem po PK,který neproměnil Martin
Zalubil.Tak skončil i poločas.
Do druhé půli vlétli hlučané s velkou vervou a hned se taky měnilo skóre, kdy vrácený míč na
vápno ,,uklidil" do sítě Martin Zalubil. Další branky přišly vzápětí, kdy se ještě trefil Martin
Minařík (hattrick) a Ondřej Bachánek. Ačkoliv Spartakovci postrádali několik opor, na její hře to až
tak vidět nebylo.Ti co nastoupili se snažili předvést co nejlepší výkon a uhrát co nejlepší výsledek.
Vítězství bylo naprosto zasloužené, které ovšem nelze vůbec přeceňovat. Další,těžší zápasy teprve
přijdou.
Sestava:
Bachan Lukáš-Machala Jan-Hlaváček Miloš-Říha Josef-Horák Zdeněk-Machala Alexandr-Minařík
Martin-Zalubil Martin-Zalubil Ondřej-Bachánek Ondřej-Šimčík Petr
Střídali: Klabačka Jaroslav-Straka Jiří-Dufka Jan

Hluk - O.N.Ves 7:2
13. 2. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Štěpán Jurásek
Martin Zalubil
Ondřej Zalubil
Michal Zalubil

2
2
2

Hluk - O.N.Ves 7:2 - Střelecký koncert Spartakovců
S účastníkem KP se hlučané od začátku nepárali a rychle vedli 3:0. Rychlý náskok je uspokojil a
tím dovolili soupeři snížit po laciných brankách až na rozdíl 1 gólu.
Druhá půle začala náporem Spartakovců a krásným gólem Michala Zalubila do horního růžku
branky. Poté se hra Vsi zcela rozpadla a hlučané pohodlně navýšili náskok, který se zastavil až na
sedmigólové hranici.
Sestava:
Kovařík Filip-Machala Jan-Dufka Jan-Šimčík Petr-Zalubil Michal-Minařík Martin-Sopůšek
Roman-Zalubil Martin-Zalubil Ondřej-Machala Alexandr-Radoch Přemysl
Střídali: Bachánek Ondřej-Hanák Roman-Jurásek Štěpán-Klabačka Jaroslav

Hluk - Boršice u Buchl. 2:3
19. 2. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Ondřej Zalubil

2

Hluk - Boršice u Buchl. 2:3 - Utkání by více slušela remíza
V sobotu 19. 2. sehrálo mužstvo Hluku další zápas turnaje ve Veselí n. M. a prohrálo 3:2. Schválně
píši Hluk, protože sestava měla do A.mužstva hodně daleko. Scházeli brankáři, proto musel do
branky nastoupit jako výpomoc z mikroregionu Ostrožsko anfant terible Zbyněk Šícha, dále nebyli
přítomni Machala Jan, Machala Ondřej, Botek Zdeněk, Jurásek Štěpán, Zalubil Martin a Minařík
Martin. Záloha nastoupila v I. poločase v silně kombinovaném složení (Straka J., Klabačka,
Radoch, Hanák). Toto složení na Boršickou zálohu nestačilo a tak jsme v poločase prohrávali 1:0, i
když spravedlivější by byla remíza, protože Ondra Zalubil 2 tutovky nedal. Po poločase šel do
zálohy Sopůšek a Machala A. Byli jsme lepší, vyrovnali jsme, ale trenér Soldán znovu prostřídal,
když odešli Dufka, Říha a Hanák a přišli Hlaváček, Straka a Klabačka. Při druhé brance Boršic z
P.K. rozhodčí nesprávně posoudil souboj Dufky s hráčem z Boršic a po následném trestném kopu si
Straka J. při odkopu nastřelil ruku a rozhodčí zapískal penaltu.(Údajně podle nových pravidel se
takové P.K. nepískají, protože se jedná o nešikovnost, kdy hráč rukou nezabránil nějaké šanci). Tím
dostal Boršice na koně a po chybě obrany nám dali třetí branku. Do konce zápasu jsme měli pak
převahu, ale ani Sopůšek, ani Zalubil O. neproměnili tutovky. Pouze O. Zalubil snížil na 2:3. V 5
zápasech jsme neměli ještě optimální sestavu, a tak hraje ten, kdo je volný a komu se chce. Je to
sice příprava, ale už ve fázi, kdybychom měli mít alespoň slušnou sestavu. Snad příště už budou
hrát hráči, se kterými trenér Soldán počítá pro mistrovské zápasy.
Sestava:
Šícha Zbyněk- Hlaváček Miloš- Zalubil Michal- Dufka Jan-Říha Josef-Straka Jiří-Klabačka
Jaroslav-Radoch Přemysl-Hanák Roamn-Zalubil Ondřej-Machala Alexandr
Střídali: Šimčík Petr-Bachánek Ondřej- Hrdina Igor-Sopůšek Roman

