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Letní příprava



Březoupy - Hluk 3:2 

19. 7. 2009 - přátelský zápas

 
Branky: 

Zalubil 

Tinka

Sestava: 
Fojtík, Klabačka, Chytil R, Horák T, Matyáš, Chytil M, Zalubil, Machala A, Janča, Jurásek, Gál

Střídali: Polášek, Šafařík, Straka, Tinka

Horní Němčí - Hluk 3:6 

27. 7. 2009 - přátelský zápas

Sestava: 
Kovařík - Klabačka, Chytil R., Horák, Chytil M. - Janča, Matyáš (Machala), Šafařík, Polášek - 
Miroš, Gál 

Nedakonice - Hluk 3:0 

01. 8. 2009 - přátelský zápas

Sestava: 
Kovařík, Straka J, Matyáš, Šafařík, KLabačka, Žajdlík, Tinka, Minařík, Marek, Horák T, Gál

Střídali: Bachan



1.B třída sk. „C“ - podzim



Slavkov - Hluk 1:0 

08. 8. 2009 - 1. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Žluté karty:
Josef Matyáš
Zdenek Tinka
Tomáš Gál

Slavkov - Hluk 1:0 - Juniorka přišla o zasloužený bod v nastavení
V horkém hodovém odpoledni zajižděla hlucká rezerva k derby utkání do nedalekého Slavkova. 
Ještě před utkáním se povedl chytrý taktický tah vedoucímu hostů - Karlu Vaculíkovi, který se těsně 
před utkáním rozhodl nečekaně změnit kapitána, ukázal na Tomáše Gála, který se mu vzápětí 
odměnil kvalitním výkonem. Za bojovný výkon je třeba pochválit i nováčka v hluckém dresu - 
Michala Poláška.

V úvodu utkání sevřeli domací hosty na jejich polovině, připravili si několik nebezpečných situací a 
o úvodní branku se sami připravili nepřesným zakončením. V 15. minutě nařídil sudí proti hostům 
pokutový kop, ale po upozornění "faulovaného" Švardaly se pouze kopalo od brány. Klobouk dolů. 
Když se pak hlučané po 20. minutách z tlaku vymanili, mohli to být právě oni, kdo otevře skóre. 
Nejprve hledal Gál nepřesně lépe postaveného Horáka a poté Žajdlíkův chytrý lob vyhlavičkoval z 
brankové čáry Rožnovský.

Ve druhé půli se domácí snažili strhnout vedení na svou stranu, ale naráželi na precizní defenzivu 
hostů. Vyjímkou byla 69. minuta, kdy po schrumáži následoval, tentokrát oprávněný, pokutový kop, 
kterým ovšem slavkovský Polášek pohrdl. Od tohoto momentu se hra přelévala ze strany na stranu a 
bez ohledu na panující vedro šly obě mužstva za vítězstvím. Za zmínku stojí zejména 2 dobré 
příležitosti hostujícího Tinky, kterého ale pokaždé vychytal Pochylý. Když už se zdálo, že se 
soupeři rozejdou smírně, hosté několikrát nedůrazně odkopli míč, čehož využil domácí Habarta a 
svým gólem utkání ukončil. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Petr Šimčík-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Michal Polášek-Ladislav 
Straka-Zdeněk Tinka-Ondřej Žajdlík-Tomáš Gál-Tomáš Horák

Střídali: Lukáš Bachan-Pavel Dufka-Petr Janča-Marek Chytil-Jiří Straka



Hluk - Bojkovice 0:1 

16. 8. 2009 - 2. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Žluté karty:
Josef Matyáš
Tomáš Horák

Červené karty:
Robin Chytil

Hluk - Bojkovice 0:1 - Bez gólu se nevyhrává.
V nedělním dopoledni zavítalo na hlucký trávník mužstvo Bojkovic. Hostující tým přes léto 
vydatně posílil a dal si za cíl umístění do 3. místa. 

Byl to také on, kdo udával v první půli tempo hry. Domácím se nedařilo podržet míč a obrana 
musela čelit neustálému tlaku, který však (až na drobné výjímky) s přehledem odrážela. Přesto se v 
největší šanci první půle ocitl domácí Janča, který ale nastřelil pouze tyč. 

Ve druhé půli se hra domácích zlepšila, místy začali svého soupeře přehrávat, připravili si několik 
slibných příležitostí, ale Gál, Janča ani Tinka neskórovali. Udeřili tak hosté. Kulíšek dostal příliš 
prostoru ve vápně domácích a pohodlně skóroval. Hlučanům na zvrat nezbylo sil, navíc přišli v 80. 
minutě o vyloučeného Chytila a do konce utkání již branku hostů neohrozili.

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Robin Chytil-Tomáš Horák-Marek Chytil-Petr Šimčík-Ladislav Straka-
Zdeněk Tinka-Ondřej Žajdlík-Tomáš Gál-Petr Janča

Střídali: Josef Matyáš-Jiří Straka



Koryčany - Hluk 6:0 

23. 8. 2009 - 3. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Koryčany - Hluk 6:0 - bez komentáře!!! 

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Pavel Šafařík-Tomáš Horák-Marek Chytil-Petr Janča-Zdeněk 
Tinka-Ondřej Žajdlík-Josef Matyáš-Roman Hanák-Tomáš Gál

Střídali: Michal Polášek-Jiří Straka-Vlastimil Marek

Hluk - Jalubí 2:2 

30. 8. 2009 - 4. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Tomáš Horák 
Tomáš Gál

Žluté karty:
Petr Šimčík
Martin Ježek
Josef Matyáš
Zdenek Tinka

Hluk - Jalubí 2:2 - Nakonec zasloužený bod pro oba 
V posledním krásném prázdninovém nedělním dopoledni nastoupila domácí záloha proti 
nevyzpytatelném celku z Jalubí a domácí fanoušek konečně očekával plný domácí bodový zisk po 3 
kolách gólového půstu.

V I.poločase hýřili domácí aktivitou a měli častěji míč na svých kopačkách ovšem bez výraznějších 
šancí. Až přišel penaltový zákrok na A.Machalu a PK bezpečně proměnil kapitán T.Horák (1:0). Za 
tohoto stavu se i odcházelo do šaten.

