Sportovec města Hluk za rok 2016 - Medailonky
Jednotlivci
1.






Jan Dohnal – fotbal
Je talentem od narození. Už v žácích bylo vidět, že z něho bude výborný fotbalista
Rok 2016 byl v jeho kariéře výborný, patřil mezi opory v ofenzivě
Druhý nejlepší střelec soutěže (9 branek)
Je dobře technicky vybavený, tvrdý v osobních soubojích s dobrým krytím míče, ale hlavně
umí střílet branky
Patří mezi nejlepší fotbalisty v historii hlucké kopané

2. Vojtěch Duda – florbal
 Pátou sezónu nastupuje za první tým Spartaku Hluk
 Jako jeden z mála po celou dobu své florbalové kariéry nastupuje za hlucký tým i přesto,
že okolo něj kroužili zájemci z řad superligových týmů a např. v dresu Bulldogs Brno vyhrál
předsezónní přípravný turnaj
 V mužském týmu se řadí mezi největší lídry, kde se zhostil role obávaného střelce
 V poslední sezóně nastřílel 50 branek; v té letošní se trefil 20x v poháru (hned dvakrát
dokonce rozvlnil síť v utkání roku proti superligovým Vítkovicím) a stejný počet přesných
zásahů přidal i v ligové soutěži
 Aktuálně má od léta na svém kontě celkem 59 kanadských bodů a jednoznačně patří k
hlavním lídrům týmu
3.




Dušan Tesařík – armwrestling
Mistrovství světa – Bulharsko: 5. místo
Grand Prix Pepa Opava: 1x zlato
Letošní přípravu směřoval původně zcela bez soutěží na mistrovství Evropy a světa v roce
2017. Vzhledem k aktuální formě se ovšem pokusil, tuto formu zúročit přímo na světovém
šampionátu v Bulharsku a bylo z toho vynikající páté místo v královské kategorii mužů na
pravou ruku nad 110 kg

4. Josef Fojtík – fotbal
 Je spolehlivou brankářskou oporou fotbalového A mužstva
 Je silný ve hře na brankové čáře, a i když je drobnější postavy, pochytá řadu centrů jak
z přímých, tak i z rohových kopů. Velmi dobře a spolehlivě rozehrává i nohou
5.






Václav Vaculovič – armwrestling
Mistrovství České republiky – Praha: 1x zlato, 1x stříbro
Mistrovství světa – Bulharsko: 7. místo
Dobrovodská 21 – Slovensko: 1x zlato, 1x stříbro
Visegrad Grand Prix – Maďarsko: 2x zlato
Stále ještě pouze dvacetiletý talent českého armwrestlingu, dokazoval na mezinárodním
poli, že patří k absolutní evropské špičce. Na mistrovství České republiky pak zastoupil
nesoutěžícího Dušana Tesaříka v kategorii nad 105 kg a získal hned zlatou a stříbrnou
medaili. Na mistrovství světa v kategorii do 21 let pak skončil na místě sedmém

6.




Jaroslav Štůsek – armwrestling
Mistrovství světa – Bulharsko: 1x zlato, 1x bronz
Mistrovství České republiky – Podivín: 1x bronz
Pod barvami hluckého armwrestlingu získal na MS v Bulharsku v kategorii senior grand
masters titul mistra světa

Kolektivy
1.





Fotbalové A družstvo mužů
Jaro 2016 – 1. A třída: 3. místo
Podzim 2016 – 1. A třída: 1. Místo
Na podzim z 13 zápasů celkem 10 výher
Skóre branek 36:9

2.




Florbalové A družstvo mužů
Sezóna 2015/16 – divize: 3. místo
dlouhodobě drží pozici třetího nejvýše hrajícího družstva mužů v celém Zlínském kraji
v letošním roce zaznamenali hlučtí florbalisté historický úspěch, když se v Poháru České
pojišťovny probojovali do osmifinálových skupin mezi 16 nejlepších celků celé ČR
tým zaznamenává úspěchy i mimo hlavní sezónu na různých turnajích a reprezentuje tak
město Hluk mnohdy i v zahraničí


3.




Mažoretky
Vicemistr Evropy pro rok 2016 v kategorii "Děti" a disciplíně "Show corp"
Mistři ČR v kategorii "Děti"
Skupina 28 členek od 12 do 16 let vznikla spojením dvou skupin Včeličky + Mazlinky

4.






Armwrestling
Mistrovství světa Bulharsko: 2 x zlato, 1x stříbro,1x bronz, plus další tři umístnění v elitní desítce
Mistrovství České republiky: 5 x zlato, 2 x stříbro, 2 x bronz
Extraligové soutěže: 8 x zlato, 4 x stříbro, 4x bronz
Mezinárodní soutěže: 3 x zlato, 2 x stříbro, 1x bronz
Nejúspěšnější armwrestlingový tým ČR posledních let, tentokrát neobjížděl veškeré soutěže
jako v minulosti, ale soustředil se pouze na ty největší (mistrovství světa, mistrovství Evropy,
největší evropské soutěže do 21 let) a i tam dokázal, že je absolutní špičkou v tomto sportu