Hluk - Velká n.V. 3:1
27. 2. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Jan Miroš
Ondřej Zalubil
Štěpán Jurásek
Hluk - Velká n.V. 3:1 - Kvalitní výkon přinesl výhru
S účastníkem KP Jihomoravského kraje se hrál od začátku svižný a pohledný fotbal. Mírnou
převahu v poli měli Hlučané, kteří jak první ohrozili branku horňáků,ale Zalubil Martin ani
nadvakrát nepřekonal gólmana. Udeřilo ale na straně druhé, kdy nedůraz obránce Říhy potrestal
brankou Kohůt.Hra měla spád i tempo,ale vyložených šancí na obou stranách výrazně nebylo.
Druhá půle začala náporem Spartakovců, který přinesl i vyrovnání, kdy po rohovém kopu
A.Machaly prodloužil míč hlavou do sítě nejmladší z triumvirátu Zalubilů, Ondřej. Hlučané
postupně začínali mít převahu a hosté se jen bránili. Po ukázkovém vyšachování soupeřovi obrany a
skvělé přihrávce Michala Zalubila dával do prázdné brány navrátilec z marodky a úspěšný
rekonvalescent Piškot alias Miroš Jan.Hosté ještě zahrozili jednou kdy z dálky nastřelili tyč, ale to
bylo z jejich strany vše a naopak se naplno projevila herní kvalita Hlučanů, kteří ještě přidali
Juráskem třetí gól.Lze konstatovat,že předvedený výkon byl zatím tím nejlepším co Hlučané na
zimním turnaji předvedli. Veřme, že na tomto výkonu budou stavět i v dalších zápasech a formu si
přenesou i do mistrovských utkání.
Sestava:
Fojtík Josef-Šimčík Petr-Dufka Jan-Zalubil Michal-Machala Jan-Machala Alexandr-Radoch
Přemysl-Zalubil Martin-Zalubil Ondřej-Botek Zdeněk-Říha Josef
Střídali: Jurásek Štěpán-Bachánek Ondřej-Straka Jiří-Miroš Jan

Hluk - Ořechov 1:0
06. 3. 2011 - přátelský zápas
Branky:
Zdenek Botek
Hluk - Ořechov 1:0 - V premiérovém turnaji skončili druzí
V posledním utkání turnaje museli Hlučané zvítězit, aby obsadili druhé místo v turnaji.
Od začátku se hrál kvalitní,vyrovnaný, ale opatrný fotbal, kdy ani jedno mužstvo nechtělo udělat
chybu. Ořechovští se prezentovali jako dobře připravený a běhavý tým ovšem do šancí se lépe
dostávali Spartakovci.Dobrou šanci měl A.Machala, ale technickou střelou minul branku. Na druhé
straně hosté občas prověřili pozornost obrany Hluku, ale ta stála na pevných nohách, případně
zasáhl zkušený a bezchybný Fojtík. Změnu skóre přinesla až 25´,kdy se u brankové čáry vtipně
uvolnil A.Machala a přihrávkou ,,pod sebe" vybídl ke skórování Z.Botka. Pak se hra odehrávala
hlavně mezi pokutovým územím obou celků ovšem bez vyložených šancí.
Druhý poločas přinesl podobný scenář. Navýšit skóre mohl Jurásek,ale dobrou přihrávku svého
kamaráda a druha ve zbrani Miroše nezužitkoval v druhý gól. Taktickou hrou si pak již Hlučané
vítězství pohlídali a obsadili tak v konečném účtování turnaje pěkné druhé místo. Gratulujeme !!!
Sestava:
Fojtík Josef-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Michal-Hlaváček Miloš-Zalubil Martin-Zalubil
Ondřej-Botek Zdeněk-Radoch Přemysl-Machala Alexandr-Ŕíha Josef
Střídali: Hanák Roman-Bachánek Ondřej-Jurásek Štěpán-Miroš Jan

Krajský přebor – Zlínský kraj - jaro

Hluk - Valašské Klobouky 1:1
20. 3. 2011 - 17. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Ondřej Machala
Hluk - Valašské Klobouky 1:1 - Jarní premiéra přinesla pouze bod
Sychravé, skoro-jarní nedělní odpoledne bylo svědkem premiéry domácího Spartaku v jarní části
sezóny KP.
Úvod zápasu se nesl v duchu vzájemného oťukávání a opatrnosti, kdy ani jedno mužstvo nechtělo
udělat chybu.Jako první zahrozili hosté, kteří vyslali na Fojtíka dalekonosnou střelu, kterou domácí
gólman vytěsnil s námahou nad břevno.Do vedení se přece jen dostali hosté,kteří proměnili
pokutový kop po faulu O.Machaly ve vápně a jehož úspěšným exekutorem byl zkušený Lojza
Kachlík (0:1). Domácí tato branka probrala a začali se tlačit více před bránu Valachů, ale ti jim
žádnou vyloženou šanci nenabídli. Buď byla šance zmařena nepřesnou přihrávkou hned v zárodku
či chyběl větší důraz před brankou.
Druhá půle začala náporem domácích,kteří si hned v 49´vypracovali gólovou příležitost, kdy ve
zmatku ve vápně se míč dostal k volnému Juráskovi, jehož střelu obránce hostí vyrazil jen na vápno
ovšem následnou dorážku Hlaváček směřoval nad branku. Vyrovnání přišlo v 56´, kdy milimetrový
centr J.Machaly uklidil do sítě hlavou ,,rebel domácích" O.Machala (1:1).Gól domácí povzbudil a
dál se snažili ztéci hostující obranu,ale chyběl moment překvapení při zakončení.Strhnout vedení na
svou stranu mohli hosté v 90´,kdy gólovou hlavičku Nikoléna vyrazil Fojtík mimo tři tyče. Zápas
nakonec dopadl zřejmě zaslouženou remízou i když pro domácí je to trochu málo v tuhém boji o
záchranu. Doufejme, že v sobotním utkání na Vsetíně ztracené body získáme zpět.
Sestava:
Fojtík Josef-Machala Alexandr-Machala Jan-Botek Zdeněk-Dufka Jan-Říha Josef-Zalubil MartinMachala Ondřej-Hlaváček Miloš-Radoch Přemysl-Šimčík Petr
Střídali: Miroš Jan-Jurásek Štěpán

Vsetín - Hluk 0:5
26. 3. 2011 - 18. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Martin Zalubil
Michal Zalubil
Alexandr Machala
Štěpán Jurásek

