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Letní příprava



Kněždub - Hluk 1:1 

18. 7. 2010 - přátelský zápas

Branky:
Petr Janča

Kněždub - Hluk 1:1 - Juniorka na Horňácku smírně 
I hlucká záloha začala přípravné zápasy na podzimní sezónu a to duelem s účastníkem 1.B třídy 
Jihomoravského kraje. Vyrovnaný zápas přinesl i zaslouženou remízu. Hosté byli lepší v 
první,domácí ve druhém poločase.Nelze nevzpomenout,že hráč Hluku a v zápase i kapitán Jožka 
Matyáš alias Mates je i slavných rodákem z této obce a odchovancem místního klubu.

Sestava: 
Fojtík Josef-Šafařík Pavel-Chytil Robin-Horák Tomáš-Matyáš Josef (K)-Janča Petr-Machala 
Ondřej-Horák Zdeněk-Straka Jiří-Gál Tomáš-Svadbík Jakub

Střídali: Bachánek Ondřej-Polášek Michal-Dufka Michal-Klabačka Jaroslav 

Záhorovice - Hluk 2:4 

23. 7. 2010 - přátelský zápas

Záhorovice - Hluk 2:4 - První výhra v přípravě 



Kněžpole - Hluk 4:2 

01. 8. 2010 - pohár

Branky:
Zdenek Horák 2

Kněžpole - Hluk 4:2 - Výsledek předčil očekávání!!! 
V překrásném nedělním odpoledni zavítala hlucká juniorka namísto A týmu k pohárovému utkání 
do Kněžpole, jednoho z hlavních favoritů nadcházejícího ročníku 1.A třídy. Kněžpole i přes neučást 
dvou nejzkušenějších ligou prověřených opor Hlahůlka s Kowalíkem disponuje silným kádrem, s 
nimž se zdecimováná sestava Hluku (nejenže museli nastoupit tři hráčí, jenž měli v nohách 
dopolední utkání s juniorkou Slovácka, ale také další dva, nad jejímž zdravotním stavem visel velký 
otazník) nemohla rovnat a před zápasem bylo jediným cílem neodjet s velkým výpraskem a ostudou 
domů. 

Juniorka ovšem dokázala, že není nutné ji před sezonou zatracovat. A že slova některých 
odmítnutých možných budoucích trenérů, že takový tým nemá cenu trénovat, že na to nemají, byla 
jenom klišé. Hluk od začátku bojoval snažil se držet míč, kombinovat. V prvním poločase si 
vytvořil několik slibně vypadajících střeleckých přiležitostí, Zdenek Horák dokonce hlavou 
orazítkoval tyč a pak především aktivní Ondra Machala několikrát slibně pálil, ale domácí gólman 
byl vždy namístě. Zkušení Kněžpolští borci, ale přesně věděli co hrají. Ke svým výpadům využívali 
především rychlého přenesení hry, otevřených křídelním prostor a hrubých, někdy až 
nepochopitelných hrubek v hlucké defenzívě. Poločasový výsledek se zastavil na stavu 3:0 pro 
domácí, pro hluckou juniorku sice krutý, ale vzhledem k neproměněným situacím na jedné a vysoké 
efektivitě na druhé straně zasloužený výsledek. 

Když po pár minutách druhého poločasu pustil s diváky diskutující pomezní rozhodčí asi 5m ofsajd 
a Kněžpolští zvýšili na 4:0, kdekdo očekával, že hosté položí zbraně a gólový příděl bude 
pokračovat. Nestalo se tak !!! Hlučané se dál snažili kombinovat a aspoň kosmeticky výsledek 
upravit, to se jim nakonec dvěma brankami Z. Horáka povedlo. A konečný výsledek byl 4:2. Ještě je 
nutno zmínit novinový článek v týdeníku Dobrý den s Kuryrém, ve kterém autor článku o utkání 
píše, že Hluk v utkání vyhořel. :) 

Sestava: 
Lukáš Bachan-Josef Matyáš-Robin Chytil-Tomáš Horák-Jaroslav Klabačka-Petr Janča-Zdenek 
Horák-Ondřej Machala-Michal Polášek-Tomáš Gál-Ondřej Bachánek

Střídali: Jirka Straka-Pavel Šafařík-Jan Machala



O.Lhota - Hluk 4:2 

04. 8. 2010 - přátelský zápas

Branky:
Roman Hanák 
Ondřej Žajdlík 

O.Lhota - Hluk 4:2 - Nevydařená generálka 
U tradičního soupeře v O.Lhotě sehrála juniorka generálku na víkendové mistrovské boje.
Úvod zápasu byl oboustranně plný nepřesností a hra se odehrávala hlavně mezi pokutovým území 
obou soupeřů.Dříve se osmělili domácí, kteří překonávali až překvapivě velmi lehce nesourodou 
obranu rivala z Mikroregionu Ostrožsko. Domácí taky jako první otevřeli skóre. Hosté vzápětí 
ihned z rozehrávky srovnali. Ale i domácí vcelku rychle odpověděli a vedli již 2:1.Hosté pak 
vyvinuli snahu o vstřelení vyrovnávací branky, což jsem jim taky podařilo,ale byla to taky jejich 
poslední branka v utkání. Pak už stříleli jen domácí, kteří si postupně vypracovali dvoubrankový 
náskok jenž taky nakonec uhájili. Ač hlucká rezerva v zápase zkoušela několik ,,nových" tváří či 
navrátilců z hostování,pokud však budou produkovat podobný výkon i v mistrovských zápasech I. 
B třídy, tak šance na bodové zisky se rovná prakticky nule !!! Ale rád bych se mýlil...

Sestava: 
Fojtík Josef-Machala Jan-Chytil Robin-Straka Jiří-Horák Tomáš-Bachánek Ondřej-Polášek Michal-
Hanák Roman-Gál Tomáš-Straka Ladislav-Janča Petr

Střídali: Kostelanský Jiří-Svadbík Jakub



1.B třída sk. „C“ - podzim



Strání - Hluk 4:1 

08. 8. 2010 - 1. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Ondřej Žajdlík 

Strání - Hluk 4:1 - Zasloužená prohra pod Velkou Javorinou 
V prvním mistrovském zápase zajížděla juniorka na ,,horkou" fotbalovou pudu do Strání s cílem 
bodovat. Ovšem od úvodu bylo jasné, že domácí body rozdávat nechtějí a s chutí se ,,zakousli" do 
hostující obrany, která odolávala útokům soupeře někdy i s vypětím všech sil. Domácí taky vsítili 
první branku již ve 4´po rohovém kopu a nedůrazu ve vápně hostů. Hosty obdržená branka nakopla 
a snažili se rovněž ohrozit soupeřova brankáře, ale pokusy nebyly přesné. Když domácí vsítili druhý 
gól z hosty to vypadalo zle,nedobře.

Do druhé půlky se obraz hry nezměnil,kombinačně vyspělý tým domácích podnikal rychlé výpady 
do obrany ovšem bez užitku. Až v polovině II.poločasu si Straňanští vybrali slabší chvilku, kterou 
hosté využili ke vstřelení kontaktního gólu. Ovšem další snaha o zkorigování výsledku již přišla 
vniveč, domácí přidali uklidňující čtvrtý gól a tak zápas dovedli do vítězného konce. Výkon 
mužstva bohužel neodpovídal jeho možnostem a tak zaslouženě odešli poraženi.

Sestava: 
Lukáš Bachan-Jaroslav Klabačka-Tomáš Horák-Josef Matyáš-Tomáš Gál-Ladislav Straka-Ondřej 
Žajdlík-Štěpán Jurásek-Roman Hanák-Petr Janča-Ondřej Bachánek

Střídali: Zdenek Botek-Michal Polášek



Hluk - Osvětimany 2:4 

15. 8. 2010 - 2. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Martin Minařík 
Martin Zalubil 

Hluk - Osvětimany 2:4 - Juniorka premiéru nezvládla 
S cílem odčinit vysokou porážku ze Strání nastoupila hlucká záloha proti kvalitnímu soupeři zpod 
Chřibů.

