
Fotbalová ročenka 2009/2010

-

A mužstvo



Letní příprava



Pitten - Hluk 1:6 

11. 7. 2009 - přátelský zápas

Pitten - Hluk 1:6 - Snadné vítězství v Rakousku 

Branky: 

Machala A. 3

Machala O

Jurásek 

Horák T.

Hluk - Nedachlebice 4:1 

17. 7. 2009 - přátelský zápas

Branky:

Jurásek 

Dufka

Ježek 

Sopůšek 

Sestava: 
Fojtík, Chytil R, Machal A, Horák T, Ježek, Minařík, Machala O, Dufka, Radoch, Jurásek, Hanák

Střídali: Klabačka, Šimčík, Sopůšek 



Ratiškovice - Hluk 3:2 

22. 7. 2009 - přátelský zápas

Branky: 

Rybníkář, 

Zalubil

Sestava: 
Fojtík, Ježek, Chytil R, Zalubil, Machala J, Minařík, Botek, Radoch, Machala O, Rybníkář, 
Machala A.

Střídali: Dufka, Hanák, Klabačka 

Hluk - Blatnice 1:1 

25. 7. 2009 - přátelský zápas

 
Branky: 

Zdenek Botek 

Kněžpole - Hluk 3:2 

02. 8. 2009 - pohár

Branky: 

Botek, 

Dufka

Sestava: 
Fojtík, Machala J, Machala A, Hlaváček, Klabačka, Dufka, Botek, Radoch, Straka L, Hanák, 
Minařík. 



Krajský přebor – Zlínský kraj - podzim



Hluk - Chropyně 2:2 

08. 8. 2009 - 1. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Štěpán Jurásek
Ondřej Machala

Hluk - Chropyně 2:2 - Na hodovou neděli pouze bod 

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Alexandr Machala-Martin Ježek-Miloš Hlaváček-Martin Minařík-Zdeněk 
Botek-Dufka Jan-Přemysl Radoch-Ondřej Machala-Štěpán Jurásek

Střídali: Michal Zalubil-Roman Hanák-Jaroslav Klabačka



Luhačovice - Hluk 1:0 

16. 8. 2009 - 2. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Žluté karty:
Miloš Hlaváček
Štěpán Jurásek
Ondřej Machala
Alexandr Machala

Luhačovice - Hluk 1:0 - Po nepřesvědčivém výkonu porážka 
V nedělním dopoledni zavítalo A.mužstvo Hluku na půdu staronového účastníka KP s cílem 
bodovat. 

V úvodních 10 min zápasu měli domácí více míč na svých kopačkách a nepouštěli hosty k 
zakončení. Pak se hra vyrovnala a odbývala se převážně mezi šestnáctkami bez golového vyjádření. 

Do II.poločasu domácí nastoupili s cílem utkání strhnout na svoji stranu,což se jim taky podařilo a 
to v 54.min kdy po zaváhání hostující obrany prošel luhačovický Haloda středem až před 
hostujícího brankáře Fojtíka a střelou mezi nohy poslal domácí do vedení. 

Od tohoto okamžiku se hosté snažili s výsledkem něco udělat,ale v ofenzívě byli téméř neškodní a 
domácí svatyni skoro neohrozili. 

Nutno podotknout,že Spartakovci svým výkonem zklamali a před dalšími zápasy mají o čem 
přemýšlet co změnit,aby výkony byly daleko lepší a konečně přinášely i tížené body. Snad v 
neděli...

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Alexandr Machala-Michal Zalubil-Martin Ježek-Martin Minařík-Zdeněk 
Botek-Jan Dufka-Miloš Hlaváček-Ondřej Machala-Štěpán Jurásek

Střídali: Roman Rybnikář-Přemysl Radoch



Hluk - Nedašov 3:0 

23. 8. 2009 - 3. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Štěpán Jurásek 2
Ondřej Machala

Žluté karty:
Zdenek Botek
Michal Zalubil
Štěpán Jurásek
Martin Minařík
Ondřej Machala

Červené karty:
Alexandr Machala

Hluk - Nedašov 3:0 - Zcela zasloužené 3 body pro domácí 
V dalším domácím zápase přivítali hlučané ambiciózního nováčka z Nedašova,kterého přijela 
povzbudit snad celá dědina i s farářem.

Jako první zahrozili hosté křižnou střelou vedle tyče Fojtíkovi branky. Paradoxně však od tohoto 
momentu převzali otěže zápasu domácí a zahájili tak v I.poločase festival zahozených šancí a to:
3.min Botek v pádu přestřelil, 
5.min průnik Rybnikáře zblokoval brankář hostů, 
10 min velká šance domácího kapitána A.Machaly,který nastřelil pouze nohy brankáře Nedašova, 
13.min krásna a tvrdá střela Mináříka,která vyprášila rukavice hostujiciho brankáře. 

A pak přišla 19.min a gólový moment hrdiny utkání Š.Juráska alias Huga alias Paste, kdy dostal 
krásný načechraný míč od Boba (M.Zalubila pozn autora) do pokut.území a hlavou poslal míč do 
opačného rohu branky (1:0). 

Další šance přišla v 28.min kdy po závaru před brankou M.Zalubil orazítkoval tyč. Další gólový 
moment přišel v 33.min a znova u toho byl Jurásek kdy po nádherném přiťuknutí hluckého 
,,Maradony" ( Zdeny Botka) ranou z první k tyči podruhé překonal soupeřova brankáře (2:0). 

Hosté si v průběhu poločasu nevytvořili gólovou šanci. Stínem utkání bylo zbytečné vyloučení 
domácí kapitána A.Machaly v 45. min po dvou žlutých kartách.

Do II. poločasu tak nastoupili hosté s jedním hráčem navíc a snažili se tak logicky se zápasem ještě 
něco udělat. Ovšem hlucká defenzíva pracovala na 1 s hvězdičkou a Nedašovské téměř k ničemu 
nepustila mimo pár drobných závarů před Fojtíkovou brankou. 

Naopak to byly domácí,kteří mohli v 58. min zvýšit vedení,ale muž zápasu Jurásek v nájezdu na 
branku hostí svatyni přestřelil. Ovšem definitvní rozuzlení přišlo v 87. min kdy byl již několikrát 



jmenovaný Jurásek ve výskoku sražen v pokut.uzemí a nařízenou penaltu s přehledem proměnil 
O.Machala (3:0). 

Nutno podotknou, že vítězství domácích bylo zcela zasloužené a mohlo být i daleko vyšší. Hostům 
nelze upřít snahu, ale na domácí herně neměli, snad jen v hledišti ,,zvítězili". 

Sestava: 
Josef Fojtík-Martin Ježek-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Jan Machala-Martin Minařík-Zdeněk 
Botek-Jan Dufka-Roman Rybnikář-Štěpán Jurásek-Alexandr Machala

Střídali: Ondřej Machala-Petr Šimčík

Bystřice pod H. - Hluk 2:0 

29. 8. 2009 - 4. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Žluté karty:
Miloš Hlaváček
Ondřej Machala

Bystřice pod H. - Hluk 2:0 - Zbytečná porážka 

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Roman Rybnikář-Zdeněk Botek-Přemysl 
Radoch-Martin Minařík-Martin Ježek-Štěpán Jurásek

Střídali: Roman Hanák-Zdeněk Tinka



Hluk - Slušovice 1:0 

02. 9. 2009 - 14. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Štěpán Jurásek

Hluk - Slušovice 1:0 - Vydřené,ale cenné vítězství 
Ve středeční dohrávce 14.kola KP mužů nastoupili domácí s jediným cílem a to urvat za každou 
cenu 3 body a hned od začátku I.poločasu se zhostili svého úkolu na výbornou, kdy už ve 3.min 
zaznamenal kanonýr posledních kol Jurásek úvodní gól,který se později ukázal jako klíčový a 
vítězný,kdy po přesném centru Minaříka hlavou zavěsil do Juříkovi svatyně. 

Ovšem kdo z přítomných diváků očekával ofenzivní smršť domacích tak se mýlil,neboť od tohoto 
okamžiku až po 25min převzali otěže zápasu Slušovičtí a téměř domácí zamkli na vlastní polovině 
ovšem bez vážnějšího ohrožení Fojtíkovi branky. 

Poté se hlučané vzpamatovali a v 25.min O.Machala tvrdou ranou přestřelil hostující branku. 
Poslední faktem,který stojí za zmínku v I.poločase je nastřelená tyč M.Zalubila po skrumáži před 
brankou, ovšem již před tím zazněl hvizd sudího,který pískal faul na brankáře.

Do II. poločasu nastoupila oběma mužstva s cílem neinkasovat a sama se pokusit buď vyrovnat 
anebo navýšit vedení ovšem ani jedno se však nestalo. Za zmínku stojí snad jen rázná střela 
aktivního Machina (O.Machaly),která vyprášila rukavice hostujícímu brankáři a 87.min kdy Botek 
v nadějné pozici přestřelil. 

Nutno podotoknout,že to bylo vítězství vůle a dosti vydřené,ale taková jsou nejdůležitější a svědčí o 
dobré morálce toho kterého mužstva. Jen tak dále Spartakovci....

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Alexandr-Machal Jan-Botek Zdeněk-Zalubil Michal-Rybnikář Roman-Jurásek 
Štěpán-Machal Ondřej-Hlaváček Miloš-Minařík Martin-Radoch Přemysl
Střídali

Střídali: Dufka Jan-Ježek Martin-Tinka Zdeněk



Hluk - Provodov 1:1 

06. 9. 2009 - 5. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Jan Machala 

Hluk - Provodov 1:1 - Nakonec pouze bod 
V nedělním odpoledni nastoupili hlučané opět v domácím prostředí,kdy jim byl za soupeře celek 
Provodova v jehož mužstvu se to jen hemží bývalými exligisty ( mj. 
Slončík,Gottwald,Hellebrand,Hlavňovský atd.)

V úvodu zápasu,než se domácí stačili rozkoukat tak již prohrávali, když v 5.min z rohu velkého 
vápna vyslal nechytatelnou střelu pod břevno domácí branky Hlavňovský (1:0). 

Domácí tato branka evidentně zaskočila a tak hosté převzali iniciativu,jejíž výsledkem byla tvrdá 
střela Slončíka,která orazítkovala břevno. Po tomto momentu Sparatkovci zabrali a výsledkem bylo 
vyrovnání,kdy z přímého volného kopu po teči ve zdi vsítil nejmenší hráč na hřišti ,,Malý Janek" 
alias Žokej potažmo Jan Machala vyrovnávací gól, který se později úkazal jako poslední v tomto 
zápase. 

II.poločas přinesl fotbal velmi dobré úrovně s menší aktivitou na straně domácích,kdy i na hsotech 
bylo poznat,že fyzická kondice není jejich silná stránka a šance taky nenechali na sebe dlouho čekat 
a to: 48.pronikl do šestnáctky A.Machala a střelou k tyči dal vyniknout hostujícímu brankáři 
Zámorskému, v 57.min tvrdá střela Botka pouze do brankáře a v 63.min A.Machala umístěnou 
ranou prověřil gólmana. 

Šance Provodova ve II.půli vesměs končili na hranici velké vápna domácích a tak již nedošlo ke 
změně skóre zápasu. 

Nutno podotknout, že se hrál,hlavně ve II.půli dobrý fotbal a konečná remíza je asi sprvaedlivým 
vyjádření průběhu zápasu

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Jan,Hlaváček Miloš,Zalubil Michal,Ježek Martin,Botek Zdeněk,Minařík 
Martin,Dufka Jan,Rybníkář Roman,Jurásek Štěpán,Machala Alexandr

Střídali: Radoch Přemysl



Kateřinice - Hluk 0:1 

12. 9. 2009 - 6. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Ondřej Machala 

Žluté karty:
Ondřej Machala
Michal Zalubil
Martin Minařík

Kateřinice - Hluk 0:1 - Vydřené,ale důležité vítězství 
Utkání začalo náporem domácích,kteří si v začátku vytvořili tlak a nebezpečně ohrožovali branku 
hostí. Během dalších minut se hra vyrovnala,hosté se více osmělovali a nastřelili v 28.min Ježkem 
břevno. 