2

Vsetín - Hluk 0:5 - Výborný výkon za tři body
V prvním venkovním utkání zajižděli Hlučané na Vsetín, který po podzimu okupuje horní příčky
tabulky KP.
Domácí zahájili utkání menším náporem, který vyústil ve dva přímé kopy se kterými si však obrana
v čele s brankářem poradila. Pak se začali stále více osmělovat hosté. Do první gólové šance se
dostal Martin Zalubil, ale v koncovce nenašel potřebný klid a mířil vedle. Ve 20´se konečně dočkal,
kdy obr v sestavě Spartakovců Štěpán Jurásek potáhl míč zkušeně po straně a přihrávkou před
bránu vyzval ke skórování a k premiérovému jarnímu gólu Martina Zalubila (0:1). O pár minut byl
rozdíl dvougólový, kdy si na malém vápně Michal Zalubil pohodlně zpracoval míč a skóroval
(0:2).Úvod to byl pro hosty jako z říše snů což dokazoval i výrok hluckého ultra fanouška a
nepsaného kritika Tondy Zlínského,že "takový fotbal venku ještě neviděl" a zapaloval si tak asi 5
cigaretu během několika okamžiků. Vsetínští znejistěli,nebyli schopni se prosadit zato hosté hráli s
lehkostí,bojovali s patřičnou dávkou agresivity a šli pevně za vítězstvím.Další branku mohl přidat
P.Radoch nebo znova Martin Zalubil, ale v koncovce selhali.Krásný moment přišel v 34´kdy
nádherně provedený přímý volný kop O.Machaly brankář domácích se štěstím a s námahou vytlačil
snad na spojnici břevna a tyče a následnou dorážkou zvýšil vedení Martin Zalubil (0:3).Další
branka přišla v 42´kdy centr nejlepšího hráče utkání O.Machaly ,,trkl" hlavou o zem do sítě
velezkušený A.Machala a upravil tak na hrozivý (0:4) v neprospěch domácích. Tak skončil i
poločas.
Do druhé půle nastoupili hosté s cílem brzy neinkasovat a nedovolit tak domácím vrátit se do
zápasu což se taky podařilo.Domácí zřejmě rezignovali na přijatelný výsledek a sérií nepřesností
dávali příležitosti hostům k ohrožení jejich branky. 1000% příležitost ke skórování měl
Jurásek,který se ocitl po krásné kombinaci zcela sám na malém vápně, ale branku vůbec
netrefil.Dobrou střelou se prezentoval i O.Machala,ale přesně nezacílil. Š.Jurásek se dočkal v 64
´,kdy pohodlně dorazil míč do branky a zasadil tak domácím poslední hřebíček do rakve (0:5).
Domácím byl ještě v závěru vyloučen po dvou ŽK T.Němec a zápas tak nabral již definitivní
podobu. Hlučané tak zápas absolvovali s nulou na kontě obdržených gólů a po výborném výkonu
získali zaslouženě tři body.
Sestava:
Fojtík Josef-Jurásek Štěpán-Machala Alexandr-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Michal-Zalubil
Martin-Machala Ondřej-Říha Josef-Radoch Přemysl-Hlaváček Miloš
Střídali: Miroš Jan-Botek Zdeněk-Šimčík Petr

Hluk - O.N.Ves 2:0
03. 4. 2011 - 19. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Přemysl Radoch
Michal Zalubil
Hluk - O.N.Ves 2:0 - V derby výsledek lepší hře
V krásném nedělním odpoledni odehráli domácí zápas se stejně ohroženým celkem O.N.Vsi a
mohli hned v 1´prohrávat, kdy nedorozumění domácí obrany s brankářem nedokázal potrestat
Máčala. Domácí tento moment probudil a začali hrát. Ovšem vlastní nepřesností ztráceli mnoho
balonů a do soupeřovi obrany se taky dostávali obtížně. Hosté dobře bránili a snažili se být aktivní
směrem dopředu. Hlučanům to tentokrát v poli tolik nešlo jako ve Vsetíně. Změn u skóre mohla
přinést 30´,kdy šance Martina Zalubila skončila v boční síti. Až přišla 41´,kdy byla domácím dána
možnost zahrávání PK po faulu na A.Machalu, kterou však jeho ,,BIG BROTHER" zahodil a nechal
tak vyniknout brankáře Hájka.
Druhá půle se nesla v duchu té první a snahy domácích dát gól.Ten přišel paradoxně po vyloučení
domácího Říhy a následně taky hostujícího Kadaše a to konkrétně v 70´,kdy sváteční střelec
Přemysl Radoch střelou z hranice vápna překvapil Hájka (1:0). Od tohoto okamžiku hosté herně
rezignovali a ocitli se v permanentním tlaku Spartakovců. Výsledek pečetil v 88´Michal Zalubil,
který zužitkoval krásnou ,,českou uličku" a s přehledem zavěsil (2:0). Možná je pro hosty výsledek
krutý, ale lze konstatovat, že domácí si za vůli a bojovnost hlavně ve druhé půli vyhrát
zasloužili.Jen si přejme,aby bodové konto narůstalo a Spartak se tak ocitl v klidnějších vodách
tabulky KP.