Úvod zápasu měli častěji míč na kopačkách domácí,ale dlouho se nemohli prosadit. První vážnější 
šance byla tvrdá střela M.Zalubila, kterou však brankář Brázdil vyboxoval před sebe. Ale jako první 
se trefili hosté. V 14´udělala domácí defenzíva neskutečnou minelu, kterou střelou mezi nohama 
brankáře Kovaříka potrestal zkušený Dobeš (0:1). Domácí ale tento moment nakopl a začali se stále 
více tlačit k bráně hostů. Až přišlo vyrovnání. V 35´Žajdlík adresoval přesný centr na M.Zalubila, 
který hlavou do protipohybu brankáře vyrovnal. Ovšem z vyrovnání se domácí dlouho neradovali. 
V 38´centrovaný míč do vápna brankář Kovařík podběhl a pro volného Brhela již nebyl problém 
dopravit míč do sítě (1:2) Ovšem to nebylo do poločasu vše. V 43´se krásnou střelou k tyči 
prezentoval Křemeček a zvýšil na vedení na 1:3 pro hosty. Za tohoto stavu se odcházelo i do kabin.
Druhý poločas začal aktivitou hostů, kteří podnikali rychlé výpady do obrany a zaměstnávali tak 
defenzívu domácích. Při jedné takové akci málem skóroval Březina, ale Chytil včas na čáře 
zachránil. Kontaktní gól mohl vsítit kapitán Horák, ale jeho hlavička ke smůle domácích mířila do 
tyče. Juniorka se přece jen dočkala kontaktního gólu a to v 64´kdy se dobrou ranou s pomocí 
brankářovi teče prezentoval Minářík (2:3). Ovšem za pár minut hosté vedli o dvě branky,když se v 
71´trefil hlavou Křemeček po centru z rohu. Do konce zápasu si zkušenější hosté výsledek pohlídali 
a odvezli si tak zpod hlucké tvrze důležité tři body. Domácím v zápase totálně vyhořela obrana, 
která nedokázala podpořit vcelku solidní útočný herní projev a tak domácí poprvé doma v sezóně 
ztratili. Věřme, že snad naposledy...

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Alexandr Machala-Tomáš Horák-Michal Polášek-
Martin Minařík-Josef Matyáš-Ondřej Žajdlík-Martin Zalubil-Tomáš Gál

Střídali: Marek Soviš-Ladislav Straka-Jiří Straka



Bojkovice - Hluk 4:0 

22. 8. 2010 - 3. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Žluté karty:
Pavel Šafařík

Bojkovice - Hluk 4:0 - Další tvrdá porážka
V nedělním odpoledni zajížděla hlucká juniorka na hřiště nevyzpitatelných Bojkovic. Po 
nepřesvědčivých výsledcích z minulých kol a z počtem 16 inkasovaných branek za poslední 4 
zápasy se trenéři rozhodli sáhnout do zkušené obrany (dle některých jalubských fotbalistů dokonce 
nejsehranější jakou kdy viděli) a na stoperskou pozici povolali navrátilce z Horního Němčí Jožku 
Říhu a na postu práveho beka vsadili na novou akvizici mladého Davida Soviša. Nutno podotknout, 
že právě tyto dvě nové tváře patřily k tomu lepšímu a fotbalovějšímu, co se na hřišti pohybovalo. 

Bečko před zápasem příjiždělo s jasným cílem, odčinit minulé nezdary a odvést si z Bojkovic 
nějaké body. Již v 5. mimutě však Bojkovičtí zahrávali první standartní situaci a sní bohužel také 
přišla první obrovská minela hostů, neschopnost odehrát míč a pro domácí bylo velmi snadné 
dopravit míč do sítě. 1:0. Hosté přes nepříznivý vývoj zbraně nesložili, chvílemi dostali domáci pod 
drtivý tlak a zejména rychlonohý Janda po pravé straně zaměstnával domácí obranu. Hosté však 
evidentně neměli nabito ostrými a věčina střel končila mimo tři tyče domáciho brankáře. Když už se 
začal z tribuny ozývat pískot domácích fanoušků a jejich nespokojenost se stupňovala přišla další 
standartní situace, s ní zcela volný hráč Bojkovic, pro kterého již bylo opět snadné skórovat. 2:0. A 
tím také vzápětí skončil první poločas, příliš krutě pro hluckou juniorku. 

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první. Hlučane se stále snažili snížit stav utkání a 
domácí spoléhali na rychlé brejky. Když ale v 60. min. Z. Horák spálil vyloženou tutovku, přišla 
vzápěti odplata. Další standartní situace, špatné vyběhnutí golmána, nepokrytý hráč a 3:0. 
Neuplynulo ani 5 min a přišla čtvrtá standartní situace a 4:0. Od této chvíle již domáci začali hrát v 
klidu, kombinačně, hosté jim byli jen tréninkovým sparingpartnery a nakonec můžou být ještě rádi, 
že se ukazatel skóre neposunul k daleko smutnějším číslům. 

Skóre posledních pěti zápasů (včetně poháru a posledního přátelského utkání) hluckého bečka je 
žalostné. Všichni hráči by se měli zamyslet sami nad sebou a uvědomit si jestli odvádí vše, co je v 
jejich silách. Nelze se pořád spoléhat na to, že to někdo odehraje za nás. Doufejme, v brzký obrat.

Sestava: 
Lukáš Bachan-Josef Říha-Robin Chytil-Pavel Šafařík-David Soviš-Zdeněk Horák-Ladislav Straka-
Petr Janča-Josef Matyáš-Tomáš Horák-Jakub Svatbík

Střídali: Tomáš Gál-Michal Polášek-Jiří Straka



Hluk - Zlámanec 1:3 

29. 8. 2010 - 4. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Tomáš Horák 

Žluté karty:
Ladislav Straka
Josef Matyáš

Červené karty:
Zdenek Horák

Hluk - Zlámanec 1:3 - Čekání na body stále pokračuje 
S cílem konečně již zlomit nepříznivou sérii bez bodových zisků nastoupila domácí záloha k 
druhému domácímu zápasu proti celku Zlámance. 

Ovšem již úvodní sekundy daly tomuto snažení výraznou trhlinu, když inkasovali první gól z 
kopačky Hubáčka, který dostal ideální centr na malé vápno a ,,z první" trefil do černého (0:1). 
Paradoxně tento moment domácí povzbudil a začali hrát a tlačit se do šancí. Zlámanečtí ovšem 
každou takovou příležitost využívali k rychlým výpadům do domácí obrany. Kdy nejprve 
Damborský mohl zvýšit vedení a potom Sadil, kteří ovšem své šance neproměnili. Domácí se znovu 
připoměli šancí R.Chytila, který však mířil nad. Hlučanům nelze upřít snahu, ale jejich hra byla 
plná nepřesností a zbytečně zkažených přihrávek. V 33´hosté znovu udeřili, kdy Jirsák si povodil 
domácí obranu jak ,,slepé koně" a střelou k tyči vedle zkoprnělého Kovaříka zvýšil (0:2).V 37´měl 
tentýž hráč další šanci,ale nedal. Hosté od tohoto okamžiku ožili, byli rychlejší,pohyblivější a věděli 
o sobě, kdežto domácí vypadali jako boxer po těžkém knokautu. V 43´agilní Sadil ještě tvrdou 
střelou vyzkoušel pozornost Kovaříka. A tak skončil poločas.

