Jednotlivci:
Radek Bihari – fotbal





Záložník „A“ mužstva mužů, který často rozhoduje zápasy svými góly, takže lze řící, že je
to i střelec se vším všudy.
Rychlý, výborně technicky vybavený hráč s vyrovnanými výkony je skutečnou oporou
mužstva.
V roce 2015 odehrál všech 26 zápasů, na hřišti strávil 2380 minut a vsítil 14 branek.
Je členem týmu, který je po podzimu prozatím na 6. místě 1.A třídy.

Richard Podškubka – florbal







28 let, ženatý, 1 dítě, bydliště: Hluk.
Dlouholetá opora A-týmu hluckých florbalistů.
Jeden ze zakládajících členů (hráčů) florbalu v Hluku (již v roce 2002).
Již několikátým rokem patří vůbec k nejlepším brankářům soutěže, ve které hlucké
áčko startuje 2. liga, divize).
Na jaře 2015 (sezóna 2014/15) patřil k hlavním pilířům A-týmu, který dosáhl na
historické 3. místo v divizních bojích.
První polovinu soutěžní sezóny 2015/16 svou roli v týmu ještě posílil, dokonce zaujímá
podle statistik ČFbU 2. pozici mezi všemi gólmany divize.

Josef Rubáš – stolní tenis




Vždy byl a je příkladným hráčem v přístupu k tréninku a obrovským bojovníkem ve
všech mistrovských utkáních.
Je lídrem „A“ družstva stolního tenisu Spartak Hluk. Mimořádně se zasloužil o postup
„A“ družstva do krajského přeboru, neboť se stal nejlepším hráčem celé soutěže.
V tomto období je tahounem „A“ družstva hrajícího krajský přebor 2. třídy a opět patří
mezi nejlepší hráče celé soutěže. Je výraznou osobností v boji „A“ družstva o postup
do vyšší třídy.

Markéta Ševčíková – stolní tenis
Narozena 17.7.1998.
Členka juniorské reprezentace a reprezentace do 21 let
Mistrovství ČR mužů a žen:
5. - 8. místo ve dvouhře žen
 Mistrovství ČR dorostu:
1. místo družstva dorostenek
2. místo čtyřhra dorostenek
3. místo dvouhra dorostenek
 Celostátní bodovací turnaje mládeže:
1. místo dvouhra dorostenek v Jaroměři
1. místo dvouhra dorostenek v Hustopečích
1. místo čtyřhra dorostenek v Hustopečích
 Mistrovství Evropy juniorek do 18 let:
11. místo v družstvech




Tomáš Ševčík – fotbal







Kapitán a lídr týmu přivedl starší žáky k triumfu v krajské fotbalové soutěži 2014/2015.
Jako jediný hráč odehrál všechny zápasy s plným počtem minut na hřišti. Před
posledními zápasy utrpěl únavovou zlomeninu kotníku, přesto nastoupil a rozhodl těžké
zápasy svými góly.
Byl vyhodnocený jako nejlepší hráč a střelec soutěže s 58 góly a 39 asistencemi,
s průměrem 3 góly na zápas.
Svými výkony se propracoval do 1. FC Slovácka kategorie U16, kde hraje na střídavý
start.
Dalším triumfem je 1 start ve 14 letech za hluckou "jedničku" proti našemu rivalovi z
Dolního Němčí.
Nyní jako kapitán dorostu, dovedl svůj tým po podzimní části na 3. místo v krajském
přeboru a svým výkonem, přístupem a 8 vstřelenými brankami se stal lídrem kabiny.

Jaroslav Štůsek – armwrestling
Mistrovství České republiky – Praha:
1x stříbro
 Mistrovství světa – Malajsie:
2x – zlato
 Matador českého a hluckého armwrestlingu, který ve svých šedesáti letech potvrdil
skvělou formu na světovém šampionátu v Malajsii, kde získal dva tituly mistra světa
v kategorii senior grand masters do 90 kg.


Dušan Tesařík – armwrestling








Mistrovství České republiky – Praha:
1x zlato, 1x stříbro
Extraliga Podivín:
2x zlato
Bratislava Open – Slovensko:
1x stříbro
Supermatch Hluk:
1x zlato
Pro zranění absolvoval jen polovinu sezóny, ale o to víc se věnoval úspěšnému
domácímu klubu AWC Hluk a jako hlavní trenér i reprezentaci České republiky.