II.poločas začali domácí rovněž mírnou převahou, kterou pečetili i druhou brankou kdy tvrdou 
střelu vyraženou brankářem hostí pohotově dorazil T.Gál (2:0).  Od tohoto okamžiku se zdálo,že 
hlučané dovedou zápas do vítězné konce ale opak byl pravdou.Jalubští zabrali a zlepšenou hrou ve 
II.poločase nejprve snížili Křížem hlavou k tyči Kovaříkovi svatyně (2:1) aby v 82.min Janečka po 
křižné střele přes pokutové území k tyči vyrovnal na konečných 2:2.

Sestava: 
Filip Kovařík-Josef Matyáš-Petr Šimčík-Tomáš Horák-Marek Chytil-Martin Ježek-Zdeněk Tinka-
Ondřej Žajdlík-Roman Hanák-Alexandr Machala-Štěpán Jurásek

Střídali: Petr Janča-Tomáš Gál-Jaroslav Klabačka



Uh.Ostroh - Hluk 3:0 

06. 9. 2009 - 5. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Žluté karty:
Radim Konečný
Robin Chytil
Pavel Šafařík

Uh.Ostroh - Hluk 3:0 - Kvalitních 60. minut na body nestačilo. Uh. Ostroh-Hluk B 3:0 
V 5. kole 1.B třídy skupiny C zajížděla hlucká juniorka na hřiště v Uherském Ostrohu s jasným 
cílem - změnit nepříznivou bilanci čtyř nevyhraných zápasů v řadě.

Již v první půli dali hosté jasně najevo, že chtějí tuto sérii prolomit. Svým přístupem k utkání a 
bojovností, která jim v prvních kolech chyběla, dostávali svého soupeře pod tlak a vypracovali si 
několik slibných příležitostí. Bohužel ani jedna z nich brankou neskončila, když nejblíže gólu měla 
střela Konečného, která skončila na tyči.

I do 2. půle vstoupili hosté s odhodláním zvítězit a přitlačili Ostrožany před jejich vápno. Zlom 
zápasu však přišel v 60. minutě na opačném konci hřiště. Po rohovém kopu si hlučané vstřelili 
vlastní gól, který vnesl do jejich řad nervozitu a nepřesnost. Zdecimovaní hosté se nedokázali 
tomuto momentu postavit, hra se vyrovnala a byli to opět domácí, kteří dokázali v 70. minutě 
skórovat hlavou po standardní situaci. Hlučané hráli od této chvíle vabank, šanci na snížení však 
nevyužil po vyšachování domácí obrany Tinka. Tečku za zápasem tak udělali opět domácí, když v 
poslední minutě vstřelili 3. branku.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jarsolav Klabačka-Robin Chytil-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Petr Janča-Ladislav 
Straka-Zdeněk Tinka-Roman Hanák-Radim Konečný-Tomáš Gál

Střídali: Jiří Straka-Pavel Šafařík-Marek Chytil



Hluk - Osvětimany 1:5 

13. 9. 2009 - 6. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Ondřej Machala

Žluté karty:
Tomáš Horák

Hluk - Osvětimany 1:5 - Výsledková a herní krize pokračuje 
V dalším domácím utkání chtěla hlucká záloha konečně prolomit sérii výsledkových nezdarů z 
minulých zápasů a začala zápas velmi aktivně avšak bez výraznějších brankových příležitostí. Poté 
se začali více osmělovat Osvětimanští a jejich aktivita byla odměněna i brankou ve 12.min kdy po 
rohovém kopu prodloužil míč hlavou Drobil na vzdálenější tyč kde nikým neatakován Dobeš 
pohodlně zavěsil (0:1). 

Neuběhla ani minuta a domácí již prohrávali o dvě branky kdy se po rychlém brejku trefil kanonýr 
Drobil (0:2). V dalším průběhu zápasu hosté hru kontrolovali a ač se domácí snažili ztéci hostující 
svatyni, do vážnější šance je nepustili. Naopak ještě zvýšili svůj náskok a to v L.Křemečkem a 
znova Drobilem na poločasových hrozivých 0:4. 

Do II. poločasu nastoupila juniorka Hluku výrazně aktivněji s cílem odčinit hrozící debakl. Ovšem 
dlouho se nemohla prosadit a naopak ještě inkasovala pátý gól od Dobeše. Hlučané pouze 
zkorigovali stav na 1:5 kdy z přímého volného kopu prostřeili špatně postavenou zeď O.Machala. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Robin Chytil-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Ondřej Machala-Zdeněk Botek-Ladislav 
Straka-Jaroslav Klabačka-Michal Polášek-Zdenek Tinka-Roman Hanák

Střídali: Jiří Straka-Marek Chytil-Tomáš Gál



Zlámanec - Hluk 4:3 

20. 9. 2009 - 7. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Tomáš Gál
Petr Janča
Zdenek Tinka 

Zlámanec - Hluk 4:3 - Pád na poslední místo. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Zdenek Tinka-Tomáš Horák-Pavel Šafařík-Petr 
Janča-Ladislav Straka-Roman Hanák-Tomáš Gál-Josef Matyáš

Střídali: Michal Polášek-Jiří Straka



Sušice - Hluk 1:2 

27. 9. 2009 - 8. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Michal Polášek
Tomáš Gál 

Žluté karty:
Marek Chytil

Sušice - Hluk 1:2 - Juniorka dokázala,že umí 
Po mizerných výkonech v posledních zápasech, odjížděla juniorka posílena o zahraniční navrátilce 
J.Dohnala a Z.Horáka, na hřiště nováčka s cílem zlomit nepřiznivou podzimní bilanci a pokusit se 
bodovat. 

Od začátku utkání si vytvořila převahu a vypracovala si několik vyložených šancí. Bohužel branka 
domácích byla zakleta, ujala se pouze dorážka Gála po centru Šafaříka.

Po obrátce domácí ožili a vytvořili si mírnou převahu, vyložené šance si však nevypracovali. 

Naopak byli to hosté,kteří zvyšovali v 90 min. střídajícím Poláškem. Domácí kontrovali v 
závěrečné minutě nastavení, kdy pok.kop proměnil Skopal. 