Úvod druhé půle přinesl převážně boj mezi vápny bez výraznějších šancí. A pak přišla 64´a naděje 
pro domácí. Kdy přesný centr z pravé stany uklidil do sítě kapitán T.Horák (1:2). Zdálo se, že tento 
okamžik domácí nakopne, ale opak byl pravdou. Hosté nezpanikařili, hráli takticky a domácí do 
větších šancí nepouštěli ba naopak sami podnikali nebezpečné brejky. V 78´pak dali i výsledku 
konečnou podobu, kdy se z malého vápna přesně k tyči trefil Damborský (1:3). Stínem utkání byla i 
zbytečná a dá se říci, že i dosti přísná druhá žlutá a následně červená karta pro domácího Z.Horáka. 
Záloha opět nebodovala a jejich situace začíná býti nepříjemná. Snad již konečně v dalších 
zápasech zabere a připíše si i nějaké ty body, ketré již potřebuje jako sůl!

Sestava: 
Filip Kovařík-Josef Říha-Jaroslav Klabačka-Pavel Šafařík-Robin Chytil-Zdenek Horák-Ladislav 
Straka-Jiří Straka-David Soviš-Tomáš Horák-Tomáš Gál

Střídali: Josef Matyáš-Jakub Svatbík



Slavkov - Hluk 4:2 

04. 9. 2010 - 5. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Tomáš Horák 2

Žluté karty:
Jiří Straka
David Soviš

Slavkov - Hluk 4:2 - Historie se opakuje a nee, že nee 
V sobotním odpoledni odjížděla hlucká juniorka na hřiště trápícího se Slavkova. Hlučany přijela 
podpořit početná skupinka příznivců v počtu 5 slovy pěti lidí (z toho tři sysli), zapasu se také 
zůčastnila jedna z pohádkových postav známého večerničku Křemílek a Vochomůrka a to prvně 
jmenovaný. Silný realizační tým ve složení Vlastimil Hůd (téměř 40-ti letý), Ondra Machala, 
Zdenek Horák junior, Jan Machala (ale ne ten malý ze Lhoty) a Blaža Chytil zamíchal se sestavou a 
do zápasu nasadil překvapivou záložní formaci. Ve středu zálohy dostali důvěru těžké váhy Laďa 
Straka s Béďu Chytilem, na levé záloze létal neúnavný Forest Gump Jirka Straka a na pravo Jaryn 
Klabačka. 

Před zápasový cíl byl jasný, přežít prvních 5 minut a neinkasovat v nich, tak jako v předchozích 
zápasech. A to se taky povedlo, první branka přišla kupodivu až v minutě 7. V zápětí spartakovci 
inkasovali po druhé, po skvěle rozehrané standartní situaci. Hluk nebyl horší týmem, ovšem to 
všechno je mu ve všech zápasech prd platné. Do poločasů stačil ještě snížit kapitán Tomáš Horák. 

Druhý poločas proběhl ve stejném duchu jako ten první, někteří diváci se ještě nestačili usadit na 
svá místa a Hluk už prohrával 4:1. V 70. minutě si trenér Marek odskočil na mistní toaletu a toho 
využil skvěle hrající (opravdu skvěle) T. Horák a snížil na 4:2. Jenom škoda, že trenér Marek nemá 
zdravotní potíže a nemusel si odskočit častěj. To by Hlučané možná odjížděli s bodem. Bohužel ani 
další zápas se béčku nevyvedl, nutno poznamenat, že na horšího soupeře narazí už jen těžko. 

Tak zas příště, sportu zdar a fotbalu zvláště.

Sestava: 
Lukáš Bachan-Josef Říha-Pavel Šafařík-David Soviš-Josef Matyáš-Ladislav Straka-Robin Chytil-
Jaroslav Klabačka-Jiří Straka-Tomáš Horák-Zdenek Tinka

Střídali: Michal Polášek-Petr Janča



Hluk - J.Otrokovice 2:0 

12. 9. 2010 - 6. kolo -  1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Zdenek Tinka 
Martin Zalubil 

Žluté karty:
Pavel Šafařík
Robin Chytil
Josef Říha
Petr Janča

Hluk - J.Otrokovice 2:0 - Zasloužené premiérové body 
Konečně! Přesně tahle slova se ozývala na hluckém stadionu po skončení nedělního utkání. V něm 
přivítali domací Jiskru Otrokovice a poprvé letos bodovali.

Prvním cílem juniorky bylo neinkasovat rychlý gól, tak jak se tomu stávalo s železnou pravidelností 
v minulých kolech. Cíl to byl obtížný, protože Otrokovičtí se na podzim prezentují dobrými výkony 
a to v úvodu potvrzovali. Zatlačili domací před šestnáctku a výsledkem bylo několik rohů v krátkém 
časovém rozmezí. Domací se osmělili v 15. minutě. Nejdřív byl v pokutovém území faulován 
Martin Zalubil, ale píšťálka sudího zůstala němá. Hned vzápětí šel míč po ose Bachánek, Tinka, 
Horák, síť, ale branka nebyla pro ofsajd uznána. Domácí se tak dočkali až ve 30. minutě. Výborně 
hrající Zalubil vybojoval v souboji s gólmanem míč, Tinka přesprintoval Horáka a bylo to 1:0. Za 
tohoto stavu se odcházelo i do kabin.

Po přestávce se chvilku oba týmy oťukávaly. V 55. minutě se na to již nemohl dívat David Soviš, 
přošel s míčem přes třičtvrtě hřiště, přihrál před bránu nekrytému Zalubilovi a ten pohodlně 
skóroval. Ve zbytku zápasu se hrál pohledný fotbal. Domácí pustili hosty pouze ke 2 střelám ze 
střední vzdálenosti a byť byli stále aktivní ve hře dopředu, potřetí se jim skórovat nepodařilo. Přesto 
za výsledek, předvedenou hru i přístup k zápasu zaslouží tentokrát pochvalu. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Josef Říha-David Soviš-Josef Matyáš-Ondřej Bachánek-Ladislav 
Straka-Robin Chytil-Zdeněk Tinka-Tomáš Horák-Martin Zalubil

Střídali: Jiří Straka-Marek Soviš-Petr Janča-Tomáš Gál



Havřice - Hluk 3:2 

19. 9. 2010 - 7. kolo -  1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Ondřej Bachánek
Marek Soviš 

Žluté karty:
Tomáš Gál

Havřice - Hluk 3:2 - Sahali po remíze 

Sestava: 
Filip Kovařík-Robin Chytil-Josef Matyáš-Jaroslav Klabačka-David Soviš-Zdenek Horák-Ladislav 
Straka-Zdenek Tinka-Petr Janča-Marek Soviš-Ondřej Bachánek

Střídali: Pavel Šafařík-Jiří Straka-Tomáš Gál



Hluk - Šumice 3:1 

26. 9. 2010 - 8. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Josef Matyáš 
Štěpán Jurásek 
Tomáš Horák 

Hluk - Šumice 3:1 - Konečně výkon jak má být 
Domácí začali utkání náporem a již v 7´se ujali vedení brankou Juráska, který obstřelil gólmana 
(1:0). V 13´domácí vedli již o dvě branky, kdy se hlavou trefil kapitán domácích T.Horák (2:0). Po 
těchto momentech se konečně zvedli i hosté a několika šancemi dali vyniknout gólmanu 
Kováříkovi. Snížení přišlo v 41´,kdy Synčák tečovanou střelou snížil (2:1).

Do druhé půle nastoupili Šumičtí s cílem srovnat stav,ale dobrá hra domácích v čele s téměř 
bezchybnou obranou jim již nic nedovolila. Hosté pak pouze hrozili střelami z dálky, které gólman 
kryl. Naopak pojistění vedení přišlo v 77´, kdy sváteční střelec a pes obranář Jožka Matyáš dorazil 
skleplý míč od Juráska do brány (3:1). Výkony zálohy se zdají,že mají vzestupnou tendenci a jsou 
tak příslibem do dalších těžkých ,,ligových" kol.