Václav Vaculovič – armwrestling








Mistrovství České republiky – Praha:
2x stříbro
Mistrovství světa – Malajsie:
1x bronz
Extraliga Podivín:
2x stříbro
Dobrovodská 21 – Slovensko:
2x zlato
Visegrad Grand Prix – Slovensko:
1x zlato, 1x bronz
Grand Prix Pepa Opava:
1x stříbro
Český pohár Hluk:



1x zlato, 1x stříbro
Největší chlapecký talent českého armwrestlingu posledních let, který ve svých 19
letech dokazuje příslušnost ke světové špičce ve své věkové kategorii. Po stříbru
z mistrovství Evropy v roce 2014 přidal na mistrovství světa 2015 v Malajsii bronz na
levačce a na pravou paži obsadil místo páté v kategorii do 21 let nad 90 kg.
Momentálně „nejsilnější levačka“ v České republice.

Talenti:
Zdeněk Frühauf – fotbal






Ročník 2001
Je hráčem kategorie starších žáků
Fotbal hraje v Hluku od přípravky a už v mladších žácích patřil k oporám mužstva.
V nynějším týmu starších žáků patří nejen mezi nejlepší hráče, ale i mezi nejlepší
střelce.
Je dobře technicky vybavený a důrazný útočník. Z důvodu, že jeho výkonnost je
stabilně vysoká, chodí občas i vypomáhat, jako střídající hráč, dorostu.

Aleš Hubáček - florbal






14 let, bydliště: Hluk
V současnosti druhý nejproduktivnější hráč hluckých starších žáků (7 branek, 7
asistencí), patří tak do první desítky celé soutěže (Zlínská liga starších žáků).
Určitě se řadí mezi lídry hluckých starších žáků.
Spolehlivý a zodpovědný kluk – na trénink či zápas nedorazí jen, když je na smrt
nemocný.
Pro hlucký florbal velmi nadějný florbalista se šikovnýma rukama.

Adam Koníček – fotbal








Ročník 2006
Začínal s fotbalem v roce 2009
Je všestranný fotbalista, hrající za hluckou starší přípravku.
Jeho obrovskou předností je střela a to oběma nohama. V jeho věku je to obrovská
přednost do budoucna.
Je typický koncový útočník, je to hráč s instinktem zabijáka, dokáže střílet krásné
branky.
V jarní sezoně vstřelil za mladší přípravku 28 branek a za starší přípravku v podzimní
sezoně 19 branek.
Občas vypomáhá také mladším žákům v Krajské soutěži Zlínského kraje.

Nikol Krůzová – armwrestling




Mistrovství České republiky – Praha:
5x zlato, 1x stříbro
Extraliga Podivín:
3x zlato, 3x stříbro
Český pohár Hluk:
3x zlato, 1x stříbro




Tak jako Vašek Vaculovič v chlapcích, tak Nikola je v dívkách obrovským talentem
celé české armwrestlingové scény. Ve svých 15 letech nemá u nás konkurenci mezi
juniorkami a úspěšně si vede i mezi ženami, kde stojí pravidelně na stupních vítězů.
Má 58 kg a startuje v kategoriích do 60 kg.

Lukáš Schuster – stolní tenis











10 let, stolní tenis hraje teprve čtvrtým rokem.
Velký stolnětenisový talent, který je druhým rokem zařazený do projektu České
asociace stolního tenisu „Hledáme budoucí olympioniky“.
Bodovací turnaj Zlínského kraje:
2. místo dvouhra
Velká cena Jižního Města:
3. místo dvouhra, 2. místo čtyřhra
Velká cena Havířova:
5. místo dvouhra, 3. místo čtyřhra
Blansko – Memoriál Jiřího Přikryla:
3. místo dvouhra, 2. místo čtyřhra
1. místo v průběžném pořadí nejmladších žáků Zlínského kraje
3. místo v aktuálním nasazovacím žebříčku ČR nejmladších žáků
V okresním přeboru žáků patří již delší dobu mezi nejlepší hráče okresu Uherské
Hradiště.
Občas nastupuje rovněž za muže (regionální přebor 5. třídy), kde má prozatím
úspěšnost 100%.