Sestava:
Fojtík Josef-Jurásek Štěpán-Machala Alexandr-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Michal-Zalubil
Martin-Machala Ondřej-Botek Zdeněk-Radoch Přemysl-Hlaváček Miloš
Střídali: Miroš Jan-Říha Josef

Luhačovice - Hluk 2:1
09. 4. 2011 - 20. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jan Miroš
Luhačovice - Hluk 2:1 - Vlastní branka rozhodla
K dalšímu venkovnímu utkání odjížděli hlučané s menší obavou, kterou násobilo jednak dobré
postavení lázeňských v tabulce KP,ale taky absence tří hráčů základní sestavy.
Utkání,hlavně v první půli bylo významně ovlivněno silným větrem,který znemožňoval jakýkoliv
odkop či centr.Domácí začali aktivněji a taky s výhodou silného větru se dostávali do šancí a k
zakončení. První moment,který ovlivnil ráz utkání byla 7´, kdy Miroš ve snaze dát malou domů
brankáři Fojtíkovi hlavou míč nešťastně poslal do sítě (1:0). Domácí ožili a stále více se tlačili před
bránu,ale hosté odolávali. Až přišla 14´a další zaváhání Spartakovců v obraně při nedůrazné malé
domů od Minaříka využil domácí Hrnčiřík a poslal míč vedle zkoprnělého brankáře hostů do
sítě(2:0).Zle nedobře mohlo být pro hosty o chvíli později,kdy Novosad nastřelil břevno. Po dalším
závaru ve vápně domácí nastřelili tyč. Hostům se přeci jen podařilo do poločasu zkorigovat
Mirošem, který využil milimetrový centr Martina Zalubila a hlavou k tyči zavěsil (2:1).
Druhou půli chtěli hlučané vyrovnat a sympaticky se tlačili do zakončení. Kdy nejprve Miroš
neprostřelil brankáře Soukeníka a o chvíli později z téměř stejné pozice nechal vyniknout domácího
brankáře Michal Zalubil. Domácí již téměř neútočili a jen odvracely ataky hostů. Takto utkání
dovedli až do vítězného konce. Hosté bojovali a snažili se s výsledkem něco udělat,ale tentokrát se
jim to nepovedlo a chybělo tak i to pověstné štěstíčko. Doufám, že nám bude naopak přát v neděli v
souboji se silnou Spytihněví.
Sestava:
Fojtík Josef-Miroš Jan-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Michal-Zalubil Martin-Machala OndřejMinařík Martin-Radoch Přemysl-Šimčík Petr-Jurásek Štěpán
Střídali: -Klabačka Jaroslav-Straka Jiří-Bachánek Ondřej

Hluk - Spytihněv 2:3
17. 4. 2011 - 21. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Štěpán Jurásek
vlastnḮ
Červené karty:
Petr Šimčík

Hluk - Spytihněv 2:3 - Prohrát si nezasloužili
Za ideálního,slunečného,ale chladnějšího nedělního odpoledne zavítal na trávník zpod tvrze celek
Spytihněvi, který v této sezóně okupuje přední příčky tabulky KP.
Utkání začalo mírnou převahou hostů, kterou završili gólem již v 17´,kdy po rohovém kopu hlavou
skóroval nikým neatakovaný Večeřa (0:1).Od tohoto okamžiku byli hosté lepší a domácí přehrávali.
Ti se nemohli přes soupeřovu obranu prosadit, neboť útok nebyl dostatečně důrazný.Spytihněvští
byli živější,běhavější a dělali domácím problémy svým pohybem. Domácí zahrozili až v 28´,kdy
O.Machala slabou střelou z hranice vápna nemohl ohrozit soupeřova brankáře.To hosté na druhé
straně zahrozili střelou A.Horsáka. Do dvoubrankového vedení šli hosté v 30´zásluhou střely
Kováře, která se ještě odrazila od tyče do sítě (0:2).To bylo z prvního poločasu vše.
Do druhé půle nastoupili domácí jako vyměnění s cílem udělat něco s výsledkem. Ten začali
naplňovat hned v 48´kdy snížil Jurásek alias HUGO,který vrátil do sítě vyražený míč od hostujícího
brankáře (1:2). Domácí ožili a jako pokropeni živou vodou hosty přehrávali.Vyrovnat mohl Martin
Zalubil,ale na centr hlavou nedosáhl. Smolný moment pro hosty,ale šťastný pro domácí a také
trochu úsměvný přišel v 62´kdy si hosté po nedorozumění obránce Sokola s brankářem Hajkem dali
ukázkový vlastní gol(2:2).V rozletu domácí pak ,,zastavil" sudí Doležal, který velmi přísně vyloučil
domácího Šimčíka a dal tak hostům šanci jít do vedení. Paradoxně to byli domácí, kteří byli lepší a
aktivnější. Bohužel přišla 84´a další ,,skvělý" moment v podání Doležala, který nařídil pokutový
kop proti domácím. Ten s přehledem Klvaňa proměnil(2:3). V závěru Spartakovci hráli vabank,
čehož hosté využívali k rychlým brejkům,ale Fojtíka již nepřekonali i když příležitosti měli. Za
předvedenou bojovnost a snahu hlavně ve druhé půli si domácí bod zasloužili, bohužel ,,někdo" byl
proti!Světlým momentem utkání pro domácí příznivce, byla návštěva místniho podnikatele v oboru
řeznictví a uzenářství a zarytého lyžaře Libora Mahdala, který byl snad vůbec poprvé ve svém
životě na fotbale v Hluku. Věřme, že ne naposledy...

