Oceněných sportovců jsme se zeptali na zhodnocení akce Sportovec města Hluk za rok 2011, která
proběhla v pátek 3. února 2012 na hlucké tvrzi.

Aneta Kučerová
(1. místo v kategorii jednotlivců, 2. místo v kolektivech)
Jsi nejlepším sportovcem města Hluk. Co to pro Tebe znamená?
„Určitě si této ceny moc cením a jsem velmi ráda, ţe jsem vyhrála.“
Byla jsi překvapená?
„To ano. Překvapená hodně. Opravdu jsem to nečekala.“
Jak hodnotíš druhé místo stolních tenistek mezi kolektivy?
„Tak tady se upřímně přiznám, ţe jsem byla mírně zklamaná, ale i tak si druhého místa velmi
ceníme.“
Jak se ti líbil slavnostní večer na tvrzi?
„Program večera i celková atmosféra byla dobrá, takţe akce se mně velmi líbila.“

Monika Jančová
(2. místo v kolektivech)
Jak jsi spokojená s druhým místem extraligových stolních tenistek mezi kolektivy?
„Na rozdíl od Anety jsem byla s naším umístěním spokojená. Kluci z armwrestlingu měli v loňském
roce neuvěřitelné výsledky, takţe jim první místo patří právem.“
Jak ses bavila při slavnostním galavečeru na tvrzi?
„Akce byla skvěle zorganizovaná. Sešli se tam příjemní lidé a já se celý večer dobře bavila. Budu
ráda, kdyţ se taková akce uskuteční zase za rok. Rády bychom s naším extraligovým kádrem byly
opět mezi nejlepšími.“

Jaroslav Štůsek
(2. místo v kategorii jednotlivců, 1. místo v kolektivech)
Co pro Vás znamená třetí místo v anketě Sportovec města Hluk za rok 2011?
„Kaţdé ocenění beru jako poděkování od všech, kteří mně po celou dobu mého závodění fandí. Bez
přehánění mohu prohlásit, ţe druhé místo v této anketě má pro mě stejnou váhu jako medaile z MS
nebo ME.“
Byl jste výsledkem překvapen nebo jste s tím počítal?
„Dušan Tesařík mně o této akci sice informoval a říkal, ţe jsem nominovaný, ale nevěděl jsem moc o
svých soupeřích. Kdyţ jsem své jméno uslyšel na druhém místě, byl jsem moc příjemně
překvapený.“
Jak hodnotíte první místo mezi kolektivy?
„Kluci z Hluku patří k tomu nejlepšímu jak v České republice, tak i ve světě, takţe se to dalo bez
skromnosti čekat. Tři pákaři v první pětce mezi jednotlivci, to hovoří asi za vše.“
Jak se Vám líbil slavnostní vyhlašování na tvrzi?
„Dlouho jsem na ţádném takovém vyhlašování nebyl, takţe jsem byl v Hluku rád a celý večer jsem si
uţíval. Pití bylo dost, jídla taky a děvčata tu máte taky hezká. Proto budu na Hluk zase dlouho v
dobrém vzpomínat.“

Dušan Tesařík
(3. místo v kategorii jednotlivců, 1. místo v kolektivech)
Jak hodnotíš své třetí místo?
„Určitě jsem potěšen, ţe jsem se dostal v této anketě na krásné třetí místo. Byla to premiérová akce
tohoto druhu v Hluku a proto si váţím tohoto ocenění dvakrát tolik.“
Počítal jsi s tímto umístěním?
„První pětku jsem tak trošku čekal, ale třetí místo překvapením je.“
Jak hodnotíš váš triumf v kolektivech?
„Mezi kolektivy to byl určitě boj se stolními tenistkami, ale to se dalo vzhledem k úspěšnému roku
2011 u obou celků čekat. Na druhou stranu, minulou sezónu jsme měli opravdu hodně úspěšnou,
takţe u nás vládne spokojenost.“
Jsi spokojen s průběhem slavnostního večera na tvrzi?
„Galavečer byl podle mě opravdu krásným představením. Skvělí moderátoři, hezké vystoupení a
kvalitní atmosféra, to vše udělalo důstojnou tečku za tímto vyhlašováním. Samozřejmě se těším na
další pokračování při vyhlašování sportovce města Hluk za rok 2012 a věřím, ţe mně sportovní
úspěchy opět do nominace na tuto akci katapultují.“

Milan Miroš
(5. místo v kategorii jednotlivců, 1. místo v kolektivech)
Jak vypadala akce z tvého pohledu?
„S pátým místem v jednotlivcích jsem spokojený. Uplynulá sezóna se mi povedla a v takové
konkurenci, jaká v Hluku na vyhlašování byla, je moje umístnění asi maximem. V kolektivech jsem
tušil, ţe se dostaneme vysoko. Samotný večer byl příjemný - dobré jídlo, hodně pití a dobrá zábava.
Co víc si přát.“

Martin Tuhý
(4. místo v kategorii jednotlivců)
Jak hodnotíš své čtvrté místo?
"Samozřejmě ţe tohle ocenění patří mezi největší úspěchy v mojí florbalové kariéře a jsem rád ţe
přišlo v době, kdy se nám v Hluku daří dosahovat nejlepších výsledků v desetileté existenci
florbalového oddílu. Nesmím ale zapomenout na to, ţe bez pomoci spoluhráčů bych tak úspěšný
nebyl, takţe jim za to patří poděkování."
Počítal jsi s tím?
"Věděl jsem, ţe jsem v širším výběru a počítal jsem s tím, ţe u toho taky zůstane. Ţe z toho bylo v
tak kvalitní konkurenci čtvrté místo uţ bylo opravdu velkým překvapením."
Líbil se ti slavnostní večer?
"Není jednoduché takovou akci uspořádat a to jak se to organizátorům a účinkujícím povedlo
zaslouţí velkou pochvalu, opravdu to byl podařený večer."

Antonín Kočí
(3. místo v kategorii kolektivů)
Jak jste spokojeni s třetím místem mezi kolektivy?
"Spokojeni jsme. Je to ocenění, které si kluci zaslouţí. Měli z toho velkou radost a je to pro ně určitě
povzbuzení do budoucna. Dík patří všem, kteří hlasovali tak, ţe to kluky vyneslo na třetí místo před
florbalisty, kteří jsou určitě velmi dobrým kolektivem."
Počítali jste s tím, překvapilo vás to?
"Překvapení jsme byli, klidně před námi mohli skončit jiţ výše uvedení florbalisté. O prvních dvou
místech není třeba diskutovat. Jejich úspěchy (armwrestling a stolní tenis) si zaslouţí celookresní
pozornosti."
Jak hodnotíte slavnostní večer na hlucké tvrzi?
"Slavnostní předávací večer měl velice dobrou úroveň. Dík patří všem organizátorům. Pokud bude
pokračovat i pravidelně v příštích letech, tak úroveň tohoto prvního byla velmi dobrým "odrazovým
můstkem" do ročníků dalších."