Sestava: 
Filip Kovářík-Jaroslav Klabačka-Miloš Hlaváček-Tomáš Horák-Ladislav Straka-Ondřej Machala-
Štěpán Jurásek-Zdeněk Horák-Josef Matyáš-Zdeněk Tinka-Josef Říha

Střídali: Tomáš Gál-Lukáš Bachan



Sušice - Hluk 5:3 

03. 10. 2010 - 9. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Tomáš Gál 
Roman Hanák 
Robin Chytil 

Žluté karty:
Tomáš Horák
Pavel Šafařík
Robin Chytil

Sušice - Hluk 5:3 - Z venku opět bez bodu
Nedělní soupeře od sebe dělil v tabulce pouhý bod a tak si hosté dělali zálusk na první venkovní 
body. Bohužel i tentokrát začíná reportáž ze zápasu tradičním "Hned". Hned v 5. minutě totiž 
zahrávali domácí trestý kop a míč skončil v síti Hlučanů. Ti však ukázali, že jsou na podobné 
situace letos zvyklí, nijak je to nepoložilo a po zybtek prvního poločasu byli lepším týmem. 
Vyrovnání se dočkali ve 30. minutě, po pěkné střele agilního Hanáka. Ještě před půlkou mohl 
skórovat Jurásek, prosadil se v souboji s domácím gólmanem, ale hlavičkoval těsně vedle. 

I druhou půlku nezačali hosté špatně, bohužel v 55. minutě proměnili domácí druhý trestný kop a 
bylo to 2:1. O 10 minut později pak Bachan neudržel centr z rohového kopu a domácí vedli už 3:1. 
Hosté dál bojovali, obleháli šestnáctku domácích, ale přesně zakončit se jim nedařilo ani z ideálních 
pozic. Navíc přišel další trestný kop domácích a bylo to 4:1. Vzápětí snížil Chytil na 4:2, ale 
definitivní naději na bodový zisk vzala 85. minuta a další špatné vyběhnutí Bachana - 5:2. Za hosty 
už pak pouze korigoval výsledek Gál. Na body z venku si tak hlučané budou ještě muset počkat a 
nezbývá než bodovat v dalším domacím zápase.

Sestava: 
Lukáš Bachan-Jaroslav Klabačka-Miloš Hlaváček-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Petr Janča-Ladislav 
Straka-Robin Chytil-Roman Hanák-Tomáš Horák-Štěpán Jurásek

Střídali: Tomáš Gál-Jiří Straka



Hluk - Jalubí 4:1 

10. 10. 2010 - 10. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Tomáš Horák 2
Štěpán Jurásek 2

Žluté karty:
Robin Chytil
Štěpán Jurásek
Pavel Šafařík

Hluk - Jalubí 4:1 - Zasloužené domácí vítězství 
V domácím zápase o 6 bodů zahrozili nejdříve hosté z Jalubí. Ale dvě gólové střely bravurně 
zlikvidoval Kovařík. Poté se hra vyrovnala a i to stačilo domácím ke vstřelení dvou branek, když 
Tomáš Horák využil nezištné centry Juráska a Bachánka. Hlučané pak ožili, další branky mohl 
přidat Bachánek a Zdeněk Horák, ale své akce poněkud překombinovali.

Do druhé půle vstoupila juniorka s cílem přidat pojistku a to se jí záhy povedlo. Jurásek na šestnátce 
přebral míč a neomylně jej poslal k tyči soupeřovi branky. Hosté pak hru otevřeli a dokázali i 
skórovat Gajdorusem. Mnohem více však jejich hry vabank využívali domácí, kteří si vytvářeli až 
neuvěřitlné gólové šance. Tomáš Horák netrefil svýma olšovýma nohama prázdnou bránu z malého 
vápna, akci 3 na nikoho zazdil Klabačka a nájezdy Soviše a T. Horáka skončili nepřesným 
zakončením. Rozumu zažil až Štěpán Jurásek, když chladnokrevně zakončil kolmici Robina 
Chytila, které předcházel famozní sprint Zděnka Usaina Horáka.

Vítězství domácích se bouřlivě slavilo až do pondělních raních hodin a stalo se počátkem 
horolezecké kariéry trenéra Vlasty Marka.

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Miloš Hlaváček-Zdeněk Horák-Josef Matyáš-Ondřej Bachánek-Robin 
Chytil-Ladislav Straka-Ondřej Žajdlík-Štěpán Jurásek-Tomáš Horák

Střídali: Jiří Straka-Tomáš Gál-Marek Soviš-Jaroslav Klabačka



Kudlovice - Hluk 1:1 

17. 10. 2010 - 11. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Štěpán Jurásek 

Žluté karty:
Robin Chytil
Josef Matyáš
Tomáš Horák

Kudlovice - Hluk 1:1 - Sahali po vítězství 

Sestava: 
Filip Kovařík-Josef Matyáš-Pavel Šafařík-Jaroslav Klabačka-Josef Žajdlík-Zdenek Horák-Robin 
Chytil-Ondřej Bachánek-Marek Soviš-Štěpán Jurásek-Tomáš Horák

Střídali: Tomáš Gál-Jiří Straka



Hluk - Zlechov 3:0 

24. 10. 2010 - 12. kolo -  1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Jaroslav Klabačka 
Tomáš Horák 
Marek Soviš 

Hluk - Zlechov 3:0 - Zlepšený výkon pokračuje 
Domácí juniorka nastoupila proti stejně ohroženému soupeři a chtěla naplno bodovat.Od začátku to 
taky tak i vypadalo na hřišti. Domácí hýřili aktivitou a elánem, hlavně Hugo alias Pasťa alias 
Š.Jurásek hrál v tomto směru tzv. ,,první housle" a jako první se mohl zapsat do střelecké listiny již 
ve 4´,ale brankáře Vendla neprostřelil. Od tohoto okamžiku začali hrát i hosté, ale do vyložené 
šance se nedostali. To domácí se stále častěji tlačili k hostující svatyni,ale ani Hlaváček v 25´ ani 
T.Horák v 35´branku nevstřelili. Až přišla 43´a první gólová radost domácích, kdy agilní Jurásek 
sklepl hlavou míč do vápna na nabíhajícího benjamínka Marka Soviše, který ,,dlouhou nohou" 
ztečoval míč do sítě (1:0). Tak skončil i poločas.

Úvod druhé půle rovněž patřil domácím ahned v 58´přišla další gólová radost, kdy kapitán 
domácích T.Horák tváří v tvář obstřelil zkušeně zlechovského gólmana (2:0). Hosty branka otřásla a 
do konce zápasu se zmohli na jednu šanci, která měla gólové parametry, ale tu fluktuant z A. 
mužstva Fojtík lapil. V 72´dali domácí výsledku definitivní podobu, kdy se trefil sváteční střelec a 
nejpoctivější fotbalista Hluku J.Klabačka, který nádherně zužitkoval rychle rozehraný trestný kop a 
s pomocí dvou tyčí upravil na (3:0). Poté se zápas jen dohrával a přítomní fanoušci již čekali na 
závěrečný hvizd, aby mohli společně s fotbalisty tuto výhru oslavit a společně si i zahalekat v 
místní klubovně.