Sestava:
Fojtík Josef-Machala Jan-Machala Alexandr-Zalubil Michal-Zalubil Martin-Radoch PřemyslMachala Ondřej-Botek Zdeněk-Jurásek Štěpán-Dufka Jan-Říha Josef
Střídali: Miroš Jan-Minařík Martin-Šimčík Petr

Kateřinice - Hluk 4:1
24. 4. 2011 - 22. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Zdenek Botek
Kateřinice - Hluk 4:1 - Na Valašsku padli
Už od začátku byli domácí lepší, lépe se pohybovali, byli důrazní a přesní. Ve13. minutě poslali do
našeho pokutového území míč, na který naši obránci nereagovali, a zcela volný Kašpar bez
problému skóroval z malého vápna. 1:0. Ve 22. minutě odražený balon napálil Kašpar na naši
branku, a když jeho střelu tečoval Říha, tak byl Fojtík bez šance. 2:0. V 25. Minutě se dostál v
pokutovém území domácích k míči Martin Zalubil, a jeho střela do tyče neměla ten správný odraz
do branky. V 33. minutě zůstala naše levá stran volná a toho využil domácí Cahlík, který střelou k
tyči dal 3 gól. 3:0. Po přestávce zůstal v kabinách Hlaváček, protože pociťoval bolesti v noze a
nahradil ho Bachánek Ondra. Domácí také prostřídali, hra se vyrovnala, ale hráli jsme hodně
nepřesně, a nedůrazně. Miroše vystřídal v 72. minutě Hanák. V 83 minutě jsme nechali projít
domácího Válka, a navíc si nerozuměl Říha s Fojtíkem, a bylo to 4:0. V 85. minutě využil chyby
domácího brankáře Zimka Zdena Botek, a vstřelil čestný úspěch našeho mužstva.
Sestava:
Josef Fojtík-Josef Říha-Jan Dufka-Miloš Hlaváček-Jan Machala-Alexandr Machala-Zdeněk BotekOndřej Machala-Přemysl Radoch-Martin Zalubil-Jan Miroš
Střídali: Ondřej Bachánek-Roman Hanák

Hluk - Provodov 1:1
01. 5. 2011 - 23. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Štěpán Jurásek
Hluk - Provodov 1:1 - Vyrovnali až v závěru
V dalším domácím zápase chtěli Hlučané již konečně bodovat ne-li vyhrát.Hosté nastoupili s
několika hráči s exligovými zkušenostmi, ale byli to domácí,kteří byli na hřišti aktivnější ovšem do
vážnější střelecké příležitosti se nedostali vinou nedůrazu v útoku.Za zmínku stojí snad jen
propagační střela Martina Zalubila či jedovka Miroše. To hosté se taky mnoho nepředvedli a tak byl
v první půli k viděni dosti nezáživný až nudný fotbal, který občas hudebně narušil blízký koncert
dechových hudeb v parku u Tvrze. Druhá půle již přinesla zcela jiný fotbal a hned se bylo na co
dívat. Nejprve zahrozil v 55´exligový Slončík, ale hlavou v dobré šanci minul, na druhé straně v 59´
Martinovi Zalubilovi v dobré šanci míč ukopl hostující obránce. Pak přišla 78´a úvodní gól hostů,
kdy po rohovém kopu nehlídaný Svatopluk Beňo hlavou dopravil míč do sítě (0:1).O pár minut
později mohli domácí prohrávat o dva góly, ale Máčala trefil břevno. Domácí tento moment však
viditelně nabudil a snažili se odpovědět stejnou mincí ovšem obrana hostí odolávala. V 85´ se
hlučané konečně dočkali,kdy čahoun Jurásek pěknou střelou z hranice pokutového území zajistil
domácím alespoň bod (1:1). Do konce zápasu se již nic podstatného neudálo a tak rozhodčí Bělunek
přesně v 90´zápas ukončil.
Sestava:
Josef Fojtík-Jan Miroš-Jan Dufka-Jan Machala-Alexandr Machala-Zdeněk Botek-Ondřej MachalaPřemysl Radoch-Martin Zalubil-Michal Zalubil-Štěpán Jurásek
Střídali: Petr Šimčík

Slušovice - Hluk 3:2
07. 5. 2011 - 24. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jan Miroš
Ondřej Machala
Slušovice - Hluk 3:2 - I v deseti měli na výhru
V sobotu 7. 5. odjíždělo áčko do Slušovic bodovat., protože hrozba sestupu nad naším mužstvem
stále visí. Od začátku byli domácí pohyblivější, důraznější, měli více ze hry, ale do šancí jsme je
nepustili. V 11. minutě spálil tutovku Zalubil Martin a z následujícího protiútoku prošel míč naší
obranou až k volnému Šimkovi, který slabou, ale umístěnou střelou překonal Fojtíka.
Ve 30. minutě byl sražen v pokutovém Miroš a následný P.K. proměnil Machala O. Do konce
poločasu jsme si vytvořili jak převahu, tak i nějaké šance (Radoch) ale stav se nezměnil. Před
koncem poločasu šel do souboje riskantně Zalubil Michal a kromě žluté karty se také zranil. V 51.
Minutě kopali domácí roh, po němž byl tvrdě faulován Fojtík, který zůstal zraněný na zemi, a
domácí dali Maňákem do prázdné branky druhý gól. Zraněného Zalubila vystřídal Bachánek.
Domácí přitvrdili a hráli nečistě, přesto jim to rozhodčí Tkadlec trpěl. Při jednom souboji byl
domácím Maňákem velmi tvrdě faulován Hlaváček a při souboji na zemi se po něm ohnal, za což
byl vyloučený, ale iniciátor Maňák dostal pouze kartu žluté barvy. Další chybu udělal rozhodčí v
momentě, kdy domácí Foltýn po dalším tvrdém a nesportovním zákroku na našeho hráče měl podle
pravidel dostat žlutou kartu, ale rozhodčí to řešil pouze trapnou domluvou. Další nepříjemnost pro
naše mužstvo.
Přesto v 70. minutě vyrovnal Miroš po krásném pasu Juráska a doufali jsme v remízu. To bychom
museli hrát více zodpovědně. Jinak dobře hrající Ondra Machala udělal v 77. minutě hrubici a
domácí tak lehce dostál Šimek znovu do vedení. Bojovali jsme i v deseti o remízu, která nám
nebyla souzena. Chtělo to více discipliny a morálky. Bez těchto vlastností se při takovémto řízení
rozhodčím obyčejně prohrává.
Sestava:
Josef Fojtík-Alexandr Machala-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Jan Machala-Jan Miroš-Přemysl
Radoch-Ondřej Machala-Jan Dufka-Štěpán Jurásek-Martin Zalubil
Střídali: Ondřej Bachánek