Jak se později ukázalo rozhodující moment se udál v 30.min kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen 
domácí obránce Kotrla. Od tohoto okamžiku si vytvořili drtivou převahu,kterou korunoval gólem 
Ondra Machala zvaný též Máchal (známá pohádková postava ,,S čerty nejsou žerty" - pozn.autora), 
kdy přízemní střelou podél vybíhajícího brankáře k tyči vsítil úvodní a jak se později ukázalo i 
vítězný gól.Další šance zůstali bohužel nevyužity a tak poločas skončil 0:1 pro hosty.

Do II.poločasu nastoupili domácí s odhodláním změnit pro ně nepříznivý stav zápasu. Postupem 
času se tlačili čím dál častěji před branku hostí,ale gólové situace si vytvořili až v závěru zápasu,ale 
brankář hostí Fojtík byl neprůstřelný. Naopak hosté využívali každé možnosti k brejkům,ale 
zakončení bylo dosti nepřesné.Přesto utkání zdárně dovedli do vítězného konce a získali tím 
první,ale velmi důležité 3 body z venkovního hřiště v letošní sezóně. 

Věřme,že toto vydřené vítězství povzbudí Spartakovce v dalších důležitých utkáních hlavně v tom 
nejbližším nedělním domácím,kdy na své půdě přivítají lídra od řeky Moravy,celek Spytihněvi.

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Jan-Zalubil Michal-Hlaváček Miloš-Minařík Martin-Machala Ondřej-Radoch 
Přemysl-Dufka Jan-Ježek Martin-Šimčík Petr-Machal Alexandr

Střídali: Rybnikář Roman,Hanák Roman,Jurásek Štěpán



Hluk - Spytihněv 2:1 

20. 9. 2009 - 7. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Alexandr Machala
Ondřej Machala

Žluté karty:
Michal Zalubil

Hluk - Spytihněv 2:1 - První porážka Spytihněvi 
Za ideálního fotbalového počasí (babí léto je v svém plném vrcholu) nastupovali domácí borci proti 
jednomu z horkých favoritů KP,celku Spytihněvi.

Od úvodního hvizdu byli aktivnější a nebezpečnější hosté, kdy nejprve ve 3.min nebezpečně a tvrdě 
vystřelil hostující Sedláček, ale domácí gólman Fojtík vyrazil do pole, následně přišla 11.min kdy 
po roh.kopu vznikl závar před domácí brankou a míč již směřující do sítě reflexivně vykopl na 
brankové čáře všudybyl Ježek a zabránil jistému gólu.

V 19.min to byli opět hosté kdy Večeřa nebezpečně hlavičkoval do náruče domácího gólmana. Poté 
se začali více osmělovat i domácí a přicházely i šance,kdy domácí kapitán Saša Machala nezištně 
přistrčil míč ve vápně Juráskovi,ale ten ve výhodné pozici netrefil míč, ovšem po chvíli již přišla 
gólová radost domácích,kdy po nádherné individuální akci alias Lionel Messi pronikl do vápna 
A.Machala a přesnou ranou k tyči dal úvodní gól zápasu. 

Do poločasu ještě zahrozila Spytihněv kdy tvrdou střelu Gropla lapil domácí fantom mezi třemi 
tyčemi Fojtík (Fojťa-pozn red.) a tak skončil i I.poločas.

Do II. poločasu vstoupili domácí o poznání aktivněji a snažili se ztéci hostující obranu avšak bez 
úspěchu ba naopak v 52.min vyslal první varování kanonýr Ulman,ale domácí brankář ještě kryl,ale 
o 2 min později již bylo vyrovnáno kdy tentýž hráč si zpracoval míč za obranu a z úhlu,i přes atak 
branícího Ježka,prostřelil strážce domácí svatyně.

Spartakovci se však zdaleka nevzdávali a snažili se strhnout vítězství na svou stranu, nejblíže k 
tomu měl domácí Dufka alias Gatuso,kdy razantní střelou vystrašil hostujícího Stýbla až přišla 
76.min a druhá gólová radost domácích, kdy se prosadil střelec posledních dnů O.Machala tvrdou a 
přesnou střelou k tyči zvýšil na,jak se později ukázalo,konečných 2:1 pro domácí. 

Nutno podotknout, že vítězství hlučanů bylo zasloužené a je velmi cenné zvláště proti soupeři,který 
disponuje velmi kvalitním a vyrovnaným kádrem.

Sestava: 
Fojtík Josef-Ježek Martin-Hlaváček Miloš-Zalubil Michal-Machala Jan-Minařík Martin-Botek 
Zdeněk-Dufka Jan-Machala Ondřej-Jurásek Štěpán-Machala Alexandr

Střídali: Rybnikář Roman-Šimčík Petr



Hluk - Holešov 1:0 

27. 9. 2009 - 8. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Zdenek Botek 

Hluk - Holešov 1:0 - Úspěšná série pokračuje 
Do druhého domácího podzimního zápasu vstupovali hlučané s cílem získat další důležité body do 
tabulky KP.

Úvod zápasu příliš fotbalové krásy nenabídl a tak hra se odehrávala převážně mezi šestnáctkami 
obou mužstev bez výraznější gólových šancí. Až postupem času se hra zkvalitnila a začaly přibývat 
i šance ,kdy nejprve domácí playmaker Botek protáhl pěknou ranou hostujícího Krejčího a na druhé 
straně šla rána holešovského Roubalíka nad branku.

Bohužel však ani druhá půle neprodukovala oku lahodící fotbal a tak se diváci spíš užívali poslední 
paprsků slunce. Z této letargie je však záhy vytrhl Botek, který po závaru před brankou míč doklepl 
do sítě a dal úvodní gól zápasu (1:0). 

Nakonec mohli však Spartakovci o 3 body v závěru přijít, kdy domácí gólman Fojtík bravurním 
zákrokem ala Petr Čech vyškrábl gólovou střelu hostů a tím domácím udržel vítězství v tomto 
zápase. 

Nutno podotknou, že Holešov působil kvalitním dojmem a byl domácím více než vyrovnaným 
soupeřem. Doufejme, že další bodovou sklizeň zažijeme již v dalším kole,kdy zajíždíme na půdu 
kvalitních a nebezpečných Vigantic ( někdy taky zvaných Barošov).

Sestava: 
Josef Fojtík-Michal Zalubil-Alexandr Machala-Jan Machala-Zdenek Botek-Jan Dufka-Roman 
Rybnikář-Štěpán Jurásek-Martin Ježek-Martin Minařík-Miloš Hlaváček

Střídali: Přemysl Radoch-Petr Šimčík



Vigantice - Hluk 0:0 

03. 10. 2009 - 9. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Žluté karty:
Jan Machala
Miloš Hlaváček
Petr Šimčík

Červené karty:
Jan Dufka

Vigantice - Hluk 0:0 - Blízko k výhře i k prohře 
Na půdě nebezpečných Vigantic začali hosté aktivněji,meli více ze hry, ale bez výraznějších 
gólových šancí. Poté se začali více osmělovat i domácí výsledkem čehož byla šance Chumchala a 
jeho střela vedle branky. Další šance měli pro změnu hlučané kdy nejprve Radoch z hranice 16m 
přestřelil a poté přišla téměř gólová šance kdy střílený centr Dufky na Juráska druhý jmenovaný 
špatně trefil a míč neusměrnil za záda domácího gólmana.

Od této chvíle byli hosté aktivní a zle domácím zatápěli. Nejvýraznější šance I.poločasu přišla v 
36.min kdy střelu kapitána Machaly odvrátil se štěstím domácí zadák jen na malé vápno k 
Rybnikářovi,který polovysokou střelou dorážel těsně vedle horního růžku. Do konce poločasu se již 
významného nic neudálo. 

II.poločas začal zbytečně nervózně na což doplatil hostující Dufka, který po sérii strkanic a oplácení 
s domácím hráčem uviděl k údivu hluckých hráčů a funkcionářů ČK. Tento moment výrazně 
ovlivnil zbytek zápasu, kdy valaši měli výraznou územní převahu a nastřelili Kožušníkem i břevno, 
ale to bylo z gólových šancí vše. 

Hlučané i s vypětím všech sil remízu ubránili,ale nutno konstatovat,že zde mohli při troše štěstí a 
lepší mezihře i zvítězit,ovšem ale taky i prohrát.

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Alexandr-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Michal-Rybníkář Roman-Jurásek 
Štěpán-Machala Ondřej-Ježek Martin-Hlaváček Miloš-Radoch Přemysl

Střídali: Šimčík Petr-Dohnal Jan-Horák Zdeněk



Hluk - O. N. Ves 3:1 

11. 10. 2009 - 10. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Michal Zalubil 
Ondřej Machala
Alexandr Machala 

Žluté karty:
Martin Ježek

Hluk - O. N. Ves 3:1 - V jediném derby vítězně 
Dlouho očekávané,ale bohužel jediné derby v KP mužstev z býv.okresu UH přineslo od úvodu 
rychlý kombinační fotbal a tak se bylo na co dívat. To bylo ještě umocněno faktem,že hosty trénuje 
bývalý hráč a trenér domácích a ikona českého fotbalu Libor Soldán.

Hned v 5. min došlo k první změně skóre na domácí straně,kdy po nepovedené ráně O.Machaly se 
míč doslova zatoulal před kapitána domácích A.Machaly, který přízemní ranou do protipohybu 
brankáře Hájka otevřel účet utkání (1:0). Radost domácích však měla ,,jepičí život", neboť hosté 
záhy srovnali ,když po rohu ve skrumáži propadl míč až k L.Frantovi a ten zblízka vyrovnal (1:1). 

Dále pokračoval fotbal v dobré kvalitě o což se zasloužila obě mužstva. Nejprve domácí J.Machala 
( snad nejmenší hráč KP) prověřil pozornost hostujícího brankáře tvrdou a táhlou střelou, pak 
domácí obránce M.Zalubil po závaru před brankou dorazil míč pouze do boční sítě. Na druhé straně 
zase zazlobil Kreisl, který krásnou střelou do břevna vystrašil Fojtíka. Takto skončil i poločas. 

Do II. poločasu nastoupili Spartakovci velmi aktivněji a viditelně Novoveské zaskočili. A to hned v 
48.min dal rozdílový gól O.Machala,kdy se od něj odražený balón dostal do sítě ještě s pomocí teče 
hostujícího obránce (2:1).

Od toho momentu začali mít domácí územní převahu a tlačili se více do vápna hostů. Ti však začali 
více spoléhat na brejky a snažili se ztéci domácí svatyni. Výsledkem toho byla krásná střela 
Pokorného L.,kterou bravurně vytáhl gólman Fojtík. 

Dalším gólovým momentem byla 75.min kdy navrátilec z USA Dohnal hlavou namířil míč do tyče 
ale ten pak nedokázal dopravit do sítě Jurásek. Na nemohoucnost svých spoluhráčů se již nemohl 
dívat opora týmu M.Zalubil,ktery si na půlce narazil míč se spoluhráčem a postupoval sám na 
brankáře,kterého chladnokrevně prostřelil a upravil na konečných 3:1 pro domácí.

Vítězství domácích bylo, hlavně za II.půli, zasloužené a upoutalo domácí k čelním místům tabulky 
KP. Hosté působili velmi sympatickým dojmem a jen potvrdili,že současné postavení v tabulce není 
náhodné.

Sestava: 
Josef Fojtík-Alexandr Machala-Jan Machala-Zdeněk Botek-Michal Zalubil-Roman Rybníkář-
Štěpán Jurásek-Ondřej Machala-Martin Ježek-Miloš Hlaváček-Martin Minařík

Střídali: Petr Šimčík-Přemysl Radoch-Jan Dohnal



Hluk - Morkovice 3:0 

25. 10. 2009 - 12. kolo -  Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Martin Minařík
Jan Dohnal 
Martin Ježek 

Žluté karty:
Ondřej Machala
Michal Zalubil

Hluk - Morkovice 3:0 - Vítězství až po boji 
V předposledním domácím zápase přivítali Spartakovci celek Morkovic, který ještě celkem 
nedávno hrával i divizi a tak se dal očekávat houževnatý a bojovný fotbal.