Sestava: 
Josef Fojtík-Pavel Šafařík-Miloš Hlaváček-Josef Matyáš-Robin Chytil-Ondřej Žajdlík-Ondřej 
Bachánek-Marek Soviš-Tomáš Horák-Petr Šimčík-Štěpán Jurásek

Střídali: Jaroslav Klabačka-Jiří Straka-Lubomír Duda



FC Koryna - Hluk 3:0 

31. 10. 2010 - 13. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Žluté karty:
Josef Matyáš

FC Koryna - Hluk 3:0 - Otevřený fotbal body nepřinesl 
Kdyby s hluckou rezervou cestoval do Koryčan alespoň jeden fanoušek, musel by v prvních deseti 
minutách určitě přemýšlet, zda nesleduje sobotní utkání žáků obou týmů. Hosté soupeře jasně 
přehrávali a kdyby slibné akce lépe zakončili Hanák, Horák (Zdeněk, pozn. autora) a Gál, mohlo 
být v Hluku veselo. Bohužel se tak nestalo a tak přišel ve 12. minutě trest. Kovařík (mimochodem 
bývalý vynikající sprinter nas 60 i 100 metrů) sice první gól "chytil", ale na dorážku Lyska už byl 
krátký. Tento moment obrátil dosavadní průběh, domácí začali hýřit pohybem, který hosté těžko 
zachytávali. A nakonec mohli být rádi, že v poločase prohrávali pouze 2:0, když se po několika 
dobrých příležitostech prosadil před poločasem domácí Hála. 

V druhé půlce se hra opticky vyrovnala. Hosté se snažili zdramatizovat utkání, bohužel i při hře na 
3 útočníky byli vpředu příliš bezzubí a tak hrozili pouze hráči Koryny. Několik dobrých šancí sami 
zahodili, několik chytil Kovařík a tak pojistku přidal až v 83. minutě Lysko. Poté se již utkání pouze 
dohrávalo. 

V posledním utkání podzimu přivítá béčko v prestižním souboji áčko Strání. Věříme, že nás diváci 
přijdou podpořit v boji o důležité 3 body. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Tomáš Horák-Robin Chytil-Marek Soviš-Ladislav 
Straka-Zdeněk Horák-Roman Hanák-Štěpán Jurásek-Tomáš Gál

Střídali: Jiří Straka-Evžen Duda



Hluk - Strání 2:4 

07. 11. 2010 - 14. kolo -  1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Štěpán Jurásek 
David Soviš 

Hluk - Strání 2:4 - Doma se rozloučili porážkou 
Ideální fotbalové počasí čekalo na oba celky pod hluckou tvrzí. Lépe se s touto situací vypořádali 
hosté, kteří od úvodních minut ,,tvrdili muziku", měli elán,chuť a zápal do hry. Domácí působili 
zakřiknutě,u všeho byly později a nezachytili dobrý začátek Straňanských. Ti se také už ve 4´ujali 
vedeni Fruhaufem, který dorazil odražený míč po rohovém kopu (0:1). Za další okamžik se 
prezentoval dobrou ranou Pomajbík. V 17´byl ve vápně faulován hostující hráč domácím kapitánem 
Horákem a Popelka proměnil pokutový kop a zvýšil (0:2). Až od tohoto okamžiku domácí zjistili, 
že se dá s hosty hrát fotbal a lze ohrozit jejich svatyni o což se pokoušel ve 20´tvrdou přízemní 
střelou k tyči Bachánek, ale gólman míč lapil. v 32´přišla velmi dobrá příležitost domácích, kdy 
Zdeněk Horák ml.(syn slavnějšího otce a bájného střelce přímých kopů hluckého Spartaku pozn. 
aut.) vyslal pěknou střelu na bránu, která jen lízla horní roh. V 36´přišla 1000% šance domácích, 
kdy Martin Zalubil sám před prázdnou brankou neskóroval a branku vysoko přestřelil ! V 38´přišla 
příležitost hostí, kdy střílený centr do vápna tečoval Pomajbík těsně nad břevno. To bylo vše z I. 
poločasu.

Ve druhé půli se domácí zlepšili a rychle taky zkorigovali výsledek Juráskem ve 47´, který hlavou 
dopravil míč do sítě (1:2). V 50´to však již bylo o dvě branky, kdy kanonýr Popelka využil 
nedůrazné hlavičky domácích obránců a doklep míč do sítě (1:3). Neuběhlo ani 10 minut a hosté 
dali výsledku téměř konečnou podobu,kdy domácí obrana nechala trestuhodně proniknout až před 
Kovaříka Pomajbíka, který krásnou střelou k tyči uvedl domácího brankáře do role statisty 
(1:4).Hosté začali hrát co potřebovali a domácí se snažili ještě s výsledkem něco udělat, ale zmohli 
se pouze na snížení v 89´kdy D.Soviš vrátil do sítě odražený míč od brankáře (2:4). Více již toho 
domácí nestihli. Porážkou se tak domácím záloha rozloučila s domácím publikem a bude tak 
přezimovat na 13.místě tabulky.Aby se co nejdříve vyhnula bojem o sestup musí začít sbírat body 
hned od úvodu jarní části sezóny.

Sestava: 
Filip Kovářík-Josef Říha-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-David Soviš-Ondřej Bachánek-Roman 
Hanák-Tomáš Horák-Zdeněk Horák-Martin Zalubil-Štěpán Jurásek

Střídali: Tomáš Gál-Jiří Straka-Marek Soviš



Zimní příprava



Hluk - Blatnice 2:4 

26. 2. 2011 - přátelský zápas

Branky:
Miloš Hlaváček 2

Hluk - Blatnice 2:4 - Na vinaře nakonec nestačili 
V sobotu 26.2.2011 se hlucká záloha střetla s mužstvem Blatnice (1.B třída Jihom.kraje) na umělé 
trávě v Kunovicích. Už ve 2. minutě dostal pěknou uličku Hlaváček a poprvé překonal blatnického 
brankáře Podolana. Od této doby však byli fotbalisté z Blatnice lepší ve všech směrech, to jak v 
rychlosti, technické zdatnosti i taktické vyspělosti. Bylo otázkou času, kdy se zápas otočí. To bylo 
ve 30. minutě, ale další vyložené šance Blatničané nedali a něco chytil také brankář Kovařík. Potom 
však nádhernou střelou z 20 metrů Miloš Hlaváček vyrovnal, a zdálo se, že poločas skončí smírně. 
V poslední vteřině I. poločasu dostali kluci druhou branku, kdy hostující útočníci prošli velmi lehce 
naši obranou. Ve druhém poločase došlo ke střídání u obou mužstev, ale hra na jednu branku zůstala 
stejná. Z několika příležitostí proměnili Blatničané pouze jednu a tak vyhráli 4:2. Výsledek mohl 
být i vyšší, ale Blatničané spoustu příležitostí ještě zahodili, ale i tak to byla pro juniorku první 
dobrá zápasová průprava s kvalitním celkem z Hodonínska. 

Sestava: 
Kovařík Filip-Straka Jiří-Matyáš Josef-Horák Zdeněk-Žajdlík Ondřej-Janča Petr-Hlaváček Miloš-
Tinka Zdeněk-Hanák Roman-Zalubil Martin-Horák Tomáš

Střídali: Šafařík Pavel-Tinka Tomáš-Machala Jan

Hluk - Bánov 5:5 

05. 3. 2011 - přátelský zápas

Branky:
Štěpán Jurásek 2
Tomáš Horák
 Robin Chytil 

Hluk - Bánov 5:5 - Gólové hody v Zelnici 
Překvapivě vyrovnané utkání, kdy obě mužstva využila chyb obran a dala každá po pěti gólech. 
Rovněž oba brankáři neměli svůj den.

Sestava: 
Kovařík Filip-Duda Lubomír-Matyáš Josef-Straka Jiří-Horák Tomáš-Janča Petr-Chytil Robin-
Straka Ladislav-Tinka Zdeněk-Jurásek Štěpán-Miroš Jan



Hluk - Kněždub 0:0 

12. 3. 2011 - přátelský zápas

Hluk - Kněždub 0:0 - Remízová příprava 
Ve vyrovnaném utkání nemělo ani jedno mužstvo vyloženou střeleckou příležitost a tak utkání 
skončilo bez branek.Raritou utkání bylo nastoupení býv.skvělého hráče,psa obranáře Jaroslav 
Ratajského, který si podle svých slov chtěl ještě vyzkoušet 1.B třídu, zda-li na ni ještě po fyzické 
stránce má.Dle přítomných fanoušků si vedl velmi dobře.