5. Stolnětenisové A družstvo mužů
 Sezóna 2015/16 – krajská soutěž 2. třídy: 3. místo
 Podzim 2016 – krajská soutěž 2. třídy: 2. místo
Síň slávy
Andrea Botková – stolní tenis
 Odchovankyně hluckého stolního tenisu
 Jako hráčka poté prošla oddíly TJ Vítkovice, Essox Brno a SKST Hodonín, se kterými získala
ligový titul.
 Byla členkou mládežnických reprezentačních výběrů tehdejšího Československa a později
ČR, probojovala se také do reprezentace žen
 V roce 1997 se vrátila do Spartaku Hluk jako trenérka mládeže, kde působila do roku 2005
 Od roku 1999, kdy bylo v Hluku zřízeno Sportovní centrum mládeže České Asociace stolního
tenisu, pracovala jako hlavní trenérka. V této době získali hráči a hráčky Spartaku Hluk
desítky titulů Mistrů ČR v mládežnických kategoriích, dokázaly získávat medaile i na
Mistrovství Evropy juniorů a kadetů a několikrát se zúčastnili i Mistrovství světa juniorů. Bývalá
svěřenkyně Hana Matelová se v roce 2016 dokonce zúčastnila Olympijských her v Riu
 Od roku 2004 (s krátkými pauzami) až do dneška pracuje jako reprezentační trenérka
kadetek nebo juniorek ČR
 V současné době se stará o hlucké extraligové družstvo žen
Hana Chytilová – aerobik
 V roce 1983 založila v Hluku, tehdejší cvičení žen - pozdější aerobik - které 2x týdně do
velkého sálu sportovní haly přilákalo několik desítek nadšených cvičenek různých věkových





kategorií z Hluku i okolí, které inspirovány tehdejším „Cvičme v rytme“ pravidelně
navštěvovaly její cvičení
Přesto, že uplynulo více jak třicet let od založení aerobiku v Hluku a přesto, že dnes vznikají
nové atraktivní cvičební styly nejen pro ženy, podařilo se Hance aerobik v Hluku udržet,
obohatit pravidelné hodiny o nové moderní styly cvičení a tím přilákat ke cvičení v Hluku i
nové cvičenky nejen z Hluku, ale i blízkého okolí
V současnosti se stále aktivně věnuje aerobiku a několik posledních let i
oblíbenému zdravotnímu cvičení

Zdeněk Malůšek - fotbal
 Do Hluku přišel v době největší fotbalové krize a patřil k výrazným jedincům této doby
 Hrával i za II. mužstvo a staré pány
 Dodnes patří mezi věrné fanoušky hlucké kopané
Stanislav Sadílek - fotbal
 Začínal svoji kariéru v pražské Slávii
 Byl technický hráč se skvělou kopací technikou. Jeho trestné kopy byly pro diváky
lahůdkou
 Trénoval v Hluku žáky, dorost i I. mužstvo
Roman Vinca – basketbal
 S basketbalem začínal v Kyjově, za vysokoškolských studií hostoval za Slávii Žilina
 Po přistěhování do Hluku se zapojil do vznikajícího oddílu a v hluckém dresu odehrál přes
dvacet sezon
 Patřil mezi nejlepší střelce sdruženého oblastního přeboru
 Současně s vlastním sportováním se začal brzy věnovat trenérské činnosti u žáků
 Roman bydlí v současnosti v Kyjově, je ženatý, syn Ivan patří už několik sezon k hluckým
oporám
 Nadále neztrácí s oddílem kontakt, jezdí na většinu zápasů fandit a sponzoruje oddílovou
činnost
Talenti
Klára Malíková- stolní tenis
 14 let
 Od 12 let hraje pravidelně 2. ligu žen, nyní se 70% úspěšností a patří jí 9. místo v úspěšnosti
žen 2. ligy
 Krajský přebor - starší žákyně: 1. místo
 Krajský přebor – dorost: 2. místo
 Celostátní bodovací turnaj Hustopeče – starší žákyně: 3. místo
 Mezinárodní turnaj Satelit Havířov – starší žákyně: 2. místo dvouhra, 3. místo družstva
 Mezinárodní turnaj satelit Hluk – starší žákyně: 3. místo družstva
 Mistrovství České republiky družstev dorostu: 5. místo
Václav Kremr – fotbal
 Ročník 2006
 Patří mezi opory hlucké starší přípravky
 Od mládí má rád fotbal, je poctivý v tréninku a také je velmi skromný
 Je mu vrozená role špílmachra. Dobře brání, organizuje hru a je také schopný střelec
 Patří mezi nadějné a kvalitní hlucké fotbalisty
Matěj Pančík – fotbal
 Ročník 2007
 Postavou neveliký, ovšem svým fotbalovým umem upoutá každého znalce fotbalu
 Je velmi talentovaný nejen jako hráč, ale i jako brankář. V brance má přehled, vyniká
mrštností a přehledem. Dovede velmi umně rozehrávat balony.




Jako hráč je na tom výborně technicky, umí organizovat hru ze zadní pozice a je také
dobrý střelec
Má před sebou velkou fotbalovou budoucnost

David Matejka - florbal
 Ačkoliv svým vzhledem mnohdy klame své protihráče, skrývá se v něm obrovský talent
 Aktuálně se jedná o nejlepšího střelce mezi mladšími žáky
 Jeho hra je typická častými kličkami a rychlými úniky podél mantinelu
 Tým dokáže gólově a herně podržet, a když je potřeba, tak jej umí v těžkých chvílích i
náležitě povzbudit
Martin Polách – florbal
 Na svůj věk docela vyzrálý hráč s šikovnýma rukama a ukázkovou střelbou tahem
 Patří mezi hráče, kteří dokážou tvořit hru a svým spoluhráčům, zejména Davidovi Matejkovi,
dokáže vytvořit skvělé střelecké pozice
 Jeho přístup ke sportu je ukázkový, nikdy nevynechá jediný trénink ani zápas a na hřišti
nechá celé své srdce
Speciální cena
Fotbalová starší přípravka
 Jaro 2016: 2. místo
 Podzim 2016: 1. místo
 Mc Donald´s Cup: 1. místo základní část
 Mc Donald´s Cup: 1. místo okresní kolo
 MC Donald´s Cup: 1. místo krajské kolo
 EON Cup: 4. místo