Jelikož rozhodčí Kotačka v zápětí ukončil zápas, hosté si odvezli překvapivé ale zasloužené 3 body. 
Lze jen doufat, že juniorka se konečně nadechla k lepším výkonům a v příštích zápasech potvrdí, že 
současné umístění neodpovídá kvalitě kádru

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Robin Chytil-Marek Chytil-Zdenek Tinka-Tomáš Horák-Petr Janča-
Zdenek Horák-Ondřej Žajdlík-Jan Dohnal-Tomáš Gál

Střídali: Michal Polášek-Jaroslav Klabačka



Hluk - Šumice 2:3 

04. 10. 2009 - 9. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Zdenek Tinka 
Jan Dohnal 

Žluté karty:
Zdenek Horák

Hluk - Šumice 2:3 - Naděje trvala jen týden 

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Robin Chytil-Marek Chytil-Tomáš Horák-Zdenek Tinka-Zdenek 
Botek-Zdenek Horák- Martin Minařík-Jan Dohnal-Roman Hanák

Střídali: Jaroslav Klabačka-Petr Janča

Zlechov - Hluk 3:2 

11. 10. 2009 - 10. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Michal Polášek
Ladislav Straka

Žluté karty:
Robin Chytil

Červené karty:
Ondřej Žajdlík

Zlechov - Hluk 3:2 - Stále stejná písnička 

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Ondřej Žajdlík-Tomáš Horák-Petr Janča-Zdeněk 
Horák-Ladislav Straka-Zdeněk Tinka-Jan Dohnal-Roman Hanák

Střídali: Marek Chytil-Tomáš Gál-Michal Polášek



Hluk - Strání 2:0 

18. 10. 2009 - 11. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Jan Dohnal 
Štěpán Jurásek 

Žluté karty:
Robin Chytil

Hluk - Strání 2:0 - Posílená juniorka konečně zabrala 
V sychravéma,ale slunečném nedělním dopoledni nastoupila domácí záloha s několika fluktuanty z 
A.týmu ( Machala O.,Botek Z.,Dohnal J.,Jurásek Š.). 

Úvod zápasu se nesl v bojovném duchu,kdy více balón měli na svých kopačkách hosté,ale domácí 
gólman byl vždy na místě. Jejich největší šance I.poločasu přišla pro hosty ve 20.min kdy po chybě 
domácí obrany šel sám na branku Pomajbík,ale minul.Poté se hra srovnala a do poločasu to bylo 
vyrovnané utkání se střelami pouze z dálky..

Úvod II.poločasu začali lépe domácí což vyjádřili i brankově kdy v 55.min Botek vysunul Tinku,ten 
našel Juráska,který uklidil míč do sítě (1:0). 

Poté získali hosté územní převahu ovšem bez brankového vyjádření. Naopak udeřilo na druhé 
straně kdy v 70.min po zdařilém útoku domácích se míč dostal tentokrát od nahrávajícího Juráska 
ke kanonýru Dohnalovi,který pečetil vítězství domácích (2:0). 

Hosté se nevzdávali a snažili se s výsledkem něco udělat, ale v 80. min nastřelili pouze břevno 
Kovaříkovi svatyně. Závěr zápasu si Spartakovci již pohlídali a dovedli k důležitému vítězství. 

Domácí juniorka podala snad nejlepší výkon podzimu a věřme,že tímto projevem zavelila k 
hernímu a výsledkovému obratu.

Sestava: 
Filip Kovařík-Petr Šimčík-Chytil Robin-Chytil Marek-Horák Tomáš-Horák Zdeněk-Janča Petr-
Botek Zdeněk-Machala Ondřej-Dohnal Jan-Jurásek Štěpán

Střídali: Tinka Zdeněk-Gál Tomáš



J. Otrokovice - Hluk 3:1 

25. 10. 2009 - 12. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Petr Janča

Žluté karty:
Zdenek Horák
Zdenek Tinka

J. Otrokovice - Hluk 3:1 - Bez bojovnosti se nevyhrává 

Sestava: 
Filip Kovařík-Robin Chytil-Tomaš Horák-Pavel Šafařík-Jaroslav Klabačka-Marek Chytil-Michal 
Polášek-Zdenek Horák-Zdenek Tinka-Petr Janča-Tomáš Gál

Střídali: Radim Konečný-Jiří Straka



Hluk - Kudlovice 3:0 

01. 11. 2009 - 13. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Zdenek Horák 2
Petr Janča

Žluté karty:
Pavel Šafařík
Marek Chytil
Zdenek Tinka
Ladislav Straka
Radim Konečný

Hluk - Kudlovice 3:0 - Velmi důležité vítězství 
V mrazivém nedělní dopolední hostila hlucká záloha nevyzpytatelný celek z Kudlovic, který měl v 
kádru řadu kvalitních a zkušených hráčů. V domácím dresu taky došlo k jednomu překvapení, kdy 
byl na občasnou výpomoc povolán blanický rytíř B.týmu Planina alias Radim Konečný a nutno 
podotknout, že nezklamal a troufám si tvrdit, že byl i nejlepším hráčem domácích.

Úvod zápasu však tyto prognózy nenaplnil. Oba celky začaly hrát trochu opatrněji, čekaly co 
vymyslí souoeře a nikdo se nikam velmi nepospíchal. 

Pak však přvzali otěže zápasu domácí a začali ohrožovat hostující branku ovšem bez výraznější 
šance. Až přišla 30.min a PK za sražení Radima K. v pokutovém území. Nařízenou penaltu s klidem 
Američana proměnil Horik (Z.Horák ml. pozn. autora). 
Druhý gól přidal v 37.min P.Janča tvrdou střelou z hranice vápna. Do konce poločasu se nic 
vážného již nestalo. 

Úvod druhé půle přinesl snad ještě větší převahu domácích a taky snahu hostů o zkorigování 
výsledku pomocí brejků či výpadů do obrany. Ovšem bez úspěchu. Po sérii šancí gól přinesla až 
80.min kdy agilní Horik zůstal sám ve vápně, kde si zpracoval míč a pohodlně skóroval. 