Ctibor Tichopádek - florbal






14 let, bydliště: Hluk.
Aktuálně jeden z nejlepších brankářů soutěže (Zlínská liga starších žáků).
Zodpovědný a týmový hráč, klíčová postava pro družstvo .
Jednoznačně gólman číslo 1 hluckých starších žáků již po několikátou soutěžní sezónu.
Má v sobě velký talent, taktéž je ale velmi pracovitý - snad velký příslib pro hlucký
florbal.

David Zlínský – fotbal







Ročník 2005.
Začínal s fotbalem už v roce 2008 jako tříletý. Když mu bylo 5 let, hrával už mladší
přípravku. Nyní hraje za přípravku starší a je kapitánem mužstva.
Je dobře technicky vybavený s velmi dobrou kopací technikou a jeho hra je lepší
dopředu než dozadu, proto hraje klasického útočníka.
Je ctižádostivý, každého zápasu či souboje jde naplno. Díky fotbalové technice střílí
krásné branky.
V jarní soutěži vstřelil 18 branek v 10 zápasech a v podzimní soutěži vstřelil 14 branek za
7 zápasů.
Často nastupuje i za mladší žáky v KS Zlínského kraje.

Samuel Hájek - judo




Narozen 27.1.2007 .
Závodí za oddíl TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště.
Lízátkový turnaj mláďat, Uherský Brod:
1. místo






Mezinárodní Velká cena Ostravy:
4. místo
Memoriál Ing. M. Thoře Uherský Brod:
3. místo
Páskování Uherské Hradiště:
nový výkonnostní stupeň 6/5 kyu (žluto-bílý pásek)
Vyhlášen druhým nejlepším mláďatem v ročníku 2014/2015 v oddíle TJ Slovácká Slávia
Uherské Hradiště.

Filip Jozefák – řecko-římsý zápas









Závodí za oddíl Nivnice.
Mezinárodní memoriál Františka Musila v Olomouci:
2. místo
Mezinárodní Velká cena Krnova:
3. místo
Mezinárodní memoriál Oldřicha Mrázka v Krnově:
2. místo
Mezinárodní memoriál Václava Hromčíka v Nivnici:
1. místo
Mezinárodní memoriál Ladislava Mlyneka v Trenčíně:
4. místo
Mezinárodní Slezský pohár v Krnově:
2. místo
Mezinárodní memoriál Gustava Frištenského v Prostějově:
4. místo

Kolektivy:
Armwrestling





Extraligové soutěže:
35x zlato, 15x stříbro, 7x bronz
Mezinárodní soutěže:
3x zlato, 5x stříbro, 1x bronz
Mistrovství světa Malajsie:
2x zlato, 1x bronz
Nejúspěšnější tým České republiky, který se prosazuje nejen na domácí scéně, ale i
v zahraničí. Tento tým tvoří základ celé České reprezentace, když v ní působí hned
čtveřice „Hlučanů“ (Vodák, Vojtková, Vaculovič, Štůsek) a celou reprezentaci coby
trenér vede Dušan Tesařík.

Florbalový „A“ tým mužů




Soutěžní ročník 2014/15 byl z pohledu prvního týmu hluckého florbalu velmi vydařený –
historické 3. místo (za týmy Havířova a Přerova) v celostátní soutěži (Divize D).
V aktuálním soutěžním ročníku divize D drží hlučtí florbalisté solidní 5. Místo v těsném
kontaktu za nejlepšími týmy.
Výrazným úspěchem hluckého florbalu uplynulého roku je určitě i to, že z prvního týmu
odešel ještě před aktuální sezónou na hostování do superligových Otrokovic Martin
Krchňáček, v průběhu podzimu jej pak doplnil i jeho bratr Pavel; jedná se tak již o

čtvrtého resp. pátého florbalistu, který vzešel z řad hluckého Spartaku, nastoupivšího
v nejvyšší mužské soutěži v České republice nebo na Slovensku.
Fotbal - starší žáci