Sestava: 
Kovařík Filip-Ratajský Jaroslav-Matyáš Josef-Straka Jiří-Chytil Robin-Straka Ladislav-Horák 
Tomáš-Straka Jiří-Tinka Zdeněk-Miroš Jan-Janča Petr

Hluk - Sudkov 4:4 

19. 3. 2011 - přátelský zápas

Branky:
Ondřej Bachánek 2
Tomáš Horák
Robin Chytil 

Hluk - Sudkov 4:4 - Opět brankové hody 
Účastník I.B třídy Olomouckého kraje, který je v Hluku na soustředění byl v zápase lepším týmem 
ovšem na vítězství nedosáhl.

sssSestava: 
Kovařík Filip-Klabačka Josef-Chytil Robin-Šafařík Pavel-Matyáš Josef-Bachánek Ondřej-Straka 
Ladislav-Horák Zdeněk-Tinka Zdeněk-Horák Tomáš-Hanák Roman

Střídali: Janča Petr-Matůš



1.B třída sk. „C“ - jaro

Zlámanec - Hluk 5:1 



03. 4. 2011 - 17. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Roman Hanák

Zlámanec - Hluk 5:1 - Překvapení se nekonalo 
Hosté se pokusili Zlámanec zaskočit netradičním rozestavením 5-4-1 a důraznou defenzivou. 
Realizace tohoto plánu však nebyla zdaleka ideální a tak vzala za své již po 10 minutách, kdy 
domácí po dlouhém autu vstřelil první branku. V následujících dvaceti minutách pak Zlámanec 
přidal další 3 branky, nutno podotknout že s velkým přispěním hostujících hráčů. Poté domáci 
polevili a hlučanům se podařilo do poločasu skórovat, když Roman Hanák doklepl do prázdné 
brány odražený balon. 

Ve druhé půlce se hra vyrovnala, alespoň dokud hosté stačili fyzicky. Z několika příležitostí na obou 
stranách gól nepadl a tak konečnou podobu výsledku dal až gól domácích v poslední 
desetiminutovce zápasu. 

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Ondřej Žajdlík-Ondřej 
Bachánek-Ladislav Straka-Zdeněk Tinka-Roman Hanák-Tomáš Horák

Střídali: Jiří Straka-Petr Janča-Tomáš Tinka

Hluk - Slavkov 1:2 



10. 4. 2011 - 18. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Jan Miroš 

Hluk - Slavkov 1:2 - V závěru jim zbyly jen oči pro pláč 
V důležitém domácím utkání chtěla juniorka bodovat a odlepit se ode dna tabulky.
Hlučané začali aktivně a měli míč častěji na svých kopačkách. Hosté se snažili,ale dlouho se 
nemohli před domácí brankou prosadit. Za zmínku stojí snad jen střela vysoko nad od 
Slavkovského Šimka.To domácí zahrozili v 13´,kdy Miroš nastřelil tyč.O dvě minuty později se 
ocitl v gólové šanci Bachánek, ale nemířil do černého.Poté se hra opticky vyrovnala ovšem bez 
vážnějších šancí na obou stranách. Až přišel závěr poločasu, kdy nejprve mohl skórovat Klabačka, 
ale jeho střela lízla jen tyč a pak přišel nešťastný moment pro domácí a to v 44´,kdy přímý kop 
Tománka skončil nikým netečován v síti překvapeného Kováříka (0:1).

Druhou půli začali domácí náporem a přišlo taky brzké srovnání v 50´kdy ,,střelec víkendu" Miroš 
postupoval sám na brankáře a pohodlně skóroval (1:1).Hlučané chtěli utkání strhnout na svoji stranu 
a začali riskovat i v obraně,čehož začínali využívat hosté k rychlým brejkům a po jednom z nich 
mohli skórovat,kdy v 73´tvrdou ránu Stojaspala,která směřovala do horního růžku branky hrdinsky 
vyhlavičkoval s pomocí břevna do bezpečí Žajdlík.Když už se zdálo, že utkání skončí spravedlivou 
remízou zahrávali hosté rohový kop,který hlavou Zajíce prodloužil do branky (1:2). Ihned po 
rozehrání rozhodčí zápas ukončil.

Sestava: 
Kovářík Filip-Miroš Jan-Chytil Robin-Žajdlík Ondřej-Tinka Zdeněk-Říha Josef-Botek Zdeněk-
Bachánek Ondřej-Horák Zdeněk-Horák Tomáš-Klabačka Jaroslav

Střídali: Janča Petr



Jiskra Otrokovice - Hluk 2:2 

17. 4. 2011 - 19. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Zdenek Horák 
Tomáš Horák 

Žluté karty:
Zdenek Horák
Robin Chytil
Ondřej Žajdlík

Jiskra Otrokovice - Hluk 2:2 - Konečně zabrali
Nedělnímu exportu bodů z Otrokovic se v Hluku příliš nevěřilo. Jednak Otrokovice na jaro do 
zápasu s Hlukem neztratily ani bod a jednak se část hráčů účastnila sobotní svatby svého kolegy - 
Jana "Pumpy" Machaly (kterému tímto gratulujeme). Překvapením byla i základní sestava Spartaku, 
ve které se objevil Trnka se Žejdlíkem. 

Samotné utkání se v prvních pár minutách odvíjelo dle očekávaného scénáře. Hosté se stáhli na 
vlastní polovinu a odráželi jeden útok domácích za druhým. Z plánovaného programu vybočila 
10.minuta, kdy Straka se Žajdlíkem předvedli rychlý přechod do útoku (opravdu, pozn. autora), po 
přiťuknutí Bachánka Žajdlík odcentroval a Tomáš Horák neomylně, se štěstím skóroval. Hned 
vzápětí však zabrnkali Hlučané na nervy trenéra Marka a po několika drobných, po sobě jdoucích 
chybách vyrovnal Čonka. Aby toho nebylo málo, tak o 5 minut později přidal druhý Otrokovický 
gól Spurný. Hosté pak po zbytek poločasu tahali za kratší konec, ale díky solidní defenzivě s 
trochou nezbytného štěstí další domácí radost nepřipustili.

Naopak ve druhé půli ještě přidali a v 60.minutě po pěkné akci skóroval hlavou Zdeněk Horák a na 
kopačky domácích se pomalu začala vkrádat nervozita. Hlučané z toho patřičně těžili, pustili 
domácí pouze do několika rohových kopů a naopak to byl střídající spartakovec Marek Soviš, který 
se ocitl ve dvou dobrých gólových příležitostech. Gól však nedal, nedal jej ani nikdo další a tak 
utkání skončilo překvapivou, ale zaslouženou remizou 2:2.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Zdeněk Tinka-Ladislav 
Straka-Zdeněk Horák-Ondřej Žajdlík-Tomáš Horák-Ondřej Bachánek

Střídali: Jiří Straka-Marek Soviš



Hluk - Havřice 0:2 

24. 4. 2011 - 20. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Hluk - Havřice 0:2 - Chudá velikonoční pomlázka 
V krásném,velikonočním nedělním odpoledni přivítali domácí nebezpečný celek z Havřic. Od 
začátku působili hosté sehraněji a fotbalověji,ale domácí se jim herně hned vyrovnali přesto 
inkasovali jako první v 11´kdy přímý volný kop Havřického France skončil za zády nejistého 
Kováříka (0:1. V 18´mohli domácí srovnat, kdy míč po střele Soviše již mířil do prázdné branky,ale 
na poslední chvíli jej hostující hráč odvrátil do bezpečí.Utkání bylo vcelku pohledné,odbývající se 
převážně mezi vápny bez vyložených šancí. Hosté naopak mohli vést o dvě branky,ale v 36´hlavou 
Masařík nemířil přesně. V 40´opět Soviš se dral do šance, kterou mu však včasných vyběhnutím 
brankář Kročil zmařil a z následného rychlého protiútoku mohl zvýšit agilní Franc,ale branku 
přestřelil.