Paradoxně největší šanci utkání měli hosté až v závěru v 88.min kdy Hložný z přímého volného 
kopu protáhl gólmana Filu ( F.Kovařík),ale ten skvěle zasáhl. Domácí již čisté konto uhájili. 

Toto vítězství je velmi důležité pro další záchranářské boje,hlavně v jarní sezóně.

Sestava: 
Filip Kovařík-Marek Chytil-Robin Chytil-Tomáš Horák-Pavel Šafařík-Zdeněk Tinka-Zdeněk 
Horák-Ladislav Straka-Petr Janča-Roman Hanák-Radim Konečný

Střídali: Roman Gál-Jiří Straka-Michal Polášek



Hluk - Slavkov 1:0 

08. 11. 2009 - 14. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Zdenek Botek

Žluté karty:
Zdenek Tinka
Petr Janča
Štěpán Jurásek

Hluk - Slavkov 1:0 - V regionálním derby vítězně 
V očekávaném regionálním derby se představili hosté jako velmi kvalitní a vyzrálý tým, který ví co 
hrát. Ale ani domácí se nechtěli nechat zahanbit a tak byl v I.půli viděn kvalitní fotbal mezi vápny 
se šancemi na obou stranách. 

Jak se říká ,,každý chvilku, tahal pilku (ne našeho pokladníka t je Pilka s velkým P pozn autora). 

Druhá půle začala mírnou aktivitou domácích, kterou přetavili ve vedoucí a jak se později ukázalo i 
vítězný gól, který vsítil fluktuant z A týmu Botek Z. po centru zprava. Slavkovští se snažili ještě do 
konce zápasu ztéci domácí branku,ale jejich snažení narušil zkušený Švardala,který uviděl ČK. 

V oslabení se již hosté na nic nezmohl a tak domácí juniorka získala nesmírně důležité 3 body v 
boji o záchranu. Tímto duelem hlucká záloha skončila podzimní část a nastoupila k zaslouženém 
odpočinku.

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Zdeněk Horák-Tomáš Horák-Martin Ježek-Petr Janča-Zdeněk Tinka-
Zdeněk Botek-Roman Hanák-Jan Dohnal-Štěpán Jurásek

Střídali: Michal Polášek-Jiří Straka-Robin Chytil



Zimní příprava



Hluk - Blatnice pod Sv. An. 0:4 

01. 2. 2010 - přátelský zápas

Hluk - Blatnice pod Sv. An. 0:4 - První přípravný zápas 

Hluk - Veselí n. M. (st.d.) 3:1 

23. 2. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
T.Horák 2
J.Miroš (čerstvý otec, pozn. red.)! 

Hluk - Veselí n. M. (st.d.) 3:1 - Záloha si vyšlápla na mladíky

Hluk - Vlčnov 1:0 
28. 2. 2010 - přátelský zápas

Branka: 
J.Miroš 

Hluk - Vlčnov 1:0 - S adeptem postupu do OP vítězně 
Ve třetím přípravném zápase zajížděla hlucká rezerva do Starého Města, kde je na nově 
rekonstruovaném umělém trávníku čekal 2. tým okresní soutěže - Vlčnov. Tým vedený Ivošem 
Šimčíkem, bývalým hráčem i trenérem Hluku ve Starém Městě skutečně čekal, ale stejně jako hlučtí 
fotbalisté marně. Na hřišti se díky administrativní chybě proháněli dorostenci Slovácka pod 
taktovkou Miloše Hlaváčka a tak nezbylo než hledat náhradní azyl. 

Vybráno a narychlo připraveno bylo vedlejší hřiště ve Vlčnově, což přineslo zápas plný kuriózních 
situací a úsměvných momentů. V první půli byla mírna převaha na straně hostů, ale Tomáš Horák i 
Jahůd Straka své šance trestuhodně promarnili. To je ovšem nezlomilo a útoky, které řídili 
technicky vyspělý Tinka a rychlonohý Matyáš neustále ohrožovaly svatyni domácích. Odměnou jim 
byla branka z nohy novopečeného otce - Jana Miroše. 

Ve druhém poločase se na některých hostujících hráčích začínala projevovat únava z absolvovaného 
náročného soustředění a domací hru vyrovnali. V 65. minutě fauloval sluncem oslepený Béďa 
Chytil domácího útočníka, hlucký gólman Kovařík si odkrokoval penaltový puntík do vzdálenosti 
cca 9 metrů a střelu mířící mimo tyče vyrazil s přehledem na roh. V 75. minutě spálil svou další 
šanci agilní Straka, který však vzápětí potěšil diváky brilantním sólem proti vlastní brance. V 
závěru byl nedaleko domácí branky faulován Horák, zkušený rozhodčí Pepa Koníček využil 
absence některých lajn, nařídil pouze trestný kop, Miroš ze 12 metrů chytře obstřelil zeď, ale trefil 
pouze hlavu bránícho hráče. Utkání tak skončilo těsnou výhrou Spartaku. 



Hluk - Jarošov 5:0 

14. 3. 2010 - přátelský zápas

Branky:
Bachánek 2
Gál
Machala O.
Horák Z. 

Hluk - Jarošov 5:0 - Jednoznačná výhra na Bělince 

Hluk - Huštěnovice 2:2 

22. 3. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
Bachan Lukáš
Janča Petr

Hluk - Huštěnovice 2:2 - Upachtěná remíza
V dalším přípravném zápase svedla domácí juniorka souboj s účastníkem OS celkem Huštěnovic a 
od úvodu nebyl znát rozdíl dvou tříd soutěží. Hosté na domácí vlétli a brzy vedli 2:0. Do poločasu 
však domácí snížili Bachanem po krásné akci po křídle. Úvod II. půle se nesl ve znamení dobývání 
Huštěnovské branky, ale domácí pouze vyrovnali Jančou na konečnou remízu. Výkon zálohy však 
byl velmi špatný a pokud chce reálně myslet na záchranu v soutěži,tak musí svůj herní projev 
diametrálně změnit! 