Fantastickou sezónu zažili starší žáci Hluku pod vedením Trenérů Ivo Ševčíka a Roberta
Kužely. Vyhráli krajskou fotbalovou soutěž sezóny 2014/2015 s impozantním skóre 137-8.
Po celou dobu excelovali a připsali si několik triumfů:
- nejrychleji vstřelený gól - 20vteřin
- nejméně inkasovaných branek - 8 gólů
- nejvíce vstřelených branek - 137 gólů
- za poslední tři zápasy vstřelených - 40 gólů
- nejlepší hráč soutěže a zároveň nejlepší střelec soutěže - Ševčík Tomáš 58 gólů

Mažoretky Mazlinky



Mistryně Evropy v kategorii „děti“ a disciplíně „Traditional Majorettes“
Mistryně ČR v kategorii „Děti starší“

Stolní tenis – družstvo juniorek KST


Mistryně ČR v kategorii družstev juniorek (Markéta Ševčíková, Stanislava Slezáková,
Klára Malíková)

Stolní tenis – „A“ družstvo mužů Spartak



„A“ družstvo vybojovalo postup do krajské soutěže ve složení Rubáš Josef, Šimčík
Robert, Fanta Marek, Sadílek Stanislav, Pavlicová Štěpánka a Hájek Petr.
V novém ročníku krajského přeboru 2. třídy podává výborné výkony a opětovně
bojuje o postu do vyšší třídy. Momentálně figuruje na 3. místě.

Síň slávy:
Josef Fanta– stolní tenis






Narodil se v roce 1940.
Celý svůj sportovní život zasvětil stolnímu tenisu.
Převážnou část strávil v oddíle stolního tenisu Spartak Hluk jako hráč i funkcionář.
Hrával a doposud hraje v soutěžích regionálního přeboru. V oddíle zastával funkce
předsedy oddílu, vedoucího družstva, trenéra mládeže a rozhodčího pro mistrovská
utkání.
Vždy patřil mezi nejobětavější členy oddílu stolního tenisu.

Miroslav Hubáček – basketbal, atletika





Se sportem začínal na základní škole s atletikou - v kategorii žáků i v dorostu patřil mezi
nejlepší běžce okresu i kraje, byl členem družstva Spartaku Hluk, které v roce 1977
vybojovalo bronzové medaile v atletické dorostenecké lize.
Po návratu z vojny byl jedním ze zakládajících členů basketbalového oddílu.
Více než 10 let poctivě trénoval a sehrál většinu mistrovských utkání.
Byl příkladem v tréninkové píli a poctivosti, v zápasech vždy patřil mezi nejbojovnější.





Při aktivní činnosti trénoval mladší žáky a mnozí jeho svěřenci dnes hrají za družstvo
mužů Spartaku.
V současné době se věnuje hlucké basketbalové přípravce.
Letos oslaví 55. narozeniny, je ženatý, má 3 děti (všechny úspěšně sportují).

Vojtěch Prajza – fotbal






Přestože nikdy aktivně nehrál fotbal, pro hlucký fotbal udělal hodně práce
u mládežnických mužstev.
Vedoucího dělal nejen Milanovi Prajzovi, ale také A. Kočímu a Z. Horákovi.
Nejméně 20 let dělal servis trenérům, zajišťoval hráče a také finanční prostředky pro
vybavení mužstev.
Jeho oddanost hluckému fotbalu byla veliká.
V nynější době navštěvuje fotbal v Hluku nepravidelně.

František Směšný – fotbal





V hluckém fotbale figuruje od svého mládí. Nejdříve za žáky, pak za dorost, jedničku a
také dvojku.
V 90-tých letech byl 2x předsedou fotbalového oddílu.
Poprvé byl u postupu hluckého áčka do župního přeboru Středomoravské župy.
Je stálým návštěvníkem domácích zápasů jedničky i dvojky.

Pavel Soviš - fotbal





Pavel Soviš patřil do velmi úspěšné generace hluckého fotbalu v šedesátých letech
minulého století.
Hrával za žáky, dorost a také za první mužstvo.
V devadesátých letech byl trenérem prvního mužstva.
Přestože bydlí v Kunovicích, nikdy nepřestal fandit hluckému fotbalu.