Od úvodního hvizdu měli překvapivě více ze hry hosté, ale výrazně domácí svatyni neohrozili. Za 
to však v 7 min. poprvé vystrčily růžky domácí kdy agilní Dohnal nepříliš prudkou střelou vystrašil 
brankáře Veselého, který odvrátil na roh. Z něho se míč dostal až na velké vápno, kde nikým 
neatakován sváteční střelec Ježek (alias Ježa poun. aut.) zaznamenal úvodní branku zápasu ( 1:0). 

Morkovické tento moment nezlomil, ba naopak, stále byli v poli lepší a domácí začali zlobit čím dál 
víc. Nejprve Majda v 12.min. po nedorozumění domácí obrany vystřelil nad branku. Pak hostující 
Hladký krásnou ranou rozezvučel břevno a v 42.min po hlaviče musel zasahovat domácí brankář. 

Do II. poločasu nastoupili Hlučané jako vyměnění a snažili se dát uklidňující 2.gól. Nejprve v 
62.min střílel Dohnal vysoko nad, poté se neujala ani jedovatá střela O.Machaly v 66.min, nebo 
hlavička Ježka v 68.min. Když ještě v 71.min nastřelil domácí Janek Machalův břevno domácí 
fanoušci začali mít obavu o výsledek.

Tyto chmury však vzápětí zahnal snad probuzený střelec Dohnal Jan, který zužitkoval krásnou 
kolmou přihrávku na velké vápno ( Pavel Zavadil alias Jambo ji nazývá ,,kříž" neboli ,,nabídka") a 
tvrdou ranou k tyči dal druhý gól (2:0). 

Poté hosté vrhly všechny síly do útoku,dali i gól, který však nebyl pro ofsajd uznán. Poslední 
hřebíček do morkovické rakev ,,zatloukl" Martin Minařík, který běžel sám na gólmana a nezaváhal 
(3:0). 

Stínem jinak férově vedeného utkání byl incident při odchodu do kabin, kdy po průchodu 
hostujícího mužstva zůstaly prokopnuty prostřední dveře. Po následném vyšetřování však viník 
nebyl vypátrán. Možná to udělali Morkovičtí ( nikdo se však nepřiznal),možná rozhodčí anebo také 
někdo z fanoušků či domácích hráčů,ale to již v této chvíli nezjistíme.

Sestava: 
Josef Fojtík-Petr Šimčík-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Jan Machala-Martin Minařík-Přemysl 
Radoch-Ondřej Machala-Marti Ježek-Jan Dohnal-Alexandr Machala

Střídali: Roman Hanák



Hluk - Vsetín 5:1
 

28. 10. 2009 - 15. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Ondřej Machala 2
Martin Ježek 2
Alexandr Machala

Žluté karty:
Ondřej Machala
Petr Šimčík

Hluk - Vsetín 5:1 - Střelecká domácí derniéra 
Původně se mělo toto utkání odehrát ve Vsetíně, ale z důvodu tech. problémů na stadioně byla 
dohodnuta a následně schválena změna pořadatelství.

Úvod zápasu přinesl dosti neurovnaný boj mezi šestnáctkami.Pak se však osmělili domácí a v 6.min 
na centr J.Machaly nedosáhl Ježek. Následně v 8.min měli první šanci Valaši, kdy Mišun 
postupoval z boku sám na brankáře, ale vlivem špatného terénu následná střela mířila mimo 3 tyče. 
Ovšem v 15.min se již hosté radovali. Za obranu si naběhl exligový Jaroš (hrával mj ve 
Zlíně,Kunovicích,Provodově) a podél vybíhajícího gólmana domácích vstřelil úvodní gól (0:1). 

Hosté se však z vedení dlouho neradovali. V 19.min kapitán týmu A.Machala vlétl do šestnactky 
jako Kulínský do sbormistryň,otočil se kolem obránce a střelou od tyče vyrovnal (1:1). Tento 
moment dal domácím křídla a rázem jich bylo plné hřiště. Ve 24.min dal o sobě poprvé vědět muž 
zápasu O.Machala (Machin pozn. autora), kdy ranou z velkého vápna nastřelil Fagulce v brance 
hostí.

Domácí dále diktovali tempo hry a hosté spíše spoléhali na brejkové situace a průniky do obrany. Ve 
33. min již domácí vedli. To když se po rohu Minaříka nádherně hlavou z velkého vápna do rohu 
trefil O.Machala (2:1).

V následující minutě pálí O.Machala tvrdě, ale nepřesně. V 42.min se ocitá před brankářem Dohnal 
ale trefuje pouze nohy. Když už většina aktérů byla myšlenkama v kabině a vetšina diváků 
ochutnávala chutný klobás a popíjelo dobrou kořku,napřáhl z 20m kdo jiný než O.Machala a tvrdou 
a umístěnou ranou k tyči nedal brankáři šanci (3:1). Tak skončil poločas.

Do II.poločasu nastroupili domácí ve stejném tempu jak končili poločas první a do hostů se zakousli 
jak do chutné kýty od Pilky a ohrožovali vsetínskou svatyni. V 55.min udeřilo počvrté,kdy v zápase 
agilní Ježek dopravil míč z bezprostřední blízkosti do branky po ,,koníčku" od rovněž dobře 
hrajícího Janka Machaly (4:1).

Od tohoto okamžiku Vsetínští jen těžko zvládali ataky domácích a odvracely je jen s velkou 
námahou. V 60.min přišla kontra akce Minařík-Radoch ale druhý jmenovaný nepřesně vypálil. V 
61.min zase prudká střela O.Machaly vystrašila brankáře a v 75.min J.Machala vystřelil ale jeho 
střela bylo zblokována. 



Poslední hřebíček do vsetínské rakve ,,zatloukl" v 88.min Ježek kdy se k němu v malém vápně 
dostal balón,drze udělal kličku brankáři a zasunul do prázdné (5:1). 

Nutno řící, že hosté herně velmi zklamali a po zásluze si již podruhé v krátké době odváží 
pětigólový příděl. Domácí je nutno pochválit za bojovnost a střelecké představení. Věřme, že 
zbývající zápasy se ponesou ve stejném duchu a vyhoupnou Spartakovce na co nejlepší umístění.

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Alexander,Machala Jan,Zalubil Michal,Dohnal Jan,Machala Ondřej,Ježek 
Martin,Hlaváček Miloš,Minařík Martin,Radoch Přemysl,Šimčík Petr

Střídali: Jurásek Štěpán,Horák Zdeněk



1.FC Valašský - Hluk 1:0 

01. 11. 2009 - 13. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Žluté karty:
Jan Dufka
Miloš Hlaváček
Roman Rybnikář

1.FC Valašský - Hluk 1:0 - Série skončila 
Na utkání s mužstvem ze spodních pater tabulky odjížděli Spartakovci oslabeni přesto s cílem 
bodovat.

A tento cíl začali naplňovat již ve 2.min kdy ze strany šel sám na brankáře Dohnal, vystřelil ale ránu 
mu nohou vyrazil domácí gólman. Celý první poločasu se odehrával převážně mezi 
šestnáctkami,ale s větší aktivitou a chutí na straně domácích, kterou korunovali ve 29.min brankou 
Maléře M. po nedůrazu v obraně hostů. Do poločasu si nic důležitého neudálo. 

Do II. poločasu nastouúpili hosté s odhodláním zvrátit nepříznivý výsledek,měli častěji míč na 
svých kopačkách,ale branku ohrožovali jen sporadicky. Jedinou šanci měl v 85.min opět Dohnal, 
který hlavou trefil pouze brankáře domácích. Naopak to byli domácí, kteří mohli několikrát po 
brejkových situacích zvýšit náskok. Brankář Fojtík však byl vždy na místě. Domácí si za svůj 
bojovný výkon vítězství zaslouži.

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Miloš Hlaváček-Alexandr Machala-Petr Šimčík-Ondřej Machala-Jan 
Dufka-Přemysl Radoch-Martin Ježek-Štěpán Jurásek-Jan Dohnal

Střídali: Roman Rybnikář-Roman Hanák



Chropyně - Hluk 1:3 

07. 11. 2009 - 16. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Jan Dohnal 2
Alexandr Machala

Žluté karty:
Roman Rybnikář
Martin Minařík

Chropyně - Hluk 1:3 - Hlučané vyplenili úrodnou Hanou 
V jarní předehrávce zajížděli Spartakovci k nevyzpytatelnému soupeři na Hanou,konkrétně do 
Chropyně, s níž v uvodu sezóny jen remizovali.

Domácí začali první půli menším náporem, který záhy korunovali ve 4.min, kdy se prosadil 
M.Panáček střelou na stojnou nohu Fojtíka po zemi k tyčce otevřel skóre (1:0). Poté se hra 
vyrovnala a stále více se začali tlačit do branky hosté,nejprve Machala A. nepřesnou střelou prověřil 
brankáře, pak byl Dohnal nedůrázný v pokutovém území nebo Machala O. střílel těsně vedle.

Přišla však 36.min a do obrany se vřítil jak za starých časů Jan Dohnal,udělal kličku brankáři a 
pohodlně zasunul do branky (1:1). Poté se hra částečně vyrovnala,ale bez větších šancí na obou 
stranách.Ještě do poločasu se však měnilo skóre. To kdy po skrumáži před brankářem Gajdošem se 
míč dostal ke kapitánovi A.Machalovi a ten míč doklepnul do sítě a stanovil na poločasových (1:2) 
po hosty a nutno podotknout, že zcela zaslouženě.

Do druhé půlky nastoupili domácí se snahou s výsledkem něco udělat,ale hosté je do vyložených 
šancí nepouštěli,snad jen dovolili střely ze střední vzdálenosti. Největší šanci domácích lze 
charakterizovat moment,kdy po závaru ve vápně hostující Hlaváček vykopával míč z poloprázdné 
brány a zabránil tak zřejmě jistému gólu. 

Pojistku výsledku nedal nikdo jiný, než Dohnal, který si naběhl z úhlu do vápnu a lišácky přehodil 
brankáře (1:3). Branka to byla opravdu krásná,doslova z kategorie ,,pojď sem,kam jdeš". 

Takticky vyzrálým a odpovědným výkonem vyválčili Hlučané další důležité 3 body do tabulky.

Sestava: 
Josef Fojtík-Petr Šimčík-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Jan Machala-Martin Minařík-Ondřej 
Machala-Jan Dufka-Roman Rybnikář-Alexandr Machala-Jan Dohnal

Střídali: Přemysl Radoch-Štěpán Jurásek-Roman Hanák



Vel. Karlovice - Hluk 1:0 

14. 11. 2009 - 11. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Žluté karty:
Miloš Hlaváček

Vel. Karlovice - Hluk 1:0 - Porážka na závěr 
K závěrečnému zápasu do Velkých Karlovic odjížděli hráči Hluku s cílem, neztratit odstup od 
vedoucích mužstev tabulky. Omluvené brankáře Fojtíka a Kovaříka nahradil Lukáš Bachan, pro 
kterého toto utkání bylo debutem mezi muži a prakticky po půl roce se objevil poprvní v brance v 
mistrovském utkání.

V začátku utkání si hosté vytvořili převahu a během 5.minut si vytvořili dvě vyložené šance, které 
boužel zůstaly nevyužity. V této chvíli asi málokdo předpokládal, že to byly šance poslední. Domácí 
svou bojovností začali hosty přehrávat a pouze díky brankáři Bachanovi odcházeli mužstva do 
kabin bez vstřelených branek.