Hluk - Boršice u Bl. 6:2 

25. 3. 2010 - přátelský zápas

branky: 
Horák T. 4
Machala O.
Botek 

Hluk - Boršice u Bl. 6:2 - Vítězná generálka B mužstva 



1.B třída sk. „C“ - jaro



Hluk - Uh. Ostroh 3:0 

04. 4. 2010 - 15. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Jan Miroš 
Ondřej Machala 
Štěpán Jurásek 

Hluk - Uh. Ostroh 3:0 - Ve druhé půli to zlomili 
V jarní premiéře a taky v ,,zápase o 6 bodů" nastoupila hlucká záloha s několika fluktuanty z 
A.mužstva(Machala O.,Botek,Jurásek,Miroš),ale v úvodní půli to moc na hře znát nebylo.

Zřejmě nervozita či důležitost zápasu některým hráčům svazovala nohy i ruce. Byla sice patrná 
územní převaha domácích,ale spousta nepřesných přihrávek a zbytečně ztracených balonů,dávala 
zápasu spíše bojovný charakter než oku lahodící fotbal. Přítomná početná návštěva mohla 
zaregistrovat první změnu skóre v 14´kdy byl ve vápně faulován domácí Miroš,ale kapitán 
domácích T.Horák penaltu trestuhodně zahodil,kdy dokonce netrefil branku! 

Hosté působili sympatickým dojmem,snažili o výpady do obrany domácích, v čemž byl nejagilnější 
Pavlas,ale mnohdy své akce řešili zbrkle a šance propásly. Největší šance I.půle přišla z hlavy 
Jurčeky,který hlavičkoval do dobře postaveného Kovaříka. Ve 43´Z.Horák ml. z malého vápna 
přestřelil branku. Do šaten se tak odcházelo za remízového stavu.

Ve druhé půli pokračovali domácí v tlaku,měli převahu, ale opět naráželi na dobře zformovanou 
obranu hostů,kteří v pohodě odvraceli náznaky či pološance Hlučanů.Zlomovým momentem utkání 
byla 63´,kdy agilní Pavlas šel sám na Kovaříka,tomu udělal kličku, ale již se dostal ze střeleckého 
úhlu a nedokázal míč usměrnit do sítě. 

Po 10 minutách přišel trest pro hosty. Po ose Machala-Horák-Jurásek posledně jmenovaný z hranice 
velké vápna vstřelil vedoucí gól 1:0. Jakoby tento gól vlil do žil Spartakovcům život,rázem zmáčkli 
soupeře na jeho polovině a výsledkem byla další branka,tentokráte v podání O.Machaly,který v 75
´neohroženě vlétl do rozhozené obrany,ač faulován, krásnou střelou do šibenice zvýšil na 
dvoubrankový náskok 2:0. 

Pojistku přidal v 76´Miroš,který oklamal na vápně obránce a střelou do protipohybu brankáře dal 
výsledku konečnou podobu. I když výkon juniorky nebyl ideální,lze jej považovat za 
zasloužený,hlavně za snahu s výsledkem něco udělat ve II.půli. 

Doufejme,že touto výhrou udělali důležitý krok k záchraně v soutěži,ale již další zápas napoví.

Sestava: 
Kovařík Filip-Miroš Jan-Chytil Robin-Matyáš Josef-Horák Tomáš-Janča Petr-Botek Zdeněk-
Machala Ondřej-Hanák Roman-Horák Zdeněk-Jurásek Štěpán

Střídali: Gál Tomáš-Straka Jiří-Polášek Michal



Osvětimany - Hluk 3:3 

11. 4. 2010 - 16. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Tomáš Gál
Josef Matyáš 
Zdenek Horák

Osvětimany - Hluk 3:3 - Cenné body z půdy favorita
Na půdě aspiranta na postup nastupovali hlučané s vědomím, že nemají co ztratit. V záloze se 
poprvé objevila posila z a mužstva - Přema Radoch.

Úvod zápasu patřil domacím, kteří sevřeli hlucký B tým na jeho polovině, ale pozorná hostující 
obrana jim nedovolila vytvořit si vážnější šance. V 18. minutě hlučané zaspali při rohu a pro 
Dobeše již nebyl problém rozhozenou hluckou defenzivu překonat - 1:0. To hosty nakoplo k větší 
útočné aktivitě, která vyústila ve zvrat. Nejprve se z dálky trefil Zdeněk Horák, který prostřelil 
nejistého domácího gólmána. Vzápětí se trefil i sváteční střelec Matyáš a tak se odcházelo do kabin 
za nečekaného stavu 1:2. 

Ve druhé půli se snažili domácí zvrátit nepříznivý vývoj a udávali tempo zápasu. Vyrovnat se jim 
podařilo v 60. minutě, kdy se po závaru dostal míč k nekrytému Dobešovi a ten pohodlně skóroval - 
2:2. V 65. minutě zbytečně diskutoval Šafařík, následoval nepřímý kop, který Kovařík vyrazil, ale 
vzápětí nesmyslně srazil hostujícho hráče a kopala se penalta. Kovařík však svou chybu napravil a 
Drobila vychytal. Pak přišla chvíle trenéra hostu - Vlasty Marka. Na hřiště poslal Gála, který se mu 
po několika minutách odvěčil gólem na 3:2. Závěr zápasu připomínal Shakespearovo drama, 
divákům se líbil a tak se sudí rozhodli zápas o něco natáhnout. V 92. minutě mohli domací 
vyrovnat, ale nastřelili pouze tyč. Rozuzlení přišlo v 95. minutě, kdy se potřetí trefil Dobeš a 
stanovil tak konečné skóre 3:3. 

Sestava: 
Filip Kovařík,Jaroslav Klabačka,Robin Chytil,Tomáš Horák,Pavel Šafařík,Josef Matyáš,Petr 
Janča,Zdeněk Horák,Přemysl Radoch,Roman Hanák,Jan Miroš,,Tomáš Gál,Zdeněk Tinka,Jiří 
Straka



Hluk - Zlámanec 0:1 

18. 4. 2010 - 17. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Žluté karty:
Zdenek Horák

Hluk - Zlámanec 0:1 - Totálně selhali 
V dalším důležitém utkání v boji o záchranu chtěla juniorka potvrdit nečekaný,ale zasloužený 
bodový zisk ze hřiště Osvětiman,ale realita byla zdaleka jiná.Od úvodního hvizdu měla sice 
optickou převahu,ale do vyložených šancí je Zlámanečtí nepouštěli ba naopak z dobré obrany 
vyráželi k rychlým výpadům nazteč domácí brance. 

