V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer „Sportovec města Hluk za rok 2011“.
Akci pořádala sportovní komise města Hluk, příspěvková organizace Sport Hluk a občanské sdružení
TJ Spartak Hluk. Byla oceněna pětice nejlepších jednotlivců, trojice nejlepších kolektivů a do Síně
slávy bylo uvedeno šest osobností hluckého sportu. Pro speciální cenu si z podia „skočil“ Zdeněk
Fusek. Večer moderovala Petra Prajzová (trenérka hluckých mažoretek) a Martin Dostal (sekretář
fotbalového oddílu) a dle přítomných hostí se svých nových rolí zhostili na jedničku. Během večera
vystoupili Mazlíci (hlucké mažoretky), děvčata z hradišťského centra Akropolis, která tančila a zpívala
a začarovat přišel i kouzelník Jaroslav Hadaš. O večerní zábavu se postaral DJ Iron a skupina
Synchron.

Pořadí nejlepších jednotlivců (ceny předával starosta města Hluk Ing. Jan Šimčík):
1. místo - Aneta Kučerová (stolní tenis)




mistrovství ČR: 3. místo ve čtyřhře žen, 3. místo ve dvouhře juniorek do 21 let a 1. místo ve
čtyřhře juniorek do 21 let
1. místo ve družstvech a 3. místo ve dvouhře v Estonsku
členka české reprezentace

2. místo - Jaroslav Štůsek (armwrestling)




na Mistrovství Evropy v Turecku získal titul mistra Evropy na levou i pravou ruku
na Mistrovství světa v Kazachstánu byl stříbrný na levou a bronzový na pravou ruku
členem české reprezentace

3. místo - Dušan Tesařík (armwrestling)





3. místo na pravou ruku v Belgii a brněnské Golemově ruce
1. místo na pravou ruku a 2. místo na levou ruku na mistrovství republiky
bilance z extraligy: 4x zlatý a 4x stříbrný
člen české reprezentace

4. místo - Martin Tuhý (florbal)



kapitán florbalového mužstva, které vybojovalo postup do 3. ligy
v kanadském bodování byl nejlepším hráčem Hluku s 37 brankami a 25 asistencemi

5. místo - Milan Miroš (armwrestling)




dvojnásobný mistr republiky na levou i pravou ruku
bilance z extraligy: 4x zlatý a 2x stříbrný
člen české reprezentace

Zdeňkovi Fuskovi byla udělena speciální cena za vynikající propagaci města Hluk a freestylová
show.

Pořadí nejlepších kolektivů (ceny předával Josef Trubačík, majitel firmy Nábytek Bobík a generální
partner akce):
1. místo - oddíl armwrestlingu
2. místo - extraligové družstvo stolních tenistek
3. místo - fotbalová družstva mladších a starších žáků

Síň slávy hluckého sportu (ceny předával předseda TJ Spartak Hluk Mgr. Igor Dostal):
Dušan Dobeš




zakladatel atletického oddílu v Hluku, který dosahoval velmi dobrých výsledků v okresní a krajské
soutěži
díky jeho iniciativě vyšlo z atletického oddílu několik výborných sportovců, kteří se prosadili i v
jiných oddílech
má velkou zásluhu na tom, že v době svého působení v roli učitele na místní základní škole, se
spousta jeho žáků uplatnila v nejrůznějších sportech

František Machálek




s volejbalem začal ve svých třinácti letech a závodně hraje dodnes
je zakládajícím členem volejbalového oddílu a v žádné sezóně nechyběl v sestavě hluckého
družstva
tituly volejbalového přeborníka okresu by tento zručný zedník mohl vydláždit nejednu místnost,
ale kromě vynikající nahrávky a velké bojovnosti je nepostradatelný i mimo hřiště na všech
akcích, protože je i výborný kytarista a společník

Antonín Ratajský







aktivní tělovýchovný funkcionář, člen asociace sport pro všechny, člen tělovýchovné jednoty, člen
sokola
několikrát oceněn jak městskými, tak i okresními a krajskými tělovýchovnými orgány
nositel celostátního ocenění od ČSTV
díky jeho neúnavné aktivitě se v Hluku pravidelně konaly jak místní, tak i okresní spartakiádní
vystoupení
absolvent trenérských cvičitelských kurzů, dlouholetý výborný fotbalista, později funkcionář
fotbalového oddílu
se svou ženou Marií stáli u zrodu myšlenky postavit v Hluku sportovní halu

Milan Prajza





rodák ze slovenských Topolčan se díky vojenské základní službě v Uherském Hradišti usadil v
Hluku, kde aktivně hrál až do roku 1974
v témže roce absolvoval školení trenérů a získal kvalifikaci trenéra 2. třídy
tímto okamžikem nastartoval svoji trenérskou kariéru jako trenér mužů Spartaku Hluk v krajském
přeboru
po několika letech u A mužstva mužů působil prakticky u všech ostatních kategorií, žáků, dorostu
a B mužstva

Otakar Konečný




bývalý předseda tělovýchovné jednoty Spartak Hluk
velkou měrou se zasloužil o stavbu sportovní haly v Hluku
pro sportovce v Hluku vytvořil vynikající podmínky a nebýt jeho osoby, tak by sport v Hluku nebyl
na takové úrovni

Jan Nováček




v době největšího rozmachu stolního tenisu v Hluku byl nejlepším hráčem družstva, které se
probojovalo do ligy
až do roku 1989 byl nejlepším stolním tenistou v okrese Uherské Hradiště, v tomto období byl
několikrát oceněn mezi nejlepší desítkou sportovců na okrese
velkou měrou se podílel na výchově a sportovním růstu mladých stolních tenistů v Hluku