Druhý poločas začal tak, jak končil první. Domácí hnáni s ,,fanatizovanými" diváky do útoku, 
neustále ohrožovali branku hostí. Když zahodili i ty nejvyloženější šance, zdálo se že utkání skončí 
nerozhodně. 

Bohužel přišla 87.minuta a s ní centr před branku hostí. V té době se štěstí od hostí obrátilo a po 
skrumáži v pokutovém území dali domácí vítěznou branku,která pro ně znamenala důležité tři body, 
dá se říct zasloužené. Hosté tentokrát nezopakovali dobré výkony z posledních zápasů a odešli 
poraženi.

I přes nevydařený poslední zápas si hlučtí hráči zaslouží pochvalu za velmi dobré výkony během 
podzimní části a umístění na 3.místě tabulky určtě potěšilo (možná i překvapilo)fanoušky hluckého 
fotbalu.

Sestava: 
Lukáš Bachan-Jan Machala-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Martin Minařík-Zdeněk Botek-Jan 
Dufka-Ondřej Machala-Alexandr Machala-Jan Dohnal

Střídali: Roman Rybnikář-Štěpán Jurásek



Zimní příprava



Hluk - Šardice 0:3 

01. 2. 2010 - přátelský zápas

Hluk - Šardice 0:3 - První přípravný zápas 
V prvním přípravném utkání nastoupili Spartakovci na UT v Kunovicích proti diviznímu lídru ze 
Šardic. Zápas nesl všechny prvky úvodu sezóny, kdy bylo k vidění spoustu zkažených přihravek a 
nepřesností na obou stranách. 

Na kunovické umělce od začátku diktovali tempo divizionáři, propracovaná hlucká obrana 
dirigovaná zkušeným M. Zalubilem však zpočátku bez problémů odolávala. Až v 10´ se nechala 
poprvé vyšachovat a ve vápně se Švrček ocitl zcela volný, balón si však dobře nezpracoval a k 
zakončení se nedostal. 

„Domácí“ kontrovali už za tři minuty agilním A. Machalou, jenž ale svůj brejk z levé strany 
zakončil jen lobem přes branku. O minutu později propadl centrovaný míč z pravé strany až před 
M. Spaziera, ten se ale ke střele pravačkou neodvážil a o míč potom přišel. 

V závěru úvodní čtvrthodinky posadil Válek standardku přesně na hlavu P. Spaziera, ten však 
zamířil půl metru nad břevno. V 18´ Spartakovcům vyšel další rychlý protiútok a po Ježkově pasu z 
pravé strany před nabíhajícím A. Machalou v poslední chvíli zachraňoval vracející se Crla. 

Za další dvě minuty nedokázal Švrček najít dobře postaveného Režného a slibné přečíslení tak 
vyšumělo do ztracena. K první přímé střele mezi tyče se odhodlal až ve 21´zkušený hlucký 
špílmachr Z. Botek, Štěpničku však jeho pokus z 20 metrů nerozhodil. Naproti tomu ještě menší 
naději na úspěch pak měla i střela Pacla z ještě větší vzdálenosti. 

To Režnému, o chvíli později nabíhajícímu na jeden z mála povedených centrů zprava, tentokrát v 
podání Šálka, scházely jen centimetry. Ve 26´všudybyl Režný vystihl laxní rozehrávku soupeře a v 
těžké pozici se pokusil přehodit vybíhajícího Fojtíka, opuštěnou branku však o fous minul. 

Další minuta přinesla jednu z nejpohlednějších kombinací utkání, kdy míč po ose Švrček-Režný-
Crla doputoval až na hranici velkého vápna k Válkovi, z jehož pravačky skončil metr vedle levé 
tyče. Stupňující se tlak vyústil ve 29´k prvnímu gólu, který milimetrovým centrem zleva připravil 
Válek. V malém vápně našel naskakujícího Kobylíka, jehož hlavička pod břevno konečně poslala 
Ondrůškův soubor do zaslouženého vedení – 0 : 1! 

Houževnatí Hlučané však mohli okamžitě srovnat, Hlaváček se však na šestnáctce ukvapil a šanci v 
pádu zazdil. Zvýšit náskok mohl hned poté po dalším Válkově skvělém centru Režný, ale zblízka 
nedokázal Fojtíka prostřelit a stejně zle se vedlo i dorážejícímu Švrčkovi. 

Kvalita hry v závěru poločasu trochu upadla a o vzrušení se postarala ve 40´pouze tečovaná rána 
Režného, kterou však hlucký gólman s námahou vytáhl na roh. 

Ve druhé půli došlo v sestavách obou týmů k několika střídáním a přesunům, obraz hry se ale nijak 
nezměnil a i nadále se víc hrálo podle šardických not. Už ve 48´pravý bek Šimčík ve vápně 
nekompromisně zkosil unikajícího Válka a sudí Ondráš nařídil penaltu. Její exekutor Kopčil sice 
náhradního brankáře Bachana zkušeně poslal do opačného rohu, ale přízemní střelou orazítkoval jen 
pravou tyč a šanci na změnu skóre zavrhl. 



Za dalších pět minut nejlepší ze Šardičanů Válek další skvělou přihrávkou z levé strany vyzval do 
gólového zakončení Režného, ten však prokázal až příliš bohorovný klid a z bezprostřední blízkosti 
nastřelil brankáře. V 58´se do koncovky z pravé strany po narážečce s Crlou prodral i střídající 
Kmeť, z úhlu však jen zvenčí napálil brankovou konstrukci. 

O pár minut později stejný hráč zamířil jen těsně vedle pravé tyče, když se pokusil pohotově 
zakončit další gólový Válkův centr. Čtvrt hodiny před koncem se do dobré střelecké pozice kousek 
za obloukem vápna dostal i rutinér Zapletal, míč z jeho levačky však skončil poměrně daleko od 
cíle. 

Žalostnou koncovku divizního lídra mohl v 79´ztrestat bojovník O. Machala, když nečekaně 
napřáhl z dobrých 25 metrů a míč po Eliášově vytěsnění konečky prstů doplachtil až na levou tyč, 
od níž se přes celou branku odrazil do pole. Patrně až toto vážné varování začali Šardičané brát 
vážně a hned z protiútoku měl po Kmeťově uličce další tutovku na kopačce Švrček, i nyní jej však 
Bachan vychytal. Z následného Válkova rohu však Burša přímo z voleje síť za jeho zády zčistajasna 
rozvlnil – 0 : 2! 

Vzápětí Válek Švrčkovi vyleštil další střeleckou parketu a šardický Holíčan tentokrát už Bachanovi 
žádnou šanci nedal a placírkou poslal míč přímo do vinklu – 0 : 3! 

V samém závěru se Spartakovci ještě pokusili výsledek alespoň zkorigovat, ale O. Zalubil po 
přiklepunutí O. Machaly v záklonu branku překopl a o něco později se Miroš své příležitosti 
evidentně zalekl. 

Na úvod sezóny podali Hlučané vcelku solidní a sympatický výkon, ale nevyvarovali se však někdy 
velmi zbytečných chyb, které je nakonec stály lepší výsledek. 



Hluk - HFK Olomouc "19" 2:1 

08. 2. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
Alexandr Machala
Michal Zalubil 

Hluk - HFK Olomouc "19" 2:1 - Na Širůchu poprvé v přípravě vítězně 
Za velmi chladného až ,,vlezlého" počasí se hrál na UT ve St.Městě vcelku pohledný fotbal se 
spousty šancí na obou stranách. Co neproměnili útočníci obou mužstev, pochytali oba brankáři. V 
koncovce selhali např. takový hráči jako Rybnikář, O.Machala či Miroš Navíc playmaker II 
O.Machala rovněž neproměnil penaltu ! (,,Ondro, to se nedělá"). 

Holičští působili snaživým, běhavým dojmem, hosté zase vynikali vetší zkušeností a tak dovedli 
zápas do vítězného konce. 



Hluk - Blatnice pod Sv. An. 2:5 

16. 2. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
Jan Miroš
Roman Rybníkář 

Hluk - Blatnice pod Sv. An. 2:5 - V Kunovicích zatím bez výhry
V nedělním odpoledni nastoupili Hlučané na UT v Kunovicích proti účastníkovi I.B třídy 
Jihomoravského kraje bez několika hráčů zákl.sestavy (Fojtík,Zalubil,Hlaváček,O.Machala). 

Úvod měli Spartakovci dobrý a již v první šanci se ocitli Miroš s Rybnikářem, ale špatná 
komunikace mezi nimi způsobila,že z nadějné akce nebylo zhola nic. Za chvíli již však udeřilo, 
když po chybě obrany Blatnice se na hranici velkého vápna ocitl zcela sám vůči brankáři Miroš a 
pohodlně skóroval. 

Vedeni však mělo jepičí život, neboť hned vzápětí vyrovnal tvrdou a přesnou ranou z 20m 
Janoušek. Od tohoto okamžiku byla hra zcela vyrovnaná, odehrávající se převážně mezi 
šestnáctkami. Do poločasu však ještě udeřili Blatničtí, kdy po průniku Martina Zalubila do vápna 
míč po zaseknutí putoval k zcela volnému Janouškovi, který dal svůj druhý gól. Tak se odcházelo i 
do šaten. 

Do II. poločasu nastoupili Spartakovci zcela nekoncentrovaní a brzy inkasovali laciné góly, kterým 
získali Blatničané rozhodující náskok. Postupně se trefili ještě Vaněk,Jílek a Cícha. 

Kosmetickou úpravu výsledku udělal hlucký Rybnikář,který snížil na konečných 2:5. Vystoupení 
Spartakovců zůstalo hluboce za očekáváním a velmi zklamalo přítomné příznivce. Není pro ně 
omluvou ani absence klíčových hráčů sestavy. Zcela propadla i hra hlucké obrany,která byla děravá 
jako ementál a tím umožnila Jihomoravanům několik brejkových situací. 

Ovšem k zamyšlení je i výkon několika jedinců,kterých, to vědí jen oni sami a jistě se nad tím 
zamyslí a uvědomí si,že i v přípravě se musí odvádět maximální výkon a mít zodpovědnost nejen na 
hřišti. Veřme,že v dalších utkání se tento výkon nebude již opakovat! 



Hluk - Napajedla 1:1 

23. 2. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
Ondřej Zalubil

Hluk - Napajedla 1:1 – I s torzem sestavy bodovali
V dalším přípravném zápase nastoupili Hlučané proti diviznímu soupeři z Napajedel hned bez 
několika hráčů základní sestavy (Fojtík,Zalubil,Hlaváček,Botek,O.Machala,Rybníkář,Miroš aj.) což 
u některých skalních fandů vyvolalo zdeseni, ze tohle ,,torzo" má vzdorovat divizionistům z 
Napajedel ,ale opak byl pravdou. 

Uvod I.poločasu začali Spartakovci aktivně a nebojácně z čehož taky vzešel i uvodní gol utkaní, 
kdy se zkuseny mladik Dufka alias Gatuso nebojacne probil do ,,vápna" hostů, ač atakován se 
nenechal odstavit od míče a ve finalni fázi naservíroval míč na hranici vápna z O.Lhoty 
zkoušenému Ondrovi Zalubilovi, který podel vybehnuvsiho brankaře strelou k tyči otevrel skore. 

Od toho okamziku si hoste uvedomili,ze se Hlučané neporazi sami a musejí taky zacit hrat. Meli 
casteji mic na kopackach a snazili se zteci ,,domaci" branku,ovsem obrana pracovala spolehlive, 
nekdy i s vypetim sil odvracela ataky Napajedelských. 

Až přisel moment temer pred zaverem I.polocasu kdy na centrovany mic si nabehl do vapna Boruta 
a tvrdou ranou prostrelil nahradnika Bachana.

Do II. polocasu nastoupili divizni fotbaliste s cilem strhnout vedeni na svou stranu ovsem 
Spartakovci jim jiz nic nedovolili a tak se dockali stastne, ale zaslouzene remizi s favoritem utkani. 