Hluk - Holešov 5:1
15. 5. 2011 - 25. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jan Miroš
Zdenek Botek
Štěpán Jurásek
Martin Zalubil
Ondřej Machala
Hluk - Holešov 5:1 - Kanonáda domácích
V deštivém,nedělním dopoledni musel domácí tým naplno bodovat, aby se výrazně přiblížil
záchraně v soutěži. Slabá divácká návštěva,která byla způsobena soubežně probíhajícím přímým
přenosem z utkání o bronz na hokejovém MS v Bratislavě mezi ČR a Ruskem viděla od úvodu
vyrovnaný zápas odehrávající převážně mezi vápny ovšem první udeřili domácí a to v 5´kdy Martin
Zalubil hlavou sklepl míč na nabíhajícího Juráska, ketrý sám před brankářem i s pomocí tyče
skóroval (1:0).V 10´hosté vyrovnali zásluhou Křenka, který usměrnil tvrdou ranou do sítě střílený
centr (1:1).O dalších pět minut domácí zase vedli, když Martin Zalubil lehce obral míč hostujícího
obránce a v malém vápně přesně k tyči skóroval (2:1).Holešovští od těchto momentů mírně ožili a
začali útočit ovšem obrana pracovala dobře. Až přišla 30´a nádherný gól Botka,který střelou z 25m
halfvolejem do horního růžku branky určil ráz utkání (3:1). Nutno podotknout, že velké penzum
práce před touto brankou patří Machinovi ( Ondřej Machala pozn autora), který pro něj vybojoval
téměř ztracený míč. Do konce poločasu domácí utkání kontrolovali a nepřipustili větší drama.
Druhou půli začali domácí snad ještě lépe než první,hýřili aktivitou a zaměstnávali hostující zadáky
včetně brankáře. Gólová odměna přišla v 56´ kdy se na hranici velkého vápna dobře zorientoval
Ondřej Machala a střelou k tyči dal čtvrtý gól (4:1). Od tohoto okamžiku bylo na hřišti pouze jedno
mužstvo. Další dobrou šanci měl Botek, ale jedovatá střela šla těsně nad,pak se prezentoval dvěma
dobrými šancemi střelec Miroš,ale neuspěl. V prvním případě ani nestřílel,ani nepřihrával a tak míč
skončil v zámezí, ve druhém se nedostal k volnému míči ve vápně.Hosté hrozili ze sporadických
brejků či závarů,ale obrana byla na místě. Další dobrou šanci měl Jurásek, ale jeho střela šla těsně
vedle tyče.Definitivní podobu výsledku dala 88´kdy hezkou kombinační akci domácích zakončil
Miroš téměř do prázdné branky (5:1). Výhrou se domácí přiblížili k záchraně v soutěži, ale až
nejbližší kola dají této skutečnosti definitivně za pravdu.
Sestava:
Josef Fojtík-Alexandr Machala-Zdeněk Botek-Martin Minařík-Jan Machala-Jan Miroš-Přemysl
Radoch-Ondřej Machala-Jan Dufka-Štěpán Jurásek-Martin Zalubil
Střídali: Ondřej Bachánek-Josef Říha-Petr Šimčík

1.Valašský FC - Hluk 1:3
22. 5. 2011 - 26. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jiří Straka
Jan Miroš
Štěpán Jurásek
1.Valašský FC - Hluk 1:3 - Odměna za druhý poločas
Do krásného prostředí Valašska odjel hlucký tým bojovat o další důležité body se stejně ohroženým
celkem z Rožnova p.R.
Domácí se brzy ujali vedení kdy Melichařík přetažený centr do vápna vrátil zpět na volného Lukaše
Maléře a ten skóroval (1:0). Hosty tento moment nabudil a stále více se tlačili před domácí svatyni.
Velkou šanci spálil Minařík, který se snažil vrátit míč do sítě po vyražený brankářem po střele střele
Miroše. Domácí hrozili z brejků a střel ze střední či větší vzdálenosti, ale hostující obrana
odolávala.
Ve druhé půli domácí vyklidili pole a hosté jasně ovládli hru. Dřeli, bojovali a nepouštěli domácí k
jakémukoliv zakončení a sami podnikali smrtící brejky. Vyrovnání se hosté dočkali v 58´kdy centr
do vápna ztečoval do sítě snad nejlepší hráč utkání Jurásek (1:1). Domácí ve snaze vyrovnat
předvedli před hostující brankou závar, ale ten ke gólu nevedl. To hlučané odpověděli nejlepším
možným způsobem jak mohli, brankou. Mirošův střílený centr do vápna si domácí hráč Balejík
srazil do sítě (1:2). A aby toho nebylo pro domácí málo tak přišel i třetí trestu v podobě branky, kdy
vystřídavší Jirka Straka a střelec uplynzlého víkend pečetil výsledek na konečných (1:3) pro hosty.
Zasloužená výhra pro Spartakovce, kteří šli hlavně ve druhém poločase vítězství naproti a získali
veledůležité 3 body. Vítězství je však nutné potvrdit v dalším domácím zápase proti Vel.Karlovicím
Sestava:
Fojtík Josef-Miroš Jan-Machala Alexandr-Machala Jan-Machala Ondřej-Botek Zdeněk-Dufka JanJurásek Štěpán-Bachánek Ondřej-Říha Josef-Minařík Martin
Střídali: Straka Jiří-Šimčík Petr