Domácí měli určité náznaky dobrých situací jako například Jurásek střelu nad, či Botek pouze do 
boční sítě či Radoch těsně vedle,ale zůstalo pouze u nich. To hosté byli v první půli nebezpečnější 
jako například Damborský,který v dobré šanci přestřelil.

Do II.půle vstoupili lépe hosté a snažili se dát úvodní gól,kterým by získali psychickou výhodu v 
utkání, ale ten nepřicházel.Hlučané dali o sobě opět vědět v 60´,kdy tvrdá hlavička kapitána Horáka 
jen tak,tak minula branku hostů,poté ve vyložené šanci selhal hostující Damborský,ale trest pro 
špatně hrající domácí přišel ve 81´,kdy se míče ve vápně zmocnil hostující Stašek a prostřelil 
Kovaříka (0:1). 

Marná pak byla snaha domácích o vyrovnání a tak utkání skončilo zaslouženou výhrou hostů. 
Výkon hlucké zálohy byl pro většinu diváků velkým zklamáním a přidělal trenérům další vrásky na 
čele v boji o záchranu.

Sestava: 
Filip Kovařík-Zdeněk Horák-Robin Chytil-Josef Matyáš-Zdenek Tinka-Tomáš Horák-Zdenek 
Botek-Petr Janča-Přemysl Radoch-Roman Hanák-Štěpán Jurásek

Střídali: Tomáš Gál



Hluk - Sušice 3:0 

25. 4. 2010 - 18. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Roman Hanák
Jan Miroš 
Zdenek Botek

Žluté karty:
Jan Miroš

Hluk - Sušice 3:0 - Vítězně složený reparát 
V dalším domácím zápase chtěla hlucká juniorka složit reparát za velmi nepovedený zápas se 
Zlámancem, což se jí myslím podařilo a zcela zaslouženě přehrála Sušice. Soupeř, který před jarním 
startem soutěže řešil citelný nedostatek hráčů i pomocí inzerátu v místním periodiku DDK s názvem 
,,Hledá se fotbalista na inzerát" opravdu zřejmě svůj problém ještě nevyřešil a přijel pouze s 12ti 
hráči, ale od úvodního hvizdu udávala tempo domácí záloha, která neustále zaměstnávala obranu 
hostů. 

První změna skóre přišla v 22´kdy obránce ve snaze odkopnout míč trefil dotírající mladíka Hanáka 
a od něj se míč odrazil do sítě 1:0. Tento moment dodal Hlučanům klid a Ti se snažili svoje vedení 
navýšit. Mezitím hosté zahrozili pouze střelami vedle branky Kovaříka. 

Důležité nyvýšení skóre přišlo těsně před přestávkou,konkrétně v 40´,kdy Miroš se zmocnil míče ve 
vápně a střelou od tyče rozesmutnil hosty podruhé 2:0. Tak skončil i poločas.

Úvod II.půle opět zastihl hosty nepřipravené a tak trestali domácí, kdy vyhlášený technik a hračička 
hluckého fotbalu Botek v 55´ technickou střelou k tyči upravil, jak se později ukázalo, na 
konečných 3:0. 

Největší šanci hostů měl Švejčara,který z hranice vápna nastřelil břevno. I domácí rozezvučeli 
brankovou konstrukci, kdy střelu Z.Horáka ml. vytěsnil brankář Dúbrava na tyč. 

Do konce zápasu se již nic podstatného neudálo a tak domácí uhájili velmi důležité vítězství a 
získali potřebné 3 body na záchranu v soutěži.

Sestava: 
Filip Kovařík,Jaroslav Klabačka,Robin Chytil,Tomáš Horák,Josef Matyáš,Petr Šimčík,Zdeněk 
Botek,Zdeněk Horák,Roman Hanák,Zdeněk Tinka,Jan Miroš



Šumice - Hluk 4:0 

02. 5. 2010 - 19. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Šumice - Hluk 4:0 - Takhle se o záchranu nehraje. 
Proti konkurentovi v boji o sestup chtěla hlucká juniorka navázat na domací vítězství a bodovat. 
Bohužel jak přístup k utkání, tak samotný výkon tomu zdaleka neodpovídal.

Prakticky od první přihrávky se hosté dostali pod tlak, kupili individuální chyby a protože absolutně 
chyběla i ochota bojovat, prohrávali ve 14. minutě 2:0. Poté měli dobré příležitosti ke skórování 
Miroš a Z. Horák, ani jeden z nich však neuspěl a když domácí vzápětí zvýšili vedení na 3:0, 
změnila se definitivně hra hlučanů v naprostý zmatek. Vysvobozením byl až poločasový hvizd 
sudího, za "přívětivého" stavu 4:0 pro domácí. 

Do druhé půle nastoupili domácí s vědomím jasného vedení, tempo zápasu začali udávat hlučané, 
ale to už bylo příliš pozdě na to, aby mohli pomýšlet na bodový export. Navíc šance Z. Horáka, 
Tinky ani Klabačky gólem neskončili a tak utkání skončilo možná trochu krutou, ale vzhledem k 
předvedenému výkonu z první půle spíše zaslouženou porážkou 4:0.

Před hráči juniorky je ještě 7 kol, které stále dávají slušnou naději na zachránu. Je však nejvyšší čas, 
aby si každý z nich uvědomil, jestli chce v příštím ročníku nastupovat v okresním přeboru nebo 1.B 
třídě a že tomu bude muset i něco obětovat, až už v samotném zápase nebo před ním.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Tomáš Horák-Pavel Šafařík-Petr Janča-Zdeněk 
Horák-Zdeněk Tinka-Roman Hanák-Tomáš Gál-Jan Miroš

Střídali: Jiří Straka-Josef Matyáš-Michal Polášek



Hluk - Zlechov 3:2 

09. 5. 2010 - 20. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Tomáš Gál 
Roman Hanák 
Štěpán Jurásek 

Žluté karty:
Jaroslav Klabačka
Robin Chytil

Hluk - Zlechov 3:2 - Tři body za bojovný výkon. 
Do dalšího zápasu vstupovali hlučané s úmyslem odčinit fiasko ze Šumic. Pomoci jim k tomu měli i 
fluktuanti z A mužstva - Machala, Jurásek a Botek.