Stinem utkani bylo zraneni hluckeho Radocha,ktery musel predcasne odstoupit. Za enormní 
bojovnost zaslouzi Hlucane velkou pochvalu. 



Hluk - Veselí n. M. 6:1 

27. 2. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
O.Zalubil 2
J.Miroš 2
M.Minařík
O.Machala

Hluk - Veselí n. M. 6:1 - Soupeře doslova deklasovali 
S téměř kompletní sestavou se Spartakovci do svého soupeře (1.A třída Jihomoravského kraje, 
pozn. red.) zakousli a od prvních minut udávali tempo hry. 

V první šanci se ocitl Ondra Zalubil,ale branku minul. Po chvíli dostal znovu příležitost lhotský 
odchovanec, kdy do rozhozené obrany Veselských dostal ideální přihrávku, ale v tváří v tvář 
brankáři, přestřelil. Poté již udeřilo, když se po rohovém kopu konečně prosadil nejmladší Zalubil a 
hlavou prodloužil míč do sítě - 1:0.

Po té pohrdl další tutovkou v zápase velmi agilní O.Machala, ale brankář mu střelu zblokoval. Pak 
se trochu začali více osmělovat hosté, kteří vyráželi k brejkům po zbytečných chybách v 
rozehrávce, ale veškeré snažení obrana v čele s brankářem vyřešila. Na poločasový stav 2:0 upravil 
Miroš,který průnik do ,,vápna" zakončil střelou k tyči.

Do II.poločasu vstoupili aktivněji Hlučané,kteří navýšili na 3:0 O.Machalou střelou k tyči po 
zahraném roh.kopu Minaříka. Hlučané na chvíli polevili, čehož využili Veselští ke vstřelení čestné 
branky i když reklamovali ofsajd útočníka Veselí. 

Pak se však již projevila větší hráčská a fyzická vyspělost Hlučanů, kteří ještě do konce zápasu 
nasázeli hostům 3 branky. Postupně se trefili O.Zalubil,M.Minařík a J.Miroš. 

V závěrečných minutách již působili Veselští odevzdaným dojmem a závěrečný hvizd sudího byl 
pro ně jistě velkým vysvobozením. Kladem utkání je,že se Spartakovci prosadili střelecky,ale 
záporem, že v některých momentech zbytečně ztráceli míče a vstřelených branek na poměr šancí 
mohlo být taky více. 



Hluk - Boršice 2:2 

10. 3. 2010 - přátelský zápas

Branky: 
Jurásek 
Bachánek 

Hluk - Boršice 2:2 - S premiantem 1.A třídy smírně 



Hluk - Březoupy 5:2 

13. 3. 2010 - přátelský zápas

Branky: 

Jan Dufka 3 

Ondřej Zalubil 2

Hluk - Březoupy 5:2 - Generálka byla vítězná 
V generálce na mistrovské boje KP nastoupili Spartakovci v domácím prostředí na velmi těžkém,ale 
hratelném terénu proti celku I.A třídy TJ Březolupy.

Na úvodní gól nemuselo torzo promrzlých ,ale věrných diváků čekat dlouho, neboť hned v úvodu 
pohnul ukazatelem skóre v zápase gólově plodný Dufka,když jeho nakopnutý míč skončil za zády z 
Hluku zapůjčeného gólmana Bachana(1:0). 

Pak se hra odehrávala převážně na polovině hostů,kdy jejich obrana někdy z vypětím všech sil 
odolávala atakům domácích hráčů. V tomto směru byl nejvíc vidět Miroš. Těžký terén bránil 
jakékoliv plynulejší kombinaci a tak bylo k vidění spoustu nakopávaných míčů,centrů do 
vápna,blokovaných střel či rohových kopů. Po jednom takovém hosté srovnali (1:1). 

Domácí tento moment nakopl a snažili se znovu jít do vedení. To se jim záhy podařilo, kdy Dufka 
střelou po zemi z hranice šestnáctky překvapil brankáře a zvýšil na 2:1. Do poločasu ještě domácí 
zvýšili náskok, kdy HR k údivu všech nařídil pokutový kop,který Dufka bezpečně proměnil a 
uzavřel hattrick a účet I.poločasu (3:1). 

Druhý poločas měl podobný scénař jako poločas první a nabízel spíše boj než pohledný,kombinační 
fotbal. Zvýšení náskoku zařídila čerstvá posila ze sousední O.Lhoty Ondra Zalubil, kdy po úniku po 
pravém křídle ke vzdálenější tyči střelou po zemi dal na 4:1. 

Snížení hostů na 2:4 po proměněném PK předcházela doslova klukovina domácího beka Šimčíka, 
kdy brankář Fojtík zcela bezpečně kontroloval míč a získával jej do své moci,čímž na něj dotíral 
jeden z hostujících hráčů,což zadák Šina vyhodnotil jako možné nebezpečí a ohrožení brankáře a 
zcela nepochopitelně hráče hostů fauloval. Konečný účet zápasu udělal opět Ondra Zalubil, kdy 
centr z pravé strany si efektně nohou stáhl na zem a vystřelil k tyči (5:2). 

Generálka účel splnila a věřme,že v podobném a vítězném duchu se podaří i jarní premiéra. Takže... 
CHLAPCI,HODNĚ ŠTĚSTÍ.. 

Sestava: 
Fojtík Josef-Ježek Martin-Machala Jan-Machala Alexander-Hlaváček Miloš-Rybníkář Roman-
Dufka Jan-Minařík Martin-Radoch Přemysl-Miroš Jan-Jurásek Štěpán

Střídali: Botek Zdeněk-Zalubil Ondřej-Šimčík Petr-Hanák Roman



Krajský přebor – Zlínský kraj - jaro



Slušovice - Hluk 0:1 

20. 3. 2010 - 17. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Roman Rybnikář

Žluté karty:
Jan Dufka
Ondřej Machala
Martin Ježek

Červené karty:
Roman Rybnikář

Slušovice - Hluk 0:1 - Na úvod jara výtězně. 
V jarní premiéře zavítali Hlučané na, v minulosti i druholigový stadion do Slušovic s cílem 
bodovat. Od úvodu se prezentovali aktivní hrou, ovšem bez brankových příležitostí. Totéž platilo o 
domácích. Prvním náznakem šance se prezentoval hostující Minařík,jehož tvrdý projektil pouze 
prosvištěl pokutovým územím domácích.  Pak přišla 35´,kdy přímý volný kop zahrával nejmenší 
hráč KP Janek Machala, ovšem s umístěnou střelou neměl domácí brankář problémy. Poté se již do 
konce poločasu nic důležitého neudálo.

Úvod druhé půle začali pro změnu aktivněji domácí, paradoxně však největší šanci zápasu měl 
Hlucký A.Machala, ke kterému se snesl načechraný míč a ten se snažil hlavou umístit míč do 
brány,ale brankář jeho záměr vystihl. 

Pak přišla 65´a hostující Rybnikář vystihl špatnou rozehrávku domácího obránce a ztečovaný míč 
putoval směrem k brance proti němuž se taky rozběhl i domácí gólman, ovšem hostující hráč byl 
rychlejší a gólmana ,,lišácky" obstřelil (0:1).

Poté se hra přiostřila bylo k vidění několik ostrých zákroků na obou stranách,které rozhodčí 
Bělunek potrestal kartami a v případě Rybnikáře a domácího Foltýna kartami červenými. Slušovičtí 
vrhli všechny síly do útoku a snažili se s výsledkem něco udělat. Hlavně tvrdá střela z 80´,která 
lízla břevno Fojtíkovi svatyně byla téměř gólová a o malou chvíli další nebezpečná střela domácích 
dala vyniknout hostujícímu čaroději v bráně.

Od těchto momentů však již Hlučané taktickou hrou drželi domácí v uctivé vzdálenosti od branky a 
sami naopak ještě jednou zahrozili kdy vystřídavší Jurásek tvrdou ranou z hranice vápna provětral 
rukavice domácího strážce branky Juříka.

To byla poslední šance zápasu a po závěrečném hvizdu sudího Bělunka propukla nelíčená radost 
Spartakovců, která se přenesla i do kabiny a následně i do autobusu.  Nutno podotknout,že vítězství 
bylo zcela zasloužené a jistě bude mít pozitivní vliv do dalších mistrovských zápasů.

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Jan-Machala Alexandr-Hlaváček Miloš-Ježek Martin-Dufka Jan-Minařík 
Martin-Machala Ondřej-Rybnikář Roman-Zalubil Ondřej-Radoch Přemysl

Střídali: Jurásek Štěpán-Miroš Jan



Vsetín - Hluk 0:1 

27. 3. 2010 - 18. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Štěpán Jurásek 

Žluté karty:
Josef Fojtík
Roman Hanák
Jan Dufka
Martin Minařík
Petr Šimčík

Vsetín - Hluk 0:1 - Výsledek výrazně předčil výkon.
I v dalším jarním kole zajížděli Hlučané na venkovní půdu,tentokrát na hřiště Vsetína. 

Úvod zápasu se nesl v duchu vzájemného oťukávání, převážně mezi pokutovým územím bez 
výraznějších šancí. Za zmínku však stojí událost z 8´,kdy hostující Hlaváček napálil míč z dobrých 
40m na bránu, ale domácí gólman byl pozorný a míč letící pod břevno zázračně vyškrábl.

Hosté byli v těchto fázích utkání lepší, měli míč častěji na svých kopačkách, ale vlastní 
nemohoucností a taky vlivem velmi špatného terénu, si nevypracovali výraznější brankovou 
příležitost. Pouze lze připomenout nepřesné střely Šimčíka a Jana Machaly.

Až přišla 25´a gólová šance Minaříka, který se ocitl tváří v tvář brankáři, ale tak dlouho si míč 
připravoval na kličku či něco podobného, až o něj přišel a situaci doslova zazdil.

Domácí se trochu osmělili až k závěru I.poločasu, kdy tvrdou ranou vyzkoušeli pozornost 
Fojtíka,ale ten byl na místě.

Do II.poločasu však nastoupilo úplně jiné mužstvo Vsetína,plné elánu a bojovnosti a hosty přitlačilo 
k jejich bráně. Rohové kopy a centry do vápna neustále zaměstnávali hluckou obranu a vyvolávali 
nespokojené reakce hostujících příznivců, kterých se na Vsetín sjelo v pěkném počtu. 

Vyvrcholením domácí aktivity byla 60´, kdy lehký centrovaný míč do vápna si ledabyle brankář 
Fojtík sklepl před sebe s cílem rychle rozehrát, míč mu však uskočil před domácího hráče, který se 
ho zmocnil a snažil se uklidit do brány, na což hostující Hanák reagoval zatažením za dres a 
následovala penalta. Tu Fojtík bravurně zlikvidoval a odčinil tak velký kiks z předešlých minut.

Ani tento moment hosty nenakopl, stále častěji chybovali v přihrávkách a dávali tak šanci domácím. 
Když už se zdálo,že zápas bude směřovat k remízovému konci, tak přišel klíčový okamžik utkání. 
Hostující kormidelník Sopůšek vystřídal vyčerpaného Hanáka urostlým Juráskem, ve fotbalových 
kruzích známým i pod přezdívkou hlucký Koller.

V 71´vybojoval u brankové čáry, do té doby v zápase téměř neviditelný Miroš míč, obešel dva 
protihráče a balon jen tak nazdařbůh nastřelil na brankáře,který jej nešťastně vyrazil před sebe, kde 



číhal nepokrytý Jurásek a míč uklidil do sítě (0:1).

Poté domácí vrhli všechny síly do útoku s cílem výsledek zvrátit, ale hostující obrana s vypětim 
někdy i všech sil zdatně odolávala. Zápas se tak v určitých momentech zvrhával spíše v boj a 
diskutování s hlavním rozhodčím a přítomné diváky rozhodně nebavil.

Vsetínští měli poslední velkou příležitost v 86´, kdy míč směřující do zázemí domácí útočník 
doběhl a snažil se vrátit do hry a střelou z boku olízl tyč Fojtíkovi svatyně a dostal se zpět do 
pokutového území, kde jej obrana hostů uklidila do bezpečí.