Hluk - Velké Karlovice+Karolinka 1:0
29. 5. 2011 - 27. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jan Miroš
Hluk - Velké Karlovice+Karolinka 1:0 - Výrazný krok k záchraně
V posledním májovém víkendu přivítal hlucký Spartak celek Vel.Karlovic+Karolinky, který se
pyšnil dobrým postavením v tabulce KP a tak se dal očekávat těžký zápas pro domácí.
V úvodu střetnutí měli mírnější převahu domácí ovšem ta končila na dobře pracující obraně
Valachů.Postupně se z této nevýhody hosté vymanili a začali zlobit. V 29´měl dobrou šanci
Haničák, ale přestřelil branku domácích. O pár minut později nastřelil Haas břevno Fojtíkovi
svatyně a domácí příznivci si z hluboka oddechli. Hlučané však záhy odpověděli stejnou mincí, kdy
se nejprve agilní Miroš tlačil do šance, udělal kličku i brankáři,ale v rozhodující fázi neudržel
stabilitu, upadl a bylo po šanci.Pak Jurásek nepřetlačil míč přes ležícího gólmana do sítě. Hosté zase
na chvíli převzali iniciativu, která však vyústila jen v sérii rohových kopů bez vážnějšího ohrožení
branky.Tak skončil i poločas, který by se dal charakterizovat známým pořekadlem ,,každý chvilku
tahá pilku". Pozor, pilku s malým ,,p", aby nedošlo k záměně s členem FO a místním proviantním
magnátem a dřevobaronem Jarou ,,Pilkou" Ratajským.
Druhá půle začala náporem domácích, kteří se snažili dát úvodní gól a získat tak psychickou
výhodu. Gólová radost přišla v 68´, kdy hlucký Messi Miroš si zkušeně zaběhl za obranu a střelou
do protipohybu brankáře Sváčka nastartoval gólové oslavy. V 78´měl další super gólovku Jurásek,
ale ani ze dvou metrů nepřekonal brankáře. O zvýšení náskoku se pokoušel i O.Machala, ale míč z
úhlu neprostrčil do sítě. V těchto okamžicích Hlučané dominovali a jen nepřesnosti v zakončení či
několik zblokovaných střel zabránili vyššímu vedení. Do konce zápasu si pak výsledek pohlídali k
čemuž jim napomohl i hostující Davídek, který uviděl ČK za urážku HR a tím definitivně srazil
snahu soupeře na zvrat. Vítězstvím udělali domácí důležitý krok k záchraně.
Sestava:
Fojtík Josef-Miroš Jan-Machala Alexandr-Machala Jan-Botek Zdeněk-Dufka Jan-Jurásek ŠtěpánMachala Ondřej-Šimčík Petr-Říha Josef-Minařík Martin
Střídali: Zalubila Michal-Zalubil Martin-Radoch Přemysl

Morkovice - Hluk 3:1
04. 6. 2011 - 28. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Alexandr Machala
Morkovice - Hluk 3:1 - Nezanechali špatný dojem
Na Hanou zajížděl A. tým netradičně 4 osobními automobily,ale ani tento fakt nijak nesnížil
odhodlání hostů překvapit na půdě soupeře a bodovat.Morkovičtí na dálku bojují se Spytihněví o
postup do divize a tak se dal očekávat ofenzivně laděný fotbal. Zápas začal s 15 min zpožděním
způsobeným technickými problémy při psaní a tisku zápisu.
Tento fakt nahrál domácím, kteří se do hlučanů ,,obuli" a hned v 15 s ! utkání se ujali vedení, když
krásnou střelu Hlaváčka z hranice šestnáctky Fojtík bravurně vyrazil před sebe, ovšem na následnou
dorážku Žourka byl již krátký (1:0). Domácí měli převahu a dál dobývali hostující obranu, která
někdy i s trochou štěstí odolávala. Hosté zahrozili první šancí O.Machaly, který z přímého kopu
střílel nad. Dvougólový náskok domácích přišel v 18´,kdy hosté propadli při autovém vhazování,
míče se ujal Hladký,přešel přes Ondru Machalu a pěknou ranou k tyči rozesmutněl hosty (2:0). Až
tento moment Spartakovce nakopl a začali hrát a domácí zlobit. Nejprve měl dobrou šanci Miroš jít
sám na brankáře, ale nejlepší okamžik prováhal. Pak přišel závar před domácí brankou,střela
Botka,ale ta byla domácí obranou zblokována. Kontakní gól přišel v 33´,kdy se hlavou trefil po
přímém volném kopu kapitán A.Machala (2:1). Domácí znejistěli a přestali hrát čehož však hosté
nedokázali využít a málem inkasovali potřetí z hlavičky agilního a dobře hrajícího Valáška.
Úvod druhé půli začali hosté sympaticky se snahou rychle srovnat. Ohrožovali domácí defenzívu
rychlými průniky přes střed hřiště a centry na vysokého Juráska nebo rozběhnutého Miroš, ale ani
tyto momenty ke gólu nevedly. Domácí totiž rychle daly třetí gól v 58´po brejku a centru do vápna,
kdy se z voleje trefil Bleša (3:1). Další gólovku měl na kopačce domácí Svoboda,ale prázdnou
branku minul. Na druhé straně se řítíl sám na brankáře A.Machala,ale místo střely podél brankáře
volil kličku a šanci promarnil. Tvrdou střelou se ještě prezentoval O.Machala, ale tu brankář lapil.
Závěrečný mírný tlak hostů ke snížení nevedl.
Sestava:
Fojtík Josef-Machala Jan-Machala Alexandr-Machala Ondřej-Dufka Jan-Zalubil Michal-Minařík
Martin-Botek Zdeněk-Jurásek Štěpán-Miroš Jan-Radoch Přemysl
Střídali: Šimčík Petr-Straka Jiří