Byť se přístup k utkání až na vyjímky výrazně zlepšil, v úvodu zápasu se to nijak neprojevilo. 
Většina domácích hráčů čekala co se bude dít a děly se věci. Hned ve druhé minutě hosté nastřelili 
tyč a i dále drželi domácí na vlastní polovině. A když ve 20. minutě propadl načechraný centr z 
nohy Tománka až za Kovaříkova záda, vypadalo to na další ostudu. Obdržená branka však domací 
probudila, začali více bojovat a výsledkem bylo nejdříve vyrovnání hry a ve 40. minutě i skóre, 
když nezjištnou Machalovu přihrávku proměnil Hanák. 

Do druhé půle vstoupili domácí s mnohem větší chutí, drželi častěji míč na svých kopačkách, ale do 
šancí se přes pozornou hostující defenzívu dostávali obtížně. Hosté naopak využívali volného 
prostoru a z rychlých brejků se dostávali do vyložených šancí. Jednu takovou proměnil v 65. minutě 
Kedra. Naštěstí hned z protiútoku kopali domací roh a Jurásek vyrovnal na 2:2. Zbytek utkání se hra 
přelévala ze strany na stranu a bylo rušno před oběma gólmany. Rozhodnutí zápasu přineslo šťastné 
střídání. Svou pověst žolíka potvrdil Gál, který v 82. minutě překonal nezjištnou střelou hostujícího 
gólmana. Domací si pak již své vedení pohlídali a mohli jej i navýšit, když sám na gólmana 
sprintoval Miroš, už si radostí přetahoval dres přes hlavu, ale místo vstřelené branky pouze potvrdil 
známé rčení: "Nechval dne před večerem". Ale i přesto domací mohli oslavit velmi cenné 3 body. 

Sestava: 
Kovařík Filip-Miroš Jan-Chytil Robin-Matyáš Josef-Tinka Zdeněk-Horák Tomáš-Janča Petr-
Machala Ondřej-Klabačka Jaroslav-Hanák Roman-Jurásek Štěpán

Střídali: Botek Zdeněk-Gál Tomáš



Hluk - J. Otrokovice 2:2 

23. 5. 2010 - 22. kolo – 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Jan Miroš 2

Žluté karty:
Pavel Šafařík
Josef Matyáš

Hluk - J. Otrokovice 2:2 - O vítěství přišli v závěru 
V předposledním domácím utkání hostili hlučané jeden z nejsilnějších týmů jara - Jiskru 
Otrokovice. Ten také v úvodu na hřišti dominoval, přehrával domácí hlavně ve středu hřiště a 
vytvářel si soustavný tlak. Výsledkem bylo několik rohů a jedna nastřelená tyč z hlavy Žárského. 
Poté se domací vzpamatovali, převzali otěže zápasu, ale úniky Hanáka, Janči a Miroše gólem 
neskončili a tak se odcházelo do šaten za stavu 0:0.

Do druhé půle vstoupili o něco lépe domácí, ale z tlaku nic nevytěžili a naopak inkasovali, když 
domacím zadákům ukázal záda Koplík a pohodlně překonal Kovaříka. Domací zbraně nesložili a 
během několika málo minut zápas dokázali otočit, když svou 4. a 5. šanci proměnil Miroš. Poté se 
domácí soustředili na defenzivu, což jim vycházelo až do 90.minut. V ní ale po rohovém kopu 
trestuhodně nepohlídali Žárského, který srovnal na konečných 2:2. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Petr Janča-Pavel 
Šafařík-Zdeněk Tinka-Roman Hanák-Štěpán Jurásek-Jan Miroš

Střídali: Michal Polášek-Tomáš Gál



Kudlovice - Hluk 1:1 

30. 5. 2010 - 23. kolo -  1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Jan Miroš 

Žluté karty:
Jiří Straka
Petr Janča

Kudlovice - Hluk 1:1 - Další ztráta v závěru. 
Podruhé během 8 dnů ztratila juniorka 3 body v samotném závěru. Tentokrát na hřišti soupeře, který 
také bojuje o záchranu.

Domácí Kudlovice začali zápas o něco lépe, ale bez výraznějšího efektu. Hlučané brzy získali 
převahu, začali být nebezpeční a domací do dalších útočných akcí nepouštěli. Trestné kopy 
Machaly a Juráska však skvěle lapil domácí gólman, hlavičky Tinky a Zdenka Horáka mířili mimo 
a když gólem neskončili ani sólové úniky Miroše a Janči, skončil poločas 0:0.

Hned na startu druhé půle se sám před gólmana dostal hostující Miroš a tentokrát pověst střelce 
potvdil - 0:1. V dalších deseti minutách měli hosté několik dobrých příležitostí ke skórování, ale 
Miroš, Janča ani Jurásek obranný val domácích nepropálili. Hlučané pak stejně jako proti 
Otrokovicím polevili, začali se bát o výsledek, čehož zkušení domací využili k trvalému tlaku. 
Obrana hostů se štestím dlouho odolávala, ale trest přišel v nejhorším možném okamžiku - v 91. 
minutě srovnal Hložný na 1:1. Ihned po rozehrání předvedli ještě pěknou akci Miroš s Machalou, ke 
skórování jim chybělo pár centimetrů, ale na výsledku se již nic nezměnilo.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Tomáš Horák-Jozef Matyáš-Petr Janča-Zdeněk 
Horák-Ondřej Machala-Zdeněk Tinka-Jan Miroš-Štěpán Jurásek

Střídali: Tomáš Gál-Jiří Straka-Michal Polášek



Bojkovice - Hluk 1:1 

06. 6. 2010 - 24. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Ondřej Machala

Žluté karty:
Jan Miroš

Červené karty:
Robin Chytil

Bojkovice - Hluk 1:1 - Závěr tentorkát patřil hlučanům.