Stínem utkání však bylo nezaviněné zranění hostujícího Ježka,který si při špatném došlápnutí zranil 
koleno a byl dopraven sportovním manažerem Křemilem do nemocnice na kontrolu. Další zprávy 
ohledně jeho zdravotního stavu nemáme a tak alespoň doufáme,že zranění není vážné a přejeme 
Ježovi brzké uzdravení.

Zápas se tak dohrával po sérii tvrdších zákroků frustrovaných domácích hráčů v nervózní atmosféře 
a rozhočí jej tak raději s předstihem oproti signalizovanému nastavení ukončil.

Na závěr lze řící,že výsledek jednoznačně předčil výkon v tomto zápase a tak trochu i štěstí přineslo 
hostům 3 body,ale jak říká staré fotbalové pravidlo "Body se dávají za vstřelené góly a ne za 
umělecký dojem".

Sestava: 
Fojtík Josef-Miroš Jan-Machala Alexandr-Machala Jan-Hanák Roman-Dufka Jan-Zalubil Ondřej-
Hlaváček Miloš-Minařík Martin-Radoch Přemysl-Šimčík Petr

Střídali: Jurásek Štěpán-Ježek Martin-Bachánek Ondřej



Provodov - Hluk 2:0 

03. 4. 2010 - 19. kolo -  Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Provodov - Hluk 2:0 - Příliš krutá prohra 
Sérii třízápasového tripu po hřištích soupeřů zakončili hosté na půdě Provodova,jehož sestava je 
plná bývalých exligistů (Slončík,Hellebrand,Hlavňovský...). Úvod utkání se nesl ve znamení značně 
neurovnané hry,kdy byly k vidění pouze nakopávané míče mezi vápny. K dobré úrovni hry,rovněž 
nepřispěl terén, který byl značně nerovný a zamezoval jakékoliv kombinaci.

První zajímavý moment přišel v 15´, kdy přímý volný kop otřel domácí Josefík o spojnici hostující 
branky. O pět minut později dalo o sobě poprvé vědět i hosté. Dufka si udělal na brankové čáře 
drzou kličku obránci a hledal na vápně lépé postavené spoluhráče, ale přihrávku obrana domácích 
zblokovala. 

V této fázi utkání byly hosté aktivnější a častěji ohrožovali branku domácích. Pak přišla 30 min a 
další nebezpečná šance hostů, kdy Miroš potáhl míč po křídle a šel sám do vápna, ale snaha 
prostřelit Máčalu v domácí brance se mu nepovedla. Poté hlavičkoval nebezpečně Zalubil nad.

Domácí se k vážnějšímu ohrožení branky Hlučanů nedostali, neboť vše spolehlivě řešila hostující 
obrana. V 36´min přišla snad největší šance utkání, kdy krásný, načechraný centr J.Machaly našel 
zcela volného Miroše, ale ten volil spíše sílu než rozum a branku vysoko přestřelil. K závěru 
poločasu domácí zvýšili tlak na bránu Spartakovců.V 40´nákop na bránu Fojtíka snesl vítr těsně 
vedle brány. V závěru poločasu domácí přitlačili hosty k jejich brance, ale vyústilo to pouze v 
rohové kopy a dvě zblokované střely.

Druhý poločas začali o poznání lépe hosté,ale nepřesná kombinace a malá odvaha a síla v útoka 
zamezovala jakoukoliv brankovou šanci. V 60´udeřilo. Domácí kanonýr Slončík dostal příliš mnoho 
prostoru k zakončení a střelou k tyči přkonal Fojtíka 1:0. 

Od těchto minut byl k vidění zajímavý fotbal se spoustou šancí, hlavně v hostující režii. V 65´velmi 
pěkná střela O.Machaly skončila pouze na břevně domácí branky. Domácí odpověděli v 66´tvrdou 
střelou Josefíka do náručí Fojtíka. Pro změnu 68´hostujíc O.Machala opět prověřil domácího 
brankáře,ale bez úspěchu. V další velké šanci se ocitl hlucký Jurásek, který však nedokázal usměrnit 
padající míč do sítě. 

A tak přišel trest. V 83´zahrál nešťastně ve vápně rukou Šimčík a rozhodčí správně nařídil pokutový 
kop. K tomu se postavil exligista Slončík a s trochou štěstí zvýšil na 2:0. Poté hosté vrhly všechny 
síly do útoku, ale na zvrta již neměli síly ani čas. 

Je třeba řící,že Spartakovci bojovali a snažili uhrát lepší výsledek,ale ukušenější domácí byli 
přesnější a efektivnější v zakončení a proot vyhráli. Co se povedlo na Vsetíně,se nepovedlo na 
Provodově. Věřme však,že v domácí jarní premiéře s Kateřinicemi opět navážema na vítěznou notu 
u úvodu sezóny. 

Sestava: 
Fojtík Josef-Miroš Jan-Machala Alexandr-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Ondřej-Rybnikář 
Roman-Jurásek Štěpán-Machala Ondřej-Radoch Přemysl-Šimčík Petr

Střídali: Hanák Roman-Horák Zdeněk-Bachánek Ondřej



Hluk - Kateřinice 3:2 

11. 4. 2010 - 20. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Martin Minařík 
Roman Rybnikář
Zdenek Botek 

Hluk - Kateřinice 3:2 - Výborný výkon přinesl 3 body 
V jarní premiéře nastoupili domácí proti celku Kateřinic,jenž se během zimní pauzy posílil o trio 
hráčů z nedalekého Vsetína (Jaroš,Novosad,Cahlík pozn aut.) a přijel s vizitkou 6 bodů z posledních 
dvou zápasů. Nadržení domácí fanoušci se tak těšili na své miláčky co předvedou proti 
ambicióznímu soupeři.

Úvod utkání zastihl hosty v nedbalkách, čehož domácí dokonale využili hned v 6´,kdy malou domů 
hostující brankář odkopl pouze na vápno k volnému Rybnikářovi (pozdějšímu smutnému hrdinovi 
utkání) pro kterého již nebyl problém míč dopravit do sítě 1:0. Jak ale říká staré pravidlo ,,lehce 
nabyl,lehce pozbyl" tak se taky i stalo pod hluckou tvrzí hned o minutu později,kdy chybu obrany 
využil hbitý a zkušený útočník hostů Jaroš a střelou z hranice šestnáctky snadno a rychle vyrovnal 
1:1. 

Od tohoto okamžiku měli hosté více ze hry,ale mezitím ještě domácí zahrozili tvrdou střelou 
O.Machaly,kterou brankář Petrnek s námahou vyrazil. Přišla 15´a s ní i největší šance hostů v I.půli, 
kdy Válek zůstal sám na vápně a jeho střelu zblokoval vedle stojící obránce. 

Hosté od tohoto okamžiku zahrávali několik roh.kopů, ale bez užitku. Poté o sobě dali vědět opět 
domácí střelami těsně vedle pravé tyče hostující branky. Domácí v rychlé snaze ztéci hostující 
svatyni často zapomínali se vracet a obrana, někdy i s vypětím sil odolávala nájezdům hostí. 

Kuriózní situace nastala těsně před půlí,kdy se hráč domácích Rybnikář v souboji o míč zranil v 
oblasti svého mužství (genitálií) a musel být střídán. Poté byl v poločase odvezen do nemocnice na 
šití. Věřme,že zranění není vážné a nebude mít vliv jak na funkci...,tak i na funkci záložníka 
hluckého Spartaku. 

Ve stínu tohoto otřesného okamžiku a v době, kdy už se domácí příznivci viděli v útrobách baru u 
Pilky, domácí vstřelili druhou branku,kdy si na přesný centr O.Machaly počkal zkušeně ve vápně 
Z.Botek a hlavou do protipohybu gólmana dali poločasový result na 2:1.

Úvod druhé půle již tak divoký nebyl, hra se odehrávala převážně mezi vápny, ovšem s větší 
aktivitou na kopačkách hostí, kteří také Novosadem nastřelili tyč.  Přesto se hosté dočkali vyrovnání 
v 68´kdy nenápadnou střelou po zemi k tyči vyrovnal J.Kuzník 2:2. O dvě minuty později o sobě 
dal vědět opět agilní O.Machala ,kdy krásnou a tvrdou ranou jen tak,tak nevstřelil rozdílový gól.

V těchto okamžicích se musel fotbal líbit, neboť šancí a vzruchu bylo na obou stranách. V 72
´domácí konečně vstřelili, a jak se později ukázalo,i vítězný gól,kdy v zápase do té doby špatný 
Minařík,udělal lehkou kličku na vápně obránci a střelou k tyči překvapil Kateřinického brankáře 
3:2.



Do konce zápasu hosté vrhli všechny síly do útoku s cílem vyrovnat,ale domácí taktickou hrou 
remízu nedovolili.

Z bezprostředních postřehů skalních fandů domácího Spartaku ( Kritik,Guli,Pavlik Š. aj) se zápas 
velmi líbil a byl dle jejich mínění jeden z nejlepších za poslední dobu co viděli. Věřme, že na stejný 
výkon Hlučané návažou i na půdě Slovácké Sparty Spytihněv. GOOD LUCK,GUYS !!!

Sestava: 
Josef Fojtík-Alexandr Machala-Machala Jan-Botek Zdeněk-Dufka Jan-Rybnikář Roman-Jurásek 
Štěpán-Machala Ondřej-Hlaváček Miloš-Minařík Martin-Šimčík Petr

Střídali: Miroš Jan-Zalubil Ondřej



Spytihněv - Hluk 2:2 

17. 4. 2010 - 21. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Michal Zalubil 
Ondřej Machala 

Spytihněv - Hluk 2:2 - Zasloužený bod od řeky Moravy 
V krásném,jarním,sobotní odpoledni se utkala družstva z čela tabulky a dala se tedy očekávat 
kvalitní kopaná. Hosty přijela povzbudit i početná fanouškovská obec,která chtěla vidět fotbal 
hodný mužstev z čela KP.

Úvod zápasu však mnoho vzruchu nepřinesl,hra se odehrávala převážně mezi pokutovými územími 
obou celků. Domácí měli častěji míč na svých kopačkách, ale bez vyložené šance. Za zmínku stojí 
snad jen zblokovaná střela Večeřy. Poté hosté srovnali hru a začali i oni vystrkovat růžky. Kdy 
nejprve Jurásek nepropasíroval míč na hranici vápna k dobře postavenému Rybnikářovi či následná 
první přímá střela hostů na branku v podání Dufky, však brankářovi mnoho starostí nenadělala.

Hra měla své tempo i spád,ale obě mužstva se utápěla ve spoustě nepřesných přihrávek a 
neadresných míčů, které tak trochu kazili dojem utkání. Domácí dali o sobě znova výrazně vědět až 
ke konci poločasu, kdy nejprve Horsák tvrdou ranou prověřil Fojtíka, vzápětí měli výhodu přímého 
kopu Hlučané, ale exekutor J.Machala těsně přestřelil. Ve 43´však domácí udeřili tzv. ,,gólem do 
kabin". Kdy zdánlivě nevinný balon do vápna obránci Spartakovců podcenili, až doputoval ke 
Klvaňovi,který je dopravil do sítě (1:0). Tak skončil i poločas.

Úvod poločasu druhého měli hru ve své moci Hlučané a to nejprve uzdravený nestor zadních řad 
Spartaku M.Zalubil alias BOB hlavou těsně nad přestřelil domácí svatyni,poté v 54´J.Machala 
tvrdou střelou nepřekvapil Hájka v brance domácích a ještě v téže minutě vybojoval kapitán hostů 
A.Machala zdánlivě ztracený míč na rohu velkého pokutového území a centrem našel dlouhána 
Juráska, který však míč pouze lízl a nedopravil do sítě.

