Jednotlivci:
1. Dušan Tesařík - armwrestling
- Mistrovství České republiky: 1x zlato,1x stříbro
- Mistrovství Evropy: 5 místo
- Mezinárodní soutěže: Senecká ruka 1x bronz, Golemova ruka 1x zlato, 1x bronz
- Grand Prix Pepa Opava: 3x zlato
2. Alexandr Machala – fotbal
- spolu s Miloslavem Pennerem patří mezi opory a nejzkušenější hráče týmu
- v roce 2014 odehrál všech 25 zápasů, na hřišti strávil 2290 minut a vsítil 2 branky
- je členem týmu, který vyhrál v sezóně 2013/2014 1. A třídu a v té letošní je prozatím na 3. místě
3. 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
- s 366 body nejlepší hlucký střelec v oblastním přeboru
4. Lenka Vojtková - armwrestling
- Mistrovství České republiky: 2x zlato
- Mistrovství Evropy: 5 místo
- Grand Prix Pepa Opava: 3x zlato
5. Monika Vybíralová – stolní tenis
- 28 let. Pod dívčím jménem Jančová (provdala se v červenci 2014) již 15 let hájí barvy Spartaku
- členka extraligového družstva žen, které se v roce 2014 umístilo na 6. místě
- v roce 2014 měla úspěšnost 52% ve dvouhře a 72% ve čtyřhře
- v současné době je trenérkou mládeže a hraje za Hluk 2. ligu žen

Kolektivy:
1. Florbalový „A“ tým mužů
- v první polovině roku 2014 bojovali hlučtí florbalisté (po předešlém historickém postupu) v celostátních
strukturách 2. florbalové ligy. V těžké především severomoravské konkurenci z toho nakonec bylo solidní
10. místo.
- od nového soutěžního ročníku 2014/15 došlo k restrukturalizaci soutěží v rámci ČFbU, a tak družstvo
Spartaku startuje v moravské Divizi D, kde po ne zrovna přesvědčivém startu nabrali patřičnou formu a
v současné době jsou na vynikajícím 2. místě
- rok 2014 byl z pohledu hluckého florbalu výjimečný i tím, že první tým FBK Spartak Hluk obsadil 2. místo
na jubilejním 10. ročníku Slováckého poháru
2. Fotbalový „A“ tým mužů
- 2013/2014 1. A třída – 1. místo
- odehráno 13 zápasů (10 výher, 1 remíza, 2 prohry), skóre 32:11
- hráči dokázali, že byli nejlepším týmem nejenom podle výsledků a umístění, ale i po herní stránce, kdy ve
většině zápasů dominovali. Konečné 1. místo s 11-ti bodovým náskokem před druhým Dolním Němčí je
důkazem kvality týmu
- 2014/2015 1. A třída – 3. místo
- odehráno 14 zápasů (9 výher, 1 výhra na pokutové kop, 4 prohry), skóre 23:15
- série šesti vítězství v řadě nás vynesla na konečné 3 místo za Újezdec a Strání. Díky zlepšeným
výkonům a výbornému závěru sezóny jsme se vrátili zpátky do hry o 1. místo
3. Armwrestling club Hluk
- Domácí a mezinárodní soutěže: 25x zlato, 21x stříbro, 14x bronz
- Mistrovství Evropy: 1x stříbro, 2x bronz

Síň slávy:
Zdeněk Horák - fotbal
Narodil se v roce 1957 v Ostrožské Lhotě. Přestože v prvním svém utkání za Hluk, v derby zápase proti
Dolnímu Němčí, neproměnil pokutový kop, patřil až do 36-ti let mezi opory hlucké jedničky. Vynikal velmi
dobrou technikou a fotbalovým přehledem. Jeho branky z trestných kopů byly fotbalové lahůdky. Po
skončení kariéry trénoval přípravku, žáky, dorost i muže. Několik let byl i asistent u prvního mužstva.
Aktivně hrál až do svých 43 let.
Antonín Kočí - fotbal
Narodil se v Hluku v roce 1948. Už od mládí byl fotbal jeho největší láskou. Jeho místo bylo většinou na
brankářském postu, kde odchytal za hlucká mužstva stovky utkání. Trénoval žáky, dorost i muže. Největší
úspěchy však sklízel a ještě v dnešní době sklízí s mládežnickými mužstvy. V nynější době je trenérem
úspěšného dorosteneckého mužstva, které hraje krajský přebor Zlínského kraje. Hráče nynějšího dorostu
vede už od žáků spolu s Ladislavem Strakou a Petrem Bachánkem.
