Výsledky v anketě Sportovec města Hluk za rok 2017

Jednotlivci
1. Jan Dohnal – fotbal
 Od mládí velký fotbalový talent, hrával i za dorost 1. FC Slovácko
 Tahoun mužstva v krajském přeboru
 Je výborný nejen ve středu pole, ale i jako střelec - za Hluk vsítil v mistrovských
zápasech více než 150 gólů
 Patří mezi nejlepší hráče v celé historii hlucké kopané
 Vítěz ankety Sportovec města Hluk v loňském roce
2. Dušan Tesařík – armwrestling
 Na Mistrovství Evropy v Katovicích vybojoval svůj premiérový titul mistra Evropy na
pravou ruku a na levačku k němu přidal bronzovou medaili
 Na Mistrovství světa v Budapešti pak obsadil na pravou ruku sedmé místo
 Mistrovství České republiky - 2x zlato, 2x stříbro
 Grand Prix Pepa Opava - 1x stříbro
 Český pohár Kněžice - 2x stříbro
3. Tomáš Olbert – florbal







Ve svých čtyřiadvaceti letech se jedná o naprosto vyzrálého a komplexního hráče
Po návratu ze superligových Otrokovic patří jednoznačně k tahounům prvního
mužstva mužů, se kterými by na jaře rád postoupil do vyšší soutěže Národní ligy
Jedná se o obávaného střelce, mezi jeho přednosti patří nekompromisní přesné
zakončení a taktéž hra tělem s pokrytím míčku
V aktuální sezóně je nejproduktivnějším hráčem Spartaku; v rámci celé soutěže
Divize D mu v kanadském bodování patří za 49 bodů třetí pozice, mezi střelci je se
30 brankami dokonce druhý
V historickém účinkování hluckých florbalistů v Poháru České pojišťovny zaznamenal
17 kanadských bodů, díky kterým se řadí do elitní desítky nejproduktivnějších hráčů
této prestižní soutěže, kde doposud nastoupilo v jednotlivých týmech přes dva tisíce
hráčů

4. Klára Nováková – mažoretky
 Již řadu let úspěšně reprezentuje Hluk v sólové disciplíně "klasické mažoretky"
 V roce 2017 získala na Mistrovství Moravy a Slezska stříbro a na Mistrovství České
republiky bronz v kategorii “sólo
5. Tomáš Martiš – fotbal





Do 18 let hrál v 1. FC Slovácko a tam již prokazoval velký talent. Když se mu
nepodařilo proniknout do mužských kategorií tohoto oddílu, rád přijal nabídku
svého mateřského týmu TJ Spartak HLUK
