Výsledky a medailonky oceněných
Jednotlivci:
1. místo
Aneta Kučerová – stolní tenis
- Členka reprezentace žen ČR
- Mistryně ČR ve dvouhře žen do 21 let
- Umístění na žebříčku žen: 8.místo
- Mistrovství ČR mužů a žen - Dvouhra žen: 9. místo, Čtyřhra žen: 3. místo
- Dvouhra žen do 21 let: 1.místo
- Smíšená čtyřhra do 21 let: 1.místo
- Čtyřhra žen do 21 let: 2. místo
- Extraliga žen: 4.místo s družstvem Spartak Hluk
- Mezinárodní Mistrovství Estonska, Baltic Cup Tallin - 5. místo dvouhra žen
- Pro Tour Maďarsko, světová série ITTF - Dvouhra žen: 33.-64., do 21 let: 17.-32.
- Pro Tour Slovinsko, světová série ITTF - Dvouhra žen do 21 let: 17.-32.
- Pro Tour Belgie, Euro-Afrika Tour - Dvouhra žen do 21 let: 9.-16.
2. místo
Jaroslav Štůsek - armwrestling
- MČR zlato + stříbro
- mistrovství Evropy Polsko – stříbro
- mistrovství světa Brazílie - stříbro
- kategorie muži Grand masters (nad 50 let) do 100 kg
3. místo
Dušan Tesařík - armwrestling
- Mistrovství ČR – zlato + stříbro
- mezinárodní Golemova ruka – zlato + stříbro
- mezinárodní Senecká ruka – 4 a 5 místo
- Grand Prix Pepa Opava – 2x zlato, 1 x stříbro
- EVLs Prague Pro – zlato
- kategorie muži nad 100 kg
4. místo
Ondřej Machala – fotbal
- kapitán „A“ mužstva mužů Spartaku Hluk
- jeden z nejproduktivnějších hráčů družstva a dlouhodobá opora týmu
- rozený lídr a tahoun družstva, který vždy v zápase odvádí maximum
5. místo
Lenka Vojtková - armwrestling
- Mistrovství ČR – 2 x zlato
- mezinárodní Golemova ruka – 2 x zlato
- mezinárodní Senecká ruka – 3 a 4 místo
- Grand Prix Pepa Opava- 3 x stříbro
- EVLs Prague Pro – zlato
- mistrovství Evropy Polsko – 6 a 8 místo
- kategorie ženy do 60 kg

Družstva:
1. místo
Armwrestling Hluk
- extraligové soutěže: 22x zlato, 20x stříbro, 14x bronz, Mistrovství ČR: 8x zlato, 6x
stříbro, 3x bronz
2. místo
Fotbal – žákovská družstva
- v posledních letech obsazují žákovské týmy přední pozice v krajských soutěžích
- momentálně působí obě družstva starších a mladších žáků v krajské soutěži, kde
obě figurují na vynikajících 1. místech
- soustřeďují velký potenciál mladých a nadějných hráčů, kteří mohou být v
budoucnu velkým příslibem pro hluckou kopanou
- výbornou práci zde odvádí trenérské duo Kužela Robert a Ševčík Ivo
3. místo
Stolní tenis - extraligové družstvo žen
- 4.místo v extralize žen

Speciální cena:
Hlucké mažoretky
- za vynikající úspěchy a vzornou reprezentaci města

Síň slávy:
Doc. Dr. Zdeněk Botek, CSs.
- fotbal a stolní tenis
- do Hluku přišel po roce 1970 jako posila hluckého fotbalového týmu, kde po několik let
úspěšně reprezentoval hluckou TJ
- v roce 1982 byl zvolen novým předsedou oddílu stolního tenisu a velkou měrou se
zasloužil o další výrazný rozvoj tohoto sportu v našem městě
- od roku 1992 až do majetkoprávního převodu TJ na město Hluk (rok 2009) působil ve
funkci předsedy TJ Spartak Hluk
- ve stolním tenisu zastával postupně význačné funkce jako předseda komise mládeže
československého svazu stolního tenisu až po nejvýznamnější funkci - předsedu České
asociace stolního tenisu
Iveta Mitáčková
- kulturistka
- největších úspěchů dosáhla v devadesátých letech a to následujících:
1994 – 1. místo na mistrovství Moravy (Orlová)
1995 – 2. místo na mistrovství ČR párů (Brno)
1996 – 2. místo na mistrovství Moravy (Přerov)
1997 – 1. místo na mistrovství Moravy (Vyškov)
1997 – 2. místo na mistrovství ČR (Frýdek Míste)
1998 – 1. místo na mistrovství Moravy (Bystřice nad Pernštejnem)
1998 – 1. místo na mistrovství ČR (Kalovy Vary)
1998 – 2. místo na Austria Cup (Rakousko)

1999 – 1. místo na mistrovství ČR (Havířov)
- v anketě „Nejlepší sportovec okresu Uherské Hradiště“ obsadila v roce 1998 2. místo a
o rok poději 6. místo
Antonín Zlínský
- fotbal
- již v sedmdesátých letech se stal členem výboru fotbalového oddílu
- v osmdesátých letech se aktivně angažoval při trénování jednotlivých mládežnických
kategorií
- celá devadesátá léta až do roku 2005 pracoval také jako sekretář fotbalového oddílu a
k tomu si přibral ještě funkci hlasatele při mistrovských utkáních
- přibližně stejnou dobu pracoval v komisi STK ve Středomoravské župě v Uherském
Hradišti
- v roce 2005 zorganizoval a uspořádal ve spolupráci se Zdeňkem Horákem výstavu fotek
věnovanou hluckému fotbalu
- o rok později napsal knížku „Kronika tělovýchovy a fotbalu v Hluku“
Jaroslav Jurča
- fotbal a stolní tenis
- v roce 1963 přišel z Prostějova a hned se stal posilou fotbalového klubu TJ Spartak
Hluk
- od roku 1970 začal také hrát za hlucký Spartak stolní tenis, konkrétně v divizi mužů
- stal se členem stolnětenisového „A“ týmu mužů, který hrával v sedmdesátých letech 2.
národní ligu
František Podlas
- fotbal
- narodil se devět let před založením fotbalového klubu v Hluku
- svou aktivní fotbalovou kariéru začal až v sedmnácti letech a to přímo v mužské
kategorii. Od této doby se stává fotbal jeho celoživotní zálibou
- působil jako trenér mládežnických družstev Spartaku a také jako dlouholetý vedoucí u
mužských týmů
- stal se také stálým členem fotbalového výboru
- jeho zásluhou hlucký fotbal velmi dobře spolupracoval s vojenským oddílem Dukla
Uh.Hradiště - nejpopulárnějším družstvem v okrese
- aktivně se angažoval také v hledání hráčů pro hlucký „A“ tým
- po skončení funkcionářské činnosti zůstal věrným fanouškem hlucké kopané
- vzhledem ke svému věku a zdravotním problémům dává v současné době přednost
televizním zápasům, ale hluckou kopanou i nadále sleduje a prožívá alespoň
prostřednictvím regionálního tisku