Štěpán Pospíšek – stolní tenis, atletika
Členem TJ Spartak Hluk od roku 1966. V roce 1969 byl spoluzakladatelem oddílu stolního tenisu - tehdy
pod hlavičkou Sport Hluk a stal se jejím prvním předsedou a aktivním hráčem. Hrával aktivně fotbal v
Boršicích, ve Slavkově a na vojně v Tatrovce Příbor tehdejší krajský přebor. Po celých 45 let zůstal věrný
stolnímu tenisu jako funkcionář - předseda oddílu cca 20 let. V roce 1989 získal licenci trenéra stolního
tenisu - kvalifikace C, což umožnilo kvalitní práci s mládeží, jíž se po většinu své činnosti zabýval.
Nedůležitější činností však zůstalo aktivní hraní v družstvech hluckého oddílu. I v tomto pozdním věku stále
hraje aktivně v regionálním přeboru, pomáhá při trénincích mládeže a jako funkcionář zastávám funkci
předsedy oddílu.
Radko Řehák - fotbal
Radko Řehák se narodil v roce 1949 v Bečvárech (Kolín). Když se přiženil do Hluku, začal hrávat fotbal jak
za I., tak i za II. mužstvo. Jako fotbalista byl dobře technický vybavený, obětavý se smyslem pro kolektivní
hru. I po skončení své fotbalové kariéry zůstal fotbalu věrný. Byl po léta jeden z hlavních organizátorů
fotbalového mužstva hluckých starých pánů a po roce 1989, kdy začal podnikat ve firmě TEIKO, byl a je
významným sponzorem a podporovatelem hluckého fotbalu. Bydliště má sice ve Spytihněvi, ale svůj dům
má i v Hluku (Za zámkem). Na Hluk a jeho fotbal nedá dopustit. Je častým návštěvníkem fotbalových
zápasů jak v Hluku, tak i mimo Hluk.
Stanislav Vyskočil - fotbal
Narodil se v roce 1944 v Blatnici p. sv. Antonínkem, ale v Hluku žije od roku 1968. Byl a je dlouhodobým
fanouškem a funkcionářem hluckého fotbalu. V letech 1978-1983 (s výjimkou roku 1981) byl předsedou
fotbalového oddílu. Pro fotbal pracoval i v době největší krize fotbalu v Hluku v letech 1983-1987. Do
fotbalového funkcionářského dění se vrátil v roce 1998, kdy tvořil spolu s Františkem Směšným, Pavlem
Křivákem a Antonínem Zlínským páteř fotbalového výboru. Pracoval zde ve funkci ekonoma až do roku
2006. I dnes patří mezi nejvěrnější fandy fotbalového mužstva.

Mladí talentovaní sportovci:
Vojtěch Dohnal – stolní tenis
16 let. Hraje Okresní přebor 1. třídy mužů za KST Hluk „A“ a má 50% úspěšnost.
Pavel Frűhauf - fotbal
10 let Začínal s fotbalem v roce 2009, záložník, útočník fotbalové přípravky Spartaku Hluk nastupující i za
žákovské družstva Spartaku, Pavlovou obrovskou předností je hra levou nohou s tvrdým zakončením akce.
Je velmi ctižádostivostí, vášní a pílí, kterou jde do každého zápasu, tréninku či souboje je velkým příkladem
pro ostatní spoluhráče, vypuštění souboje? To je pro Pavla nepřípustné. Fotbalové myšlení, cit pro
přihrávku jsou jeho velkou devízou. Střelbu gólů taky nezapomíná což svědčí jeho statistika za podzimní
sezónu vstřelil 32 gólů ve 12 zápase a v minulé sezóně vstřelil 22 gólů v 20 zápasech
Pavlína Pučíková - mažoretka
11 let. V dubnu 2014 v Hluku získala titul Mistryně Moravy a Slezska v kategorii děti – v sólové disciplíně
s hůlkou. V květnu 2014 v Ronově obsadila 6. místo na Mistrovství ČR.