V 60´došla na známé pravidlo "nedáš,dostaneš",kdy po menších zmatcích v jinak spolehlivé obraně 
hostů, se dostal k míči Večeřa,obtočil se kolem obránce a střelou k tyči zvýšil na dvoubrankový 
rozdíl. 

Předseda TJ Spartak Hluk I. Dostál se se svým bratrem sekretářem klubu M. Dostálem na zápas 
pečlivě připravili, ke svému elegantnímu oblečení, za něž by se nemusely stydět ani hollywoodské 
celebrity, přibrali jako ochranu proti domácím fanouškům deštniky (i přesto, že nejbližší mrak bylo 
možno spatřit až na dalekém Islandu). V 75.minutě se tito vlivní členové z řad vedení hluckého 
sportu nevěříc svým svěřencům rozhodli opustit spytihněvský stánek a vydat se na naprosto 
neatraktivní a ničím nezajimavý zápas do Uherského Hradiště. 

Tento odchod však hlucké fotbalisty nakopl a ti ještě dokázali v drtivém závěru vyrovnat po 
brankách O.Machaly z pokutového kopu v 85´a M.Zalubila v 89´ minutě. 

Sestava: 
Josef Fojtík-Alexandr Machala-Jan Machala-Zdenek Botek-Jan Dufka-Ondřej Zalubil-Roman 
Rybnikář-Michal Zalubil-Ondřej Machala-Miloš Hlaváček-Štěpán Jurásek

Střídali: Jan Miroš-Martin Minařík-Petr Šimčík



Holešov - Hluk 2:0 

24. 4. 2010 - 22. kolo -  Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Holešov - Hluk 2:0 - Z Hané s prázdnou 
I v dalším kole se představili Hlučané na půdě soupeře,konkrétně v Holešově.

První poločas začali s mírnou převahou hosté ovšem gólovku si nevypracovali. Možná stojí umínit 
6´centr do domácího pokutového území nenašel adresáta v podobě hostujícího hráče. Nebo 12´kdy 
střílený centr kapitána A.Machaly nenašel přesně O.Zalubila, který by mohl zakončovat.

Domácí byli trochu zaskočeni aktivitou hostů a mohli být potrestáni v 25 ´,ale to by musel Miroše 
lépe zpracovat míč. Více vzruchu na obou stranách pak přineslo období mezi 30-40´ kdy nejprve v 
29´ vytáhlý Jurásek hlavičkoval pouze do dobře postaveného domácího brankáře. O minutu později 
tentýž hráč zase hlavičkoval těsně nad. A v 31´se připoměli domácí závarem před brankou hostí a 
nebezpečnou závěrečnou střelu Fojtík vyškrábl na roh. 

Ovšem v 38´se domácí již radovali. Kdy po centru od postranní čáry se míč dostal až k možná 
nejmenšímu hráči na hřišti L.Markovi,který tvrdou hlavičkou ( skoro jak když kopne kůň) nedal 
Fojtíkovi šanci 1:0. 

Hned vzápětí však mohlo být bleskově srovnáno, to když O.Zalubil dostal pěknou přihrávku na 
vápno a střelu k tyči domácí brankář s námahou vyškrábl na roh. Do konce poločasu již nebyla hra 
nikterak zajímavá, pouze bylo k vidění několik nepřesností a nakopávaných míčů.

Do II.půlky vstoupili lépe domácí a snažili se brzy dát uklidňující druhý gól,ale obrana hostů je do 
vážnější šance nepustila. V 60´přišla největší šance hostů, kdy se tvrdá a razantní střela Miroše 
odrazila od břevna zpět do pole. Zřejmě to byl klíčový moment utkání, který rozhodl o dalším 
průběhu. 

Domácí pak v 65 ´přidali pojistku v podobě druhé branky, kdy centr do vápna Fojtík vyrazil na 
hranici velkého vápna k T.Křenkovi, který nejprve první střelou trefil hostujícího obránce, aby pak 
následnou dorážku vrátil do sítě 2:0. 

Od tohoto okamžiku se snažili Hlučané s výsledkem něco udělat, kdy se chvílemi hrálo jen na jednu 
branku,ale domácí odolávali i někdy s vypětím všech sil a drama nepřipustili. 

Výkon hostů nebyl špatný,ale malá střeleckám potence a špatná aktivita v pokutovém území domácí 
způsobili, že odjíždějí z Hané s prázdnou. 

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Alexandr Machala-Michal Zalubil-Miloš Hlaváček-Roman Rybnikář-
Martin Minařík-Jan Miroš-Štěpán Jurásek-Ondřej Zalubil-Přemysl Radoch

Střídali: Roman Hanák



Hluk - Vigantice 0:0 

02. 5. 2010 - 23. kolo -  Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Hluk - Vigantice 0:0 - Gól tentokrát nebyl souzen 
Teprve ve druhém domácím zápase této sezóny nastoupili Hlučané opět proti celku z Valašska, 
tentokrát z Vigantic.Úvod utkání přinesl nejprve neurovnanou hru z obou stran, která přítomné 
diváky nenadchla. 

Domácí měli mírnou územní převahu,ale k finálnímu zakončení se přes konsolidovanou obranu 
hostů nedostali. Vigantičtí působili sympatickým dojmem,ale výrazně se v koncovce nedokázali 
prosadit. 

Nejdůležitější okamžiky zápasu:
9´paradoxně největší šance celého zápasu,kdy M.Zalubil postupoval sám na branku hostí,ale míč si 
ve finální fázi příliš pokopl a tak ho brankář Blabla vychytal. 15´hlavička agilního M.Zalubila byla 
obráncem zblokována na roh, 
16´dali o sobě vědět hosté střelou Bolcka,která však mezi tři tyče nešla, 
23´tvrdá střela Juráska jen o kousek minula cíl, 
39´opět je to M.Zalubil,který střílí v záklonu nad, 
54´krásná individuální akce kapitána A.Machaly,který přihrával lépe postavenému O.Machalovi,ale 
tomu střelu obránce zblokoval.Vzápětí Jurásek slabě hlavičkuje do dobře postaveného brankáře, 
63´další šance domácích,kdy Botek povodil míč i obránce v pokutovém území a naservíroval jej 
O.Machalovi,jehož střelu však zblokovali obránci na roh.Následně krásně hlavičkoval 
O.Machala,ale Blabla reflexivně vyrazil, 
70´hosté zahrozili Vokáčem po nepřímém volném kopu, 
75´asi největší šance hostí, kdy Mohyla táhlou střelou téměř od postranní čáry nechal vyniknout 
Fojtíka, 
87´šancemi v zápase nenasytný O.Machala tvrdou střelou prověřil hostujícího gólmana, 
90´ČK hostujícího Vokáče Zdeňka po druhé žluté kartě. 

Domácí nehráli špatně,snažli se a bojovali,ale finální fáze skřípala a hosté, kteří si přijeli pro 
bod,bod také získali,takže spokojenější po tomto zápase byli samozřejmě Vigantičtí.

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

Střídali: Radoch Přemysl-Zalubil Ondřej



O. N. Ves - Hluk 2:2 

08. 5. 2010 - 24. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Roman Rybnikář 
Štěpán Jurásek 

O. N. Ves - Hluk 2:2 - Na šance se bohužel nevyhrává 
V regionálním derby se utkala mužstva z opačných pólů tabulky, zatímco domácí hrají o 
záchranu,hosté se snaží zdramatizovat čelo tabulky. 

Od úvodního hvizdu se také začaly naplňovat předzápasové prognózy. Hlučané získali optickou 
převahu v poli ovšem v zakončení byly dlouho nedůslední. To domácí spolehající spíše na 
bojovnost než na fotbalové umění si připsali také uvodní střelu v zápase, kterou se ve 20
´prezentoval M.Pokorný. Ale v 22´z čista jasna udeřilo na domácí straně, kdy po slabé střele 
M.Vařechy ae míč nešťastně odrazil od nohy hostujícího obránce a neštastníka daného okamžiku 
Jana Machaly přímo za záda zkoprnělého Fojtíka(1:0). 

Po tomto momentu hosté zabrali, ovšem výsledkem byla pouze propagační střela Šimčíka v 23
´nebo nepřesná střela Botka v 27´. V 33´přišla první velká šance hostů, ale agilní Botek střílel vedle. 
V 40´přišla dobrá šance kapitána hostů A.Machaly, kterou však zkušený harcovník vyřešil velmi 
špatně až ledabyle. Do konce poločasu hra mnoho krásy nepobrala, spíš se více bojovalo jak hrálo a 
tak skončil poločas. 

Úvod druhé půle opět začali aktivněji hosté, kdy nejprve Botek nedotáhl šanci do konce a následně 
v 50´ Minařík slabou střelou nemohl ohrozit brankáře Hájka. Spartakovci se stále více tlačili před 
branku domácích za což byli v 64´odměněni vyrovnávacím gólem z kopačky Juráska (byl na hřisti 
pouze 1 min-pozn. red.), který se trefil k tyči po nezištné přihrávce A.Machaly (1:1). 

Najednou se šance počítaly pouze na straně hostů a jedna taková se taky ujala v 76´, kdy Rybnikář 
Roman alias JUB (název jejich rodinné firmy - pozn red.) po samostatné akci pronikl odvážně přes 
obranu domácích až se dostal před brankáře a toho mazácky přehodil (1:2). 

Hostující fanoušci již počítali s exportem tří bodů, ale 87´ je uvedla v omyl, kdy po nenápadné akci 
zprava a centru do pokutového území M. Máčala šťastně ztečoval míč k tyči a srovnal jak se 
později ukázalo na konečných 2:2. 

Papírové předpoklady před zápasem jsou jedna věc,ale reálný obraz na hřišti je věc druhá. Hosté na 
šance výrazně zvítězili, ale na branky pouze remízovali. Věřme, že bod pro domácí bude mít v 
závěrečném účtování cenu zlata a v KP se nakonec udrží!

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Alexandr Machala-Zdenek Botek-Jan Dufka-Ondřej Zalubil-Michal 
Zalubil-Miloš Hlaváček-Martin Minařík-Přemysl Radoch-Petr Šimčík

Střídali: Ondřej Bachánek-Roman Rybnikář-Štěpán Jurásek



Morkovice - Hluk 3:2 

23. 5. 2010 - 26. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Přemysl Radoch 
Jan Machala 

Morkovice - Hluk 3:2 - Nakonec z Hané bez bodu 
Dle postavení obou mužstev v tabulce se dal očekávat kvalitní fotbal se zajímavými momenty na 
obou stranách.

Úvod I. poločasu začali aktivněji domácí hráči a hned se také ujali i vedení ve 12´, kdy načechraný 
centr do vápna obrana hostí nezachytila a Vymazal dal hlavou úvodní gól (1:0). 

V dalším průběhu vyslal varování Bleša, který trefil břevno a po něm i Vežník, který trefil z boku 
tyč. První nebezpečnější akce hostí znamenala i vyrovnání, kdy na vápně převzal míč Radoch a 
přesně k tyči vyrovnal (1:1). Tento okamžik hosty povzbudil, tlačili se před domácí branku,ale 
vyloženou šanci neměli. 

Po přestávce hosté pokračovali v aktivní hře,kdy se do dobrých šancí dostal postupně 2x O. Zalubil, 
ale v koncovce zklamal. V nadějné šanci se ve vápně ocitl i agilní Minařík, který byl následně 
domácím obráncem evidentně faulován, ale hlavní arbitr Linhart nepochopitelně vytáhl situaci před 
pokutové území a domácím tak evidentně odpustil penaltu. 

Přesto hosté šli do vedení v 81´, kdy přímý volný kop J.Machala uklidil za záda brankáře Veselého 
(1:2). Hlučané se ale z vedení dlouho neradovali, o minutu později se po rohovém kopu prosadil 
zkušený Šimčík a hlavou vyrovnal (2:2). 

V 85´byl výsledkový obrat dokonán, kdy si na přihrávku za obranu naběhl Hladký,obešel i brankáře 
Fojtíka a do prázdné branky dal na (3:2). Hosté však nakonec mohli odjet i s bodem, ale Jurásek ve 
vyložené šanci trefil jen dobře postaveného brankáře. 