Druhá půle začala snahou domácích o vyrovnání, ale nepřesnosti v přihrávkách nedovolovaly větší 
ohrožení branky hostí. Naopak to byli hosté, kteří svůj náskok zvýšili a to 65´kdy po úniku po 
straně dostal Těthal dobrou přihrávku na vápnu a střelou téměř do prázdné brány zvýšil na 
0:2.Domácí se mohli za pár minut dostat do zápasu kdy jim byla dána výhoda PK, ale ten zkušený 
Robin Chytil nepoměnil! O deset minut později se mohli domácí opět radovat, kdy běžel Minařík 
sám na brankáře,ale ten jeho střelu vyrazil a následnou dorážku Tinky také lapil. Poté si Havřičtí 
vývoj utkání až do konce pohlídali a nepřipustili tak zdramatizování zápasu.Juniorce nelze upřít 
snahu a bojovnost,ale ta někdy na vítězství pouze nestačí.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Zdeněk Tinka-Ladislav 
Straka-Marek Soviš-Ondřej Žajdlík-Tomáš Horák-Martin Minařík

Střídali: Jiří Straka-Tomáš Tinka



Šumice - Hluk 3:3 

01. 5. 2011 - 21. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Zdenek Tinka 
Ondřej Žajdlík
Tomáš Horák 

Šumice - Hluk 3:3 - Z venku opět bod
V přímém souboji o poslední místo zajížděla hlucká rezerva do Šumic. Úvod zápasu přinesl 
očekávaný nápor domácích, ze kterého se však hosté vymanili nejlepším možným způsobem. Straka 
doslova ulétl po levém křídle, jeho tvrdou střelu domácí gólman pouze vyrazil a Tinka pohodlně 
skóroval. Hosté se však dlouho neradovali. Za pár minut propadl míč ve vápně až k domácímu 
Novákovi a ten prostřelil Kovaříka. Další průběh první půle přinesl několik rušných momentů na 
obou stranách a také další 2 góly. Nejdříve Žajdlík všem ukázal, jak v praxi vypadá populární rčení 
"daj tam bůček", když přetlačil obránce a hlavou poslal do sítě Tinkův centr. A jak se již stává 
nepěkným zvykem, hned po několika minutách domácí Kunovský vyrovnal povedenou střelou ze 
střední vzdálenosti. 

V průběhu druhé půle šli do vedení opět Hlučané, když po rychlém rozehrání zatáhl míč po lajně 
Žajdlík, jeho centr našel Tinku, který sklepl míč na Tomáše Horáka a ten protlačil míč do sítě. 
Radost však tentokrát netrvala ani minutu. I domácí rychle rozehráli a hlavou se trefil Kunovský. 
Zbytek zápasu se nesl ve znamení tlaku Šumic. Hostům viditelně docházely síly, přesto občas 
zahrozily nebezpečným protiútokem. Gól však už nepadl a tak utkání skončilo zaslouženou remízou 
3:3.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Josef Matyáš-Zdeněk Tinka-Ladislav 
Straka-Zdeněk Horák-Ondřej Žajdlík-Ondřej Bachánek-Tomáš Horák

Střídali: Marek Soviš-Jiří Straka



Hluk - Sušice 2:0 

08. 5. 2011 - 22. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Štěpán Jurásek
Martin Zalubil 

Hluk - Sušice 2:0 - První jarní domácí výhra 
V májovém nedělním dopoledni hostila juniorka stejně ohrožený celek Sušic a chtěla již konečně 
doma naplno bodovat.

Od začátku však byl k vidění trochu nezáživný fotbal bez šancí na obou stranách. Domácí se 
prezentovali pouze slabými střelami, které nemohli hostující branku ohrozit anebo šanci odvrátila 
hostující obrana. Sušičtí dali o sobě vědět až střelou Trněného nad či dobrou šancí Šlechty, který z 
úhlu nastřelil pouze stojícího Kováříka.Šance, která měla gólové parametry přišla pro domácí v 38
´když Martin Zalubil nastřelil tyč.Do poločasu se ještě připoměl hostující zkušený Tonda Kaštánek, 
ale přímý volný kop dal vysoko nad branku.

Druhý poločas začali domácí aktivně za což byli odměněni v 57´brankou Juráska, který po nezjištné 
chytré přihrávce hračičky Botka tváří v tvář nedal hostujícímu gólmanovi šanci (1:0). Od tohoto 
okamžiku Spartakovci převzali otěže utkání a byli lepším týmem. Další dobrou šanci měl 
Klabačka,ale jeho přízemní střela šla těsně vedle. V 72´udeřili domácí podruhé, kdy rohový kop 
hlavou přes hradbu těl usměrnil do sítě Martin Zalubil (2:0). Hlučané již od tohoto momentu hru 
kontrolovali a nedopustili drama. Sušičtí se ještě snažili výsledek alespoň zkorigovat,ale domácí 
obrana pracovala spolehlivě a všechny pokusy s přehledem odvracela do bezpečí. Výhrou tak 
domácí záloha živí ještě naději na záchranu.

Sestava: 
Filip Kovařík-Jaroslav Klabačka-Robin Chytil-Pavel Šafařík-Bachánek Ondřej-Zdeněk Botek-
Hanák Roman-Jurásek Štěpán-Ondřej Žajdlík-Tomáš Horák-Zalubil Martin

Střídali: Marek Soviš-Jiří Straka-Jan Miroš



Jalubí - Hluk 1:1 

15. 5. 2011 - 23. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Marek Soviš 

Jalubí - Hluk 1:1 - Cenný bod 
Na oblíbenou půdu do Jalubí se hlučané vypravili v pozměněné sestavě. Absence několika opor 
však nebyla příliš znát. V první půli hráli hosté prim a hned v 10. minutě zahodil velkou šanci 
Zdeněk Tinka. O pár minut později obral agilní Jirka Straka domácího beka o míč, který si následně 
ukopl tak, že překvapil domácího gólmana a Soviš pohodlně skóroval do prázdné branky. Pár minut 
na to mohli hlučané vést o 2 branky, když Tinkovu šanci zmařil gólman a Sovišu gólovou dorážku 
nepřesný domácí pomezní. Ve 30. minutě napřáhl z dobrých 30ti metrů Dobiáš a krásným gólem 
srovnal na 1:1.

Ve druhé půli se karta obrátila a iniciativu převzali domácí. Jedinou výjimkou byla třetí šance 
Tinky, ale tomu bohužel nebylo v tento den střelecky přáno. Domácí měli mnohem více ze hry, ale 
skóre se již neměnilo, byť hosty od prohry zachránila 2 x branková konstrukce. 



Hluk - Kudlovice 1:1 

22. 5. 2011 - 24. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Jiří Straka 

Hluk - Kudlovice 1:1 - Zasloužená remíza 
V nádherném,nedělním,slunném dopoledni chtěla juniorka navázat na bodové úspěchy z minulých 
kol. 

Začátek zápasu přinesl neurovnanou hru z obou stran, které vévodily obě obrany.Úvodní šancí se 
jako první prezentovali domácí,konkrétně kapitán týmu T.Horák, který však hlavičkoval vedle 
branky.O pět minut později se však hosté ujali vedení, kdy střelou z hranice vápna Urbanec ještě s 
pomocí tyče otevřel skóre (0:1). Domácí tato branka nedeprimovala a chtěli co nedjříve vyrovnat. 
Odměnou jim byla 34´ a vyrovnání z kopačky Jirky Straky, který si zkušeně zaběhl za obranu hostů 
a střelou podél brankáře srovnal stav (1:1).Domácí ještě více ožili, ale vyloženou šanci již do 
poločasu neměli.