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Robin Chytil-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Petr Janča-Zdeněk Botek-
Ondřej Machala-Zdeněk Tinka-Jan Miroš-Štěpán Jurásek

Střídali: Tomáš Gál-Michal Polášek-Ondřej Žajdlík-Jiří Straka



Strání - Hluk 1:3 

11. 6. 2010 - 21. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Jan Miroš
Štěpán Jurásek
Ondřej Zalubil 

Červené karty:
Alexandr Machala

Strání - Hluk 1:3 - Výhra potvrdila záchranu 
V páteční dohrávce nastoupili hlučané na ,,horké" půdě Strání, kde fotbal je pro některé více než 
náboženství a tak se dal očekávat dramatický zápas. V nádherném,ale parném odpoledni začali 
aktivněji domácí jež měli taky více prostoru ve středu hřiště a častěji míč na kopačkách,ovšem 
obrana hostů se nenechala překvapit a s přehledem odvracela náznaky šancí. Ale udeřili hosté. Ve 
12´po krásné kombinaci ve středu hřiště přihrál Hanák přesně míč na nohu O.Zalubilovi,který 
krásnou střelou z cca 20m přeloboval brankáře (0:1).Tento okamžik jakoby domácí trochu srazil a 
spíše byl viděn souboj o míč ve středu hřiště s občasnými náznaky šancí. Až přišla 36´a dlouhý 
odkop Kovaříka jeden z obránců podběhl a dostal se až před osamoceného Juráska,který dosti 
nepovedenou ranou z volejr vyslal míč na bránu, avšak ten k údivu všech přítomných proklouzl 
gólmanovi domácích pod rukou do branky (0:2). Od toho okamžiku byli hosté lepší a každé situace 
využívali k rychlým brejkům a málem se jim jeden povedl, to když míč dostal přesně za obranu 
Miroš a v souboji s domácím brankářem vyšel vítězně, avšak se již dostal až na brankovou čáru,ale 
z posledních sil odcentroval na vápno, kde dobíhající Hanák krásným ,,koníkem" hlavou olízl tyč. 
Tak se odcházelo i do kabin.

Úvod II půlky začali nástupem Straňané a chvilkama zmáčkli hosty,kteří se bránili jen za cenu 
odkopů do uctivé vzdálenosti. Navýšení skóre přišlo v 75´po ruce domácího obránce odpískal sudí 
Prokop PK, který chladnokrevně proměnil J.Miroš (0:3) Když už se zdálo,že Spartakovci utkání 
dovedou v poklidu do konce,přišlo úplně zbytečné vyloučeni A.Machaly po diskuzi s HR a následné 
oslabení. V tom dokázali domácí v 81´snížit. Na obou stranách ještě zazvonila i tyč brankové 
konstrukce. Pak vrhli domácí vše do útoku,ale někdy i s vypětím všech sil hosté výhru uhájili. 
Tímto vítězstvím se Spartakovci definitivně zachránili v soutěži. Výsledek je možná pro domácí 
příliš krutý,neboť byli po většinu utkání aktivnější,ale takový už je sport a zvláště fotbal. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Petr Janča-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Pavel Šafařík-Alexandr Machala-Roman 
Hanák-Zdeněk Botek-Ondřej Zalubil-Jan Miroš-Štěpán Jurásek

Střídali: Ondřej Žajdlík-Tomáš Gál-Jiří Straka



Hluk - FC Koryna 2:3 

13. 6. 2010 - 25. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Branky:
Tomáš Horák 2

Hluk - FC Koryna 2:3 - Nepovedené domácí loučení 
Do posledního domácího zápasu nastupovali hlučané s vědomím jisté záchrany. Omlazená domácí 
jedenáctka tak měla letos poprvé ideální příležitost zahrát si bezstarostný fotbal. Opak byl pravdou. 
Nervozita svazovala většině hlučanů nohy, na hřišti bylo vidět minimum pohybu a spousta 
pokažených přihrávek. Přesto si vypracovali 2 dobré příležitosti, které však Horák zahodil. 
Hostující střelci si počínali lépe a tak se do kabin odcházelo za stavu 0:2. 

Do druhé půle nastoupil na hrot útoku náhradní gólman Bachan a nutno říct, že hru domácích oživil. 
Naneštěstí hned v 50. minutě přišla chybná rozehrávka domácí obrany a bylo to 0:3. Hlučané však 
nesložili zbraně. Nejdříve Gál přiťukl míč Horákovi a ten snížl na 1:3. Pak měl 2 dobré příležitosti 
agilní Straka, nejdříve však nastřelil hostujícího gólmana a poté se mu v tísni nepodařilo přesně 
zakončit. V 89. minutě pak předvedlo pohlednou akci sehrané trio Šafařík, J. Machala, Horák a 
posledně jmenovaný upravil na konečných 2:3.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Michal Polášek-Tomáš 
Horák-Petr Janča-Jiří Straka-Tomáš Gál-Roman Hanák

Střídali: Jan Machala-Lukáš Bachan-Zdeněk Tinka



Jalubí - Hluk 2:0 

20. 6. 2010 - 26. kolo - 1.B třída sk. „C“ 2009/2010

Jalubí - Hluk 2:0 - Závěr sezóny bez bodu.
I poslední zápas jarní sezóny se nesl v podobném duchu jako ten předchozí. Hlučané s vědomím 
záchrany hráli až příliš v klidu, což ostře kontrastovalo s nasazením zachraňujícího se Jalubí. 
Nebylo tedy divu, že v poločase vedli domácí 2:0 a to ještě další dobré příležitosti nevyužili.

Do druhé půle začali hosté lépe kombinovat, vyrovnali hru, ale v útoku byli bezzubí a tak se do 
gólové příležitosti prakticky nedostali. Oproti tomu domácí hrozili z rychlých protiútoků a tak se 
musel několik vyznamenat hlucký Bachan. Skóre se však již nezměnilo.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Michal Polášek-Zdeněk 
Horák-Zdeněk Tinka-Jiří Straka-Tomáš Gál-Roman Hanák

Střídali: Pavel Šafařík-Marek Chytil-Petr Janča



Závěrem



Konečná tabulka soutěže:
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