Hluk - Vigantice 8:1
12. 6. 2011 - 29. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jan Dohnal
Ondřej Machala
Martin Zalubil
Štěpán Jurásek

3
2
2

Hluk - Vigantice 8:1 - Totální destrukce soupeře
V posledním domácím utkání se chtěli hlučané rozloučit se svými fanoušky vítězstvím a podle toho
taky začali. Trvalá převaha od úvodu utkání však přinesla pouze šance Juráska, který hlavičkoval
vedle,Minaříka, který tvrdou ranou prověřil brankáře Blablu nebo znovu Juráska, který přestřelil
branku. Branka přišla až v 25´z kopačky navrátilce ze studijní stáže v USA Jana ,,Johnyho,tintítko"
Dohnala,který dostal krásně míč od Miroše a prostřelil brankáře (1:0). Úspěch domácí uklidnil a dál
předváděli kvalitní kopanou. Ovšem Vigantičtí zahrozili za pár minut, kdy Jan ,,žokej" Machala
podcenil míč v obranném souboji o který jej obral Kulišťák a mířil si to k bráně ovšem včasným
vyběhnutím brankáře Fojtíka branka nepadla. Toto byla paradoxně poslední šance hostů v I.půli. Do
konce poločasu se jen bránili a odolávali atakům hlucké útočné vozby.
Druhá půle začala ofenzivním uragánem domácích a hned v 52´se taky měnilo i skóre a byl u toho
opět Dohnal, který tečovanou ranou k tyči dal druhý gól.V 60´to bylo již 3:0 zásluhou O.Machaly,
ke kterému se odrazil míč v pokutovém území hostů a technickou střelou k tyči rozesmutněl hosty.
O pár minut již svítilo na ukazateli 4:0, kdy opět O.Machala skóroval po efektní přenechávce od
A.Machaly a střele k tyči. Za dvě minuty se opět připomenuli hosté a hned z toho byla krásná
branka v podání Mohyly, který ranou přes celou šíři pokutového území míč zamířil do šibenice
(4:1). Od tohoto okamžiku se s brankami roztrhl pytel a skóre narůstalo. Nejprve dal Jurásek na 5:1
po kličce brankáři,pak završil hattrick Dohnal,dorážkou na 6:1 a aby byla destrukce hostů dokonalá
přidal ještě vystřídavší Martin Zalubil sedmý gól po centru a následné hlavičce a osmý gól po
individuální průniku a střele do protipohybu. Těmito brankami se domácí dostali na kladné skóre v
tabulce KP a k poslednímu utkání do Dolního Němčí tak mohou odjet z vidinou definitivní
záchrany.
Sestava:
Fojtík Josef-Miroš Jan-Jurásek Štěpán-Machala Alexandr-Machala Ondřej-Machala Jan-Minařík
Martin-Zalubil Michal-Dohnal Jan-Říha Josef-Hlaváček
Střídali: Dufka Jan-Zalubil Martin-Radoch Přemysl

Dolní Němčí - Hluk 1:4
18. 6. 2011 - 30. kolo - Krajský přebor - Betclic - Zlínský kraj 2010/2011
Branky:
Jan Dohnal
Přemysl Radoch

3

Dolní Němčí - Hluk 1:4 - Vyplenili Jozinov
K ostře sledovanému regionálnímu derby do Dol.Němčí odjížděli hráči,funkcionáři a fanoušci
netradičně na kolech a využili přitom vybudovanou cyklostezku podél potoka Okluky.
Úvodní minuty patřili hostům, kteří zaměstnávali domácí obranu a hned v 7´se ujali vedení
Dohnalem,který využil nedorozumění domácího brankáře a obránce (0:1). V 20´mohlo být s
Dolněmčany ještě hůře,ale šutér Dohnal neproměnil pokutový kop.O pět minut později tu samou
možnost zužitkoval Martin Zimčík (1:1).Tak skončil i poločas.
Po pauze již hlučané zcela ovládli hru a gólový účet nejprve otevřel krásnou ranou Radoch (1:2).
Pak exceloval Dohnal, který dalšími dvěma trefami definitivně zlomil odpor soupeře a uštědřil
domácím tvrdou lekci.Domácí podnikali ke konci zoufalé útoky, ale výsledkem čehož byly jen dvě
nastřelené břevna Fojtíkovi svatyně. Další gólové nyvýšení odmítl Miroš,který nastřelil tyč. K
závěru zápasu se na hřišti zbytečně přiostřilo, což odnesl druhou žlutou kartou Michal Zalubil a
následnou červenou. Tento fakt již však nic nezměnil na tom, že hlučané vezou zasloužené tři body
z půdy věčného rivala a soka.
Sestava:
Fojtík Josef-Miroš Jan-Zalubil Michal-Machala Alexandr-Machala Jan-Botek Zdeněk-Jurásek
Štěpán-Dohnal Jan-Říha Josef-Minařík Martin-Hlaváček Miloš
Střídali: Dufka Jan-Přemysl Radoch-Bachánek Ondřej

Závěrem

Konečná tabulka soutěže:

