Sportovec města Hluk za rok 2013
Výsledky a medailonky
Jednotlivci:
Dušan Tesařík (armwrestling)
- mezinárodní Golemova ruka – zlato, bronz
- mezinárodní Senecká ruka – bronz
- mistrovství ČR – 2x zlato
- mistrovství Evropy – 7. místo
- ostatní turnaje – 5x zlato
Zdeněk Botek (fotbal)
- záložník TJ Spartak Hluk
- zástupce kapitána
- zkušený playmaker mužstva, rozený vůdce, dirigent, vítězný typ, střelec rozhodujících branek, hlucký patriot
- člen družstva, které je momentálně na 1. místě v 1. A třídě (podzim 2013) sezony 2013/2014
- na jaro vstřelil 2 branky, na podzim 3 branky
Martin Zalubil (fotbal)
- útočník TJ Spartak Hluk
- odchovanec Ostrožské Lhoty, který v roce 2008 přestoupil do Hluku
- nejlepší střelec mužstva roku 2013 ( jaro - 8 branek, podzim - 9 branek)
- střelec s pověstí zabijáka, který střílí důležité a krásné branky
Aneta Kučerová (stolní tenis)
- členka reprezentace žen ČR
- umístění na českém žebříčku žen - 11. místo
- Mistrovství ČR mužů a žen: dvouhra žen - 9. místo, čtyřhra žen - 5. místo, smíšená čtyřhra - 5. místo
- extraliga žen: 5. místo s družstvem Spartak Hluk
- Mezinárodní Mistrovství Estonska, Baltic Cup Tallin: 3. místo družstva žen, 5. místo dvouhra žen
Robin Kollár (florbal)
- odchovanec hluckého florbalu, který se již v 15 letech začal prosazovat mezi dospělými
- i přes svůj nízký věk stihl okusit extraligu juniorů či mužů v ČR
- reprezentoval slovenského mistra z Trenčína v tamní extralize či na Euro Floorbal Cupu (Evropský pohár)
- od začátku roku 2013 opět v dresu Spartaku; byl jedním z hlavních strůjců historického postupu do 2. ligy
- po návratu do Hluku nastoupil k 9 utkáním s bilancí 8 výher a jedné remízy, ve kterých vstřelil úctyhodných 16 branek a na 17
přihrával, tým se tak dostal ze spodku tabulky na postupové místo
- tento 18-ti letý mladíček je velkým příslibem nejenom hluckého florbalu do dalších let a již dnes patří k hlavním lídrům týmu
Spartaku
Ondřej Plaček (basketbal)
- kapitán mužstva mužů Spartaku Hluk
- nejproduktivnější hráč družstva a opora týmu
- rozený lídr a tahoun družstva, který vždy v zápase odvádí maximum
- nejlepší střelec oblastního přeboru – 182 bodů
Martin Vodák (armwrestling)
- mezinárodní Senecká ruka – zlato, bronz
- mistrovství Evropy – 3. místo
- EVLs Prague Pro, Grand Prix Pepa Opava – 2x stříbro
- v nominaci desíti nejlepších sportovců okresu Uherské Hradiště

Kolektivy:
Fotbal – „A“ družstvo mužů (1. A třída)
- stabilizovaný tým odchovanců a hráčů „domácí“ Ostrožské Lhoty, doplněný pouze dvěma krajánky
- mužstvo tvoří zkušená osa týmu Fojtík – Penner – Botek – Zlínský
- v roce 2013 odehrálo 25 mistrovských zápasů, z nichž 17x vyhrálo, 4x prohrálo a 4x remízovalo
- v roce 2013 nastřílelo celkem 66 branek
- jaro 2013: 7. místo
- podzim 2013: 1. místo
Florbal – „A“ družstvo mužů (2. liga)
- v sezóně 2012/2013 poprvé v historii dosáhlo družstvo na postup do celostátních soutěží – 2. liga mužů
- aktuálně druhé nejvýše hrající družstvo mužů ve Zlínském kraji (po extraligových Otrokovicích)
- v roce 2013 vyrovnal tým i své maximum v pohárové soutěži České pojišťovny, kdy postoupil až do 4. kola a osmifinálové brány
nebyly daleko (mj. proti extraligovým Vítkovicím)
- tým získává úspěchy i mimo hlavní sezónu na nejrůznějších turnajích a reprezentuje město Hluk i v zahraničí
- v nominaci pěti nejlepších sportovních kolektivů okresu Uherské Hradiště
Armwrestling
- domácí a mezinárodní: soutěže 26x zlato, 13x stříbro, 7x bronz
- Mistrovství světa: 1x bronz
- Mistrovství Evropy: 1x bronz
- Mistrovství ČR: 8x zlato, 4x stříbro, 6x bronz
- v nominaci pěti nejlepších sportovních kolektivů okresu Uherské Hradiště
Basketbal – družstvo mužů (oblastní přebor)
- v současné době na 2. místě v oblastním přeboru
- v roce 2013 zaznamenalo družstvo obrovské výkonnostní zlepšení
- v roce 2013 rekordní výhra na domácí palubovce (Hluk - Velké Meziříčí 109:51)
- nejlepší hráč Ondřej Plaček nastřílel 182 bodů
Stolní tenis – družstvo žen (Extraliga)
- umístění v extralize v roce 2013: 5. místo

Mladí talentovaní sportovci (bez určení pořadí):
Martin Frühauf (fotbal)
- hráč starší přípravky a mladších žáků TJ Spartak Hluk
- střídavý start za 1. FC Slovácko (kategorie U10)
- malý šikovný hráč, který v každém zápase odvádí maximum pro tým
- nejproduktivnější hráč starší přípravky - za posledních 10 zápasů vstřelil 30 gólů
Antonín Mitáček (stolní tenis)
- obrovský talent hluckého stolního tenisu
- se stolním tenisem začal před čtyřmi roky a v současnosti už hraje v základu „A“ družstva mužů v regionálním přeboru 1. třídy,
kde dokázal 16x zvítězit
- v současné době je na 7. místě krajského žebříčku juniorů
Tomáš Ševčík (fotbal)
- jako kapitán mužstva dotáhl tým mladších žáků k vítězství v krajské soutěži (z 22 zápasů, 21 výher, 1 prohra, 157 branek)
- v sezoně odehrál všech 22 zápasů a nastřílel 56 branek
- střídavý start za za Kunovice, kde odehrál 11 zápasů a nastřílel 12 branek
Aneta Ševčíková (mažoretka)
- sólistka v mažoretkových disciplínách
- v dubnu 2013 získala zlato na Mistrovství Moravy a Slezska v Říčanech u Brna
- v květnu 2013 na Mistrovství ČR v Ronově nad Doubravou vybojovala stříbro

Síň slávy:
Jiří Hrabovský
- vystudoval tělocvik na pedagogické fakultě a celý život spojil se sportem
- po promocích v Hranicích na Moravě se věnoval nácvikům spartakiád a jako trenér začal s fotbalem a atletikou
- v roce 1984 se přestěhoval do Hluku a nastoupil jako správce na nově postavenou sportovní halu
- v devadesátých letech byl předsedou fotbalového oddílu
- za 25 let práce na sportovní hale se podílel na pořadatelství stovek sportovních a kulturních akcí
Jan Julínek
- svoji fotbalovou kariéru zahájil ve Veselí nad Moravou, hned po návratu z vojenské služby. Tam ho objevili v roce 1956 dva
významní hlučtí "lanaři", pan František Kašpara a Josef Jakubíček. Slovo dalo slovo a pan Julinek začal na jaře roku 1957 hrát za
Spartak Hluk.
- od podzimu 1970 se začal vzhledem k trvajícím problémům s kolenem, zabývat funkcionářskou činností ve fotbalovém oddíle.
Nejdřív jako takzvaný zapisovatel a od roku 1972 jako jednatel, nepřetržitě až do roku 1988, tedy plných 16 let. Mezi tím stačil i
dva roky dělat vedoucího u "A" mužstva
- po skončení funkcionářské činnosti se pan Julinek nepřestal o hlucký fotbal zajímat. Byl a je doposud pravidelným divákem na
fotbalových utkáních Spartaku Hluk a současně stále doplňuje jedinečný archiv výsledků a fotografií hlucké kopané
Jaroslav Machala
- patří mezi zakládající členy oddílu basketbalu v Hluku
- po přihlášení oddílu do mistrovských soutěží byl 20 let kapitánem a několik sezón nejlepším střelcem družstva
- při aktivní činnosti hráče se ještě věnoval tréninku mládeže
- mnozí jeho svěřenci hrají v současné době za hlucké družstvo mužů
Antonín Ratajský
- všestranný sportovec, který se věnoval fotbalu, stolnímu tenisu, volejbalu a atletice
- s fotbalem začal v roce 1965 ve svém rodném Hluk za žáky a zůstal mu věrný až do „starých pánů“
- v deseti letech začal závodit v atletice a stolním tenisu
- na střední škole ve Strážnici se pustil do volejbalu a pokračoval v atletice, se kterou úspěšně reprezentoval školu na různých
závodech, odkud si přivezl několik ocenění
- podílel se na založení volejbalového oddílu v Hluku
- v pokročilém věku stále dělá rozhodčího volejbalu a jako velký fanoušek hluckého fotbalu nevynechá jediné fotbalové utkání
- rekreačně hraje velmi dobře tenis
Marie Vavřínková
- 36 let se jako pedagog volného času při DDM aktivně podílela na rozvoji pohybu dětí a mládeže v Hluku
- v roce 1975 založila v Hluku taneční a pohybové kroužky, které se zde po jejím vedení postupně rozšiřovaly. Až do roku 1996
se s nimi pravidelně účastnila tanečně sportovních soutěží a jiných tanečních nefolklorních soutěží, kde získávali krásných
ocenění jak na okresních, tak krajských kolech.
- šestkrát postoupili na Národní přehlídku vítězů, na nichž paní Vavřínková celkem 4x získala zvláštní cenu poroty za vlastní
originální tvorbu
- v roce 1997 založila V Hluku mažoretky, které se postupně rozrostly až do dnešních šesti skupin. Jako jejich trenérka je po dobu
svého vedení přivedla k deseti republikovým a devíti evropským titulům