Václav Škorec – fotbal
10 let. Začínal s fotbalem v roce 2009, obránce fotbalové přípravky Spartaku Hluk nastupující i za žákovská
družstva Spartaku, Vašek jakožto jeden z nejlepších obránců celé soutěže vynikal bezchybným odebíráním
míče a bránění těch nejlepších střelců soutěže. Vašek výborně organizuje obranu a zasloužil se velkou
měrou letošní výborné umístění v tabulce. Nejlepší obranou je útok a ten zvládá Vašek taky výborně. V
podzimní části vstřelil 17 branek ve 12 zápasech.
Václav Vaculovič – armwrestling
- 18 let
- Mistrovství České republiky: 4x zlato
- Mezinárodní soutěže: Senecká ruka 2x zlato, Golemova ruka 2x zlato, Visegrad Grand Prix 1x stříbro,
Judgement Day 2x zlato
- Mistrovství Evropy: 3. Místo

Speciální cena:
Marek Omelka
Počet závodů: 135
Výsledky:
Mistrovství ČR ve Sprintrally
rok: 2009
Rally Lužické hory – umístění: 3. celkově, pilot: Jan Štěpánek, Škoda Octavia WRC
Rally Vysočina Telč – umístění: 3. celkově, pilot: J. Štěpánek, Škoda Octavia WRC
Rally Krkonoše – umístění: 3. celkově, pilot: J. Štěpánek, Škoda Octavia WRC Evo II
Rally Jeseníky – umístění: 1. celkově, pilot: J. Štěpánek, Škoda Octavia WRC Evo II
rok: 2010
Rally Lužické hory – umístění: 2. třída, 2. celkově, pilot: J. Štěpánek, Škoda Octavia WRC Evo II
Rally Krkonoše – umístění: 1. třída, 6. celkově, pilot: J. Štěpánek, Škoda Fabia WRC
Rally Vysočina – umístění: 1. třída, 2. celkově, pilot: J. Štěpánek, Škoda Octavia WRC Evo II
rok: 2011
Rally Lužické hory – umístění: 3. třída, pilot: Martin Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rallysprint Kopná – umístění: 3. třída, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Agropa – umístění: 2. třída, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Třebíč – umístění: 1. třída, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Jeseníky – umístění: 3. třída, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Vsetín – umístění: 2. třída, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
rok: 2012
Rally Vrchovina – umístění: 2. třída, 6. celkově, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Lužické hory – umístění: 1. třída, 6. celkově, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Krkonoše – umístění: 3. třída, 9. celkově, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Rally Vsetín – umístění: 2. třída, 9. celkově, pilot: M. Bujáček, Mitsubishi Lancer Evo IX
Za sezonu 2012 titul Mistr republiky ve třídě 3 ve sprintrally (pilot Martin Bujáček) vozidlo Mitsubishi
Lancer Evo IX
rok: 2013
Rallysprint Kopná – umístění: 2. třída, 9. celkově, pilot: Martin Březík, Mitsubishi Lacer Evo IX
Rally Vsetín – umístění: 1. třída, 8. celkově, pilot: M. Březík, Mitsubishi Lacer Evo IX
rok: 2014
Valašská rally – umístění: 1. třída, 8. celkově, pilot: M. Březík, Mitsubishi Lacer Evo IX
Rallysprint Kopná – umístění: 1. třída, 7. celkově, pilot: M. Březík, Mitsubishi Lacer Evo IX
Rally Vyškov – umístění: 1. třída, 5. celkově, pilot: M. Březík, Mitsubishi Lacer Evo IX
Rally Jeseníky – umístění: 1. třída, 8. celkově, pilot: M. Březík, Mitsubishi Lacer Evo IX
Za sezonu 2014 titul Mistr republiky ve třídě 3 ve sprintrally (pilot Martin Březík) vozidlo Mitsubishi
Lancer Evo IX.
Mezinárodní mistrovství Slovenské Republiky
rok: 2008
Rally Košice – umístění: 1. třída, 2. celkově, pilot: Tibor Cserhalmi,Mitsubishi Lancer Evo IX
rok: 2011
Rally Prešov – umístění: 2. třída, 3. celkově, pilot: T. Cserhalmi, Mitsubishi Lancer Evo IX