Nedělní odpoledne přineslo fotbal kvalitní úrovně,ale s nešťastným výsledkem pro hosty, ale 
musíme sportovně přiznat, že domácí podali kvalitní výkon a větší vůlí v závěru si vítězství 
zasloužili.

Sestava: 
Josef Fojtík-Jan Machala-Petr Šimčík-Miloš Hlaváček-Michal Zalubil-Jan Dufka-Martin Minařík-
Přemysl Radoch-Zdenek Botek-Alexandr Machala-Ondřej Zalubil

Střídali: Štěpán Jurásek-Roman Hanák



Hluk - 1. FC Valašský 2:2 

30. 5. 2010 - 27. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Michal Zalubil 
Roman Rybnikář

Hluk - 1. FC Valašský 2:2 - Upachtěná remíza 
Na těžkém,podmáčeném terénu se hrál vcelku pohledný fotbal,který však techničtějším domácím 
trochu svazoval nohy,zatímco hostům plně vyhovoval.

Úvod I.půle začali aktivněji hosté,ale bez využití. Posléze začali stále více dávat o sobě vědět 
hosté,kteří rychlými vpády velmi zaměstnávali obranu domácích.Každá jejich přítomnost ve vápně 
zaváněla nebezpečnou situací či střelou! Nejprve v 18´skončil nepřímý kop Bortla nad,ale v 23´se 
již hosté gólově prosadili,kdy po rohovém kopu hlavou skóroval nejlepší střelec hostí Michal Maléř 
(0:1.O chvíli později již mohli domácí prohrávat o dvě branky,to když na zadní tyči zůstal zcela 
osamocený Karban,ale z voleje mířil nepřesně.Domácí odpověděli zajímavou střelou Radocha vedle 
branky,ale za chvíli mohlo být dílo zkázy dokonáno, to když krásnou střelu Viskupiče ve vápně 
gólman Fojtík bravurně vyrazil na břevno. Do konce poločasu se hra odbývala převážně mezi 
šestnáctkami obou soupeřů bez výraznějších šancí.

V II.půli i když první střelu měli Valaši,domácí vyrovnali. V 59´ dlouhý výkop Fojtíka tečoval 
dlouhán ,,sysel" O.Zalubil za obranu na dobře postaveného Rybnikáře,který podél vybíhajícího 
brankáře vsítil vyrovnávací gól (1:1).Tlak domácích sílil,nejprve M.Zalubil v 62´hlavou 
přestřelil,ale tentýž hráč se již v 72´nemýlil, kdy po přesném rohovém kopu Jana Machaly hlavou 
trefil míč do sítě (2:1).Ovšem za 5 min bylo vyrovnáno,kdy nedůrazný odkop domácích obránců 
skončil na vápně u kanonýra hostů M.Maléře,který podél vybíhajícího Fojtíka i s nešťastným 
přispěním obránce J.Machaly vyrovnal na (2:2). Domácí pak vsadili vše na útok,hnali se 
dopředu,ale gólovou šanci si již nevytvořili a tak další domácí zápas ( v pořadí již 3 pozn.red.) 
skončil zaslouženou remízou.

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Jan-Hlaváček Miloš-Zalubil Michal-Šimčík Petr-Minařík Martin-Botek 
Zdeněk-Dufka Jan-Rybnikář Roman-Radoch Přemysl-Zalubil Ondřej

Střídali: Hanák Roman



Hluk - Luhačovice 0:0 

06. 6. 2010 - 28. kolo -  Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Hluk - Luhačovice 0:0 - I tentokrát doma remíza 
Krásné,téměř letní nedělní odpoledne přilákalo do ochozů městského stadionu solidní diváckou 
kulisu,která byla zvědavá, jestli domácí borci konečně zvítězí. Od úvodního hvizdu se hrál poměrně 
svižný fotbal, kde více aktivity bylo na straně hostí. Soupeř z lázeňského města taky poprvé 
zahrozil,když v 5´Košárek mířil nad. Za krátko přišla snad největší šance hostů,kdy obránce 
domácích J.Machala nešťastně ,,namazal" do běhu Lukášovi, který z boku běžel sám na gólmana 
Fojtíka,ale jeho střela pouze minula obě tyče brány. Domácí dali o sobě vědět v 20´,kdy Rybnikář 
střílel nad. 24´přinesla další nebezpečnou domácí šanci,kdy střílený centr Minaříka vystrašil 
brankáře hostů. Přesto po těchto momentech byli hosté o trochu lepší a snažili se zaměstnávat 
hostující obranu, ale vyloženou šanci neměli. Domácí borcům se však v poli nedařilo jak by chtěli. 
Velmi vázla kombinace uprostřed hřiště,záloha nepracovala tak jak by měla a proto se obrana 
dostávala pod tlak. V 35´přišla nebezpečná hlavička O.Zalubila,která však skončila v náručí 
brankáře Soukeníka. Úvod II.půle zastihl Spartakovce rovněž v nedbalkách a hosté se stále více 
tlačili před bránu,ale pouze jejich zbrklá koncovka jim zabránila ke vstřelení branky. Luhačovičtí 
posléze chvíli zamkli domácí před brankou sérií rohových kopů,ale bez úspěchu. Pak přišla 65´ a 
střela Dufky nad. V 75´přišla asi největší šance domácích,kdy snaživí O.Zalubil se obtočil kolem 
obránce a tvrdou a přesnou ranou provětral brankáře,který střelu jen vyrazil před sebe ale následnou 
dorážku Rybnikář trefil zase pouze brankáře soupeře. Do konce zápasu se již oba celky začali 
smiřovat s remízou, kterou také utkání nakonec skončilo. Luhačovičtí se představili jako kvalitní a 
konsolidovaný celek,který při troše štěstí mohl i zvítězit. Domácí herně zklamali přítomné 
diváky,což nejvěrněji vystihuje reakce skalního příznivce domácích V.Habarty alias Krítě,který na 
dotaz co říká na fotbal se jen hluboce nadechl a výrazně si odplivl.

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Alexandr-Machala Jan-Dufka Jan-Zalubil Ondřej-Rybnikář Roman-Zalubil 
Michal-Hlaváček Miloš-Minařík Martin-Radoch Přemysl-Šimčík Petr

Střídali: Hrdina Igor-Hanák Roman-Klabačka Jaroslav



Nedašov - Hluk 3:0 

13. 6. 2010 - 29. kolo -  Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Nedašov - Hluk 3:0 - Domácí chtěli daleko více 
V posledním venkovním zápase nastoupili hlučané na trávníku nováčka,ale zároveň sestupem 
ohroženého celku Nedašova. A byli to domácí,kteří začali lépe a již v 9´P.Novák otevřel skóre. 
Hostům se na malém hřišti nedařilo,vázla kombinace přesto měli dvě tutovky,které však 
neproměnili a tak trestali agilnější domácí a to v 45´kdy skóroval D.Novák.
Po přestávce se hosté zvedli s cílem zdramatizovat vývoj utkání,ale v závěru pojistil výhru domácí 
J.Novák na konečných 3:0. 

Sestava: 
Fojtík Josef-Miroš Jan-Hanák Roman-Machala Jan-Botek Zdeněk-Zalubil Ondřej-Zalubil Michal-
Machala Ondřej-Minařík Martin-Radoch Přemysl-Jurásek Štěpán



Hluk - Bystřice pod H. 1:1 

20. 6. 2010 - 30. kolo - Krajský přebor - Zlínský kraj 2009/2010

Branky:
Ondřej Machala

Hluk - Bystřice pod H. 1:1 - Domácí remízové loučení 
V posledním zápase sézóny se začalo v solidním tempu přičemž mírná aktivita byla na straně hostů, 
kteří také první zahrozili v 10´nebezpečnou střelou Švrčka. Ovšem do vedení šli domácí v 16
´páradní ranou O.Machaly ala Diego Forlan,který vymetl šibenici hostující branky (1:0).Domácí se 
pak stále více tlačili do zakončení,ale paradoxně měli zajímavou šanci hosté kdy Matějka střílel 
těsně vedle. V 22´opět prověřil pozornost brankáře O.Machala střelou z přímého kopu,ale brankář 
byl tentokrát na místě. Hosté působili sympatickýma a aktivním dojmem a snažili se zaměstnávat 
domácí obranu a to když střela Dostála v 34´trefila pouze boční síť. Vyrovnání však přišlo v 37´,kdy 
,,obránce" Ondra Zalubil podcenil kolmou přihrávku do křídla na rozběhnutého útočníka,který ještě 
na hranici velkého vápna našel dobře připraveného Zapletala,který tvrdou ranou k tyči nedal 
Fojtíkovi šanci (1:1).Tak skončil i poločas.

Úvod II.půle byl o poznání opatrnější,nikdo nechtěl udělat vážnější chybu,která by znamenala 
změnu skóre a tak se utkání odbývalo převažně mezi oběma pokutovými územími.Za zmínku však 
stojí snad jen slabá střela O.Machaly v 53´či na druhé straně střela Samsonka o dvě minuty později. 
Hosté nakonec mohli i vyhrát,ale Kotas v 68´v dobré pozici minul branku Fotjíka. Do konce zápasu 
to byla taktická bitva,kdy domácí ještě způsobili ve vápně hostů menší zmatek sérií centrů,ale to 
bylo vše. Zápas tak skončil zaslouženou remízou,čímž si hosté získanýmm bodem zřejmě otevřeli 
dveře do divize neboť jako třetí v pořadí mohou postupovat. Domácí nezklamali,ale forma v druhé 
části jara nebyla vůbec dobrá a taky konečné 6.místo je tak trochu zklamáním pro všechny věrné 
příznivce,kteří věřili v lepší umístění,nejlépe pak do třetího místa.

Sestava: 
Fojtík Josef-Miroš Jan-Botek Zdeněk-Zalubil Ondřej-Zalubil Michal-Machala Ondřej-Minařík 
Martin-Radoch Přemysl-Šimčík Petr-Jurásek Štěpán

Střídali: Hrdina Igor-Bachánek Ondřej



Závěrem



Konečná tabulka soutěže:

Statistiky:


	Pitten - Hluk 1:6 
	Hluk - Nedachlebice 4:1 
	Ratiškovice - Hluk 3:2 
	Hluk - Blatnice 1:1 
	Kněžpole - Hluk 3:2 
	Hluk - Chropyně 2:2 
	Luhačovice - Hluk 1:0 
	Hluk - Nedašov 3:0 
	Bystřice pod H. - Hluk 2:0 
	Hluk - Slušovice 1:0 
	Hluk - Provodov 1:1 
	Kateřinice - Hluk 0:1 
	Hluk - Spytihněv 2:1 
	Hluk - Holešov 1:0 
	Vigantice - Hluk 0:0 
	Hluk - O. N. Ves 3:1 
	Hluk - Morkovice 3:0 
	Hluk - Vsetín 5:1
	1.FC Valašský - Hluk 1:0 
	Chropyně - Hluk 1:3 
	Vel. Karlovice - Hluk 1:0 
	Hluk - Šardice 0:3 
	Hluk - HFK Olomouc "19" 2:1 
	Hluk - Blatnice pod Sv. An. 2:5 
	Hluk - Napajedla 1:1 
	Hluk - Veselí n. M. 6:1 
	Hluk - Boršice 2:2 
	Hluk - Březoupy 5:2 
	Slušovice - Hluk 0:1 
	Vsetín - Hluk 0:1 
	Provodov - Hluk 2:0 
	Hluk - Kateřinice 3:2 
	Spytihněv - Hluk 2:2 
	Holešov - Hluk 2:0 
	Hluk - Vigantice 0:0 
	O. N. Ves - Hluk 2:2 
	Morkovice - Hluk 3:2 
	Hluk - 1. FC Valašský 2:2 
	Hluk - Luhačovice 0:0 
	Nedašov - Hluk 3:0 
	Hluk - Bystřice pod H. 1:1 