Druhá půle byla rovněž ve znamení převahy domácích, čehož však hosté začali využívat k rychlým 
brejkům. Nechybělo někdy mnoho a hosté mohli vést, kdy měl nejprve 100% šanci Hložný, ale jeho 
střelu Kovářík bravurně zneškodnil a vyrazil do tyče nebo Klajn,jehož pokus rovněž hlucký gólman 
lapil. Domácí zahrozili skluzem dorce Hrdiny,který však netrefil bránu. Do konce zápasu se již nic 
podstatného neudálo a tak utkání skončilo zcela zaslouženou remízou, kdy jedno či druhé mužstvo 
mohlo jak prohrát tak i vyhrát. 

Sestava: 
Kovářík Filip-Říha Josef-Žajdlík Ondřej-Chytil Robin-Šimčík Petr-Straka Jiří-Straka Ladislav-
Tinka Zdeněk-Horák Tomáš-Hanák Roman-Tinka Tomáš

Střídali: Gál Tomáš-Hrdina Igor



Zlechov - Hluk 5:0 

29. 5. 2011 - 25. kolo -  1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Zlechov - Hluk 5:0 - Domácí nám upletli rukavici 
Hlučané se v posledních zápasech potýkají s nedostatkem hráčů a zápas ve Zlechově nebyl 
výjimkou. V základní sestavě se po dlouhých letech objevil Jan "Pumpa" Machala a dorostenec 
Tomáš Tinka, na lavici náhradníků se pak posadil další mladík Igor Hrdina a Jirka Kostelanský, 
který v soutěžním utkání nastoupil naposled před 2 roky. 

Utkání však hosté začali nadějně, hned v 1. minutě šel sám na gólmana Zdeněk Tinka, trefil však 
pouze tyč a následně domácí obránci míč uklidili z brankové čáry. Ve 20. minutě se blýskl gólman 
Kovařík, který lapil tutovku jednoho z domácích hráčů. Skoré se měnilo v 35. minutě, když si 
zkušený Kowalík došel pro penaltu, kterou Šebák s přehledem proměnil. Ve 43. minutě postupovali 
4 hostující hráči na 2 obránce domácích, situaci však vyřešili přímo tragicky a z následného 
protiútoku se trefil Vochomůrův švagr - Kremr. 

Ve druhé půli hosté nezačali špatně, dostávali se k zakončení a hlavně šance Bachánka měla skončit 
gólem. Nestalo se a v 65. minutě přišel trest. Do té doby dobře hrající Straka ztratil na půlce 
zbytečně balón a domácí svůj break proměnili gólem Kowalíka. Od tohoto momentu začali hosté 
kupit individuální chyby a počet gólu v jejich síti se zastavil až na hrozivých 5. 

Soupeřům v boji o záchranu se v tomto kole nevedlo o moc lépe a tak hra o sestup zůstává stále 
otevřená.



Hluk - Koryna 3:2 

05. 6. 2011 - 26. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Tomáš Horák
Zdenek Horák 
Jan Miroš 

Hluk - Koryna 3:2 - Mají to ve svých rukách 
Juniorka,vědoma si svého postavení v tabulce začala náporem, ale paradoxně inkasovala jako první 
již v 9´, kdy si vstřelil dezorientovaný Šina alias Petr Šimčík vlastní gól. Odpověď však přišla záhy. 
Standartní situaci, kterou zahrál Miroš přesně na hlavu kapitána a nejvyššího hráče snad i celé I.B 
třídy Tomáše Horáka, který hlavou mezi nohy brankáře procedil míč do sítě a srovnal (1.1). Domácí 
byli aktivnější v poli, ale hosté podnikali nebezpečné protiútoky, které nepříliš jistá obrana 
odvracela do bezpečí, někdy i s vypětím všech sil. Vedoucí gól přišel v 29´, kdy střílený centr 
Miroše na velké vápno usměrnil zkušeně do sítě další z fotbalové rodiny Horáků,Zdeněk 
(2:1).Ovšem záhy bylo srovnáno a to konkrétně v 31´kdy pokutový kop po faulu malíře Matyáše s 
přehledem proměnil M.Věžník (2:2).Takto skončil i poločas.

Druhá část zápasu měla podobný průběh jako část první. Další gólová radost přišla pro domácí v 52
´kdy kapitán Horák efektně přenechal míč na hranici vápna šutérovi Mirošovi, který se nemýlil 
(3:2). Hosté vrhli všechny síly do útoku, ale obrana domácích se nenechala již zaskočit a ataky 
odvrátila. Zvýšení náskoku odmítl T.Horák, který ve skrumáži trefil pouze brankáře hostí. Zvýšena 
aktivita hostů směrem dopředu k vyrovnání nevedla a tak se B.tým dočkal veledůležitých tří bodů, 
které ještě můžou pořádně zamíchat záchranářskými propočty. Stínem, jinak pohledného utkání byl 
předčasných odchod či nejlépe odjezd skalního příznivce domácího Spartaku Vítě H. alias Kritika 
ze zápasu z důvodu momentální žaludeční indispozice způsobené bujarým sobotním večerem 
zakončeným nezřízenou pitkou se svými vrstevniky a čerstvými 50-níky.

Sestava: 
Kovářík Filip-Miroš Jan-Šimčík Petr-Chytil Robin-Tinka Zdeněk-Hlaváček Miloš-Dohnal Jan-
Horák Tomáš-Horák Zdeněk-Matyáš Josef-Hanák Roman

Střídali: Straka Jiří-Tinka Tomáš-Machala Ondřej



Osvětimany - Hluk 3:0 

11. 6. 2011 - 27. kolo -  1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Osvětimany - Hluk 3:0 - Překvapení se nekonalo 

Hluk - Bojkovice 2:3 

17. 6. 2011 - 28. kolo - 1.B třída sk. „C“ -  2010/2011

Branky:
Jan Dohnal 
Jan Miroš 

Hluk - Bojkovice 2:3 - Prohra zpečetila sestup 
V předehrávce posledního kola museli domácí zvítězit, aby se zachránili v I.B třídě.
Hosté se prosadili hned v 6´Hladíkem (0:1).Domácí byli nedůrazní,nepřesní,vázla kombinace a 
těžko se prosazovali přes Bojkovickou obranu. To hosté hrozili z brejků a někdy i ve více lidech 
zaměstnávali hluckou obranu, která nebyla zrovna nejjistější.Když už se zdálo, že hosté vyhrají 
poločas,byl ve vápně faulován Botek a nařízenou penaltu proměnil Miroš (1:1).

Do druhý poločas přinesl stejný obraz hry, ale hra domácích již byla lepší,kvalitnější a více se začali 
prosazovat. Ovšem zase inkasovali z kopačky Vargy v 60´(1:2). Gól domácí nabudil a přišlo taky i 
zasloužené vyrovnání z kopačky Dohnala v 75´(2:2). Pak měl však na kopačce gól kapitán Horák, 
ale selhal a z následného protiútoku dal Varga třetí gól a definitivně tak zlomil odpor domácích. 
Těm již bylo jasné, že jejich osud je již zpečetěn a jen souhra šťastných náhod by je mohla udržet v 
soutěži. Po nedělních zápasech se to definitvně potvrdilo a tak hlucká záloha po třech letech 
strávených v 1.B třídě ,,padá" do OP.

Sestava: 
Kovářík Filip-Miroš Jan-Šimčík Petr-Chytil Robin-Horák Tomáš-Machala Alexandr-Botek Zdeněk-
Hlaváček Miloš-Horák Zdeněk-Dohnal Jan-Jurásek Štěpán



Závěrem
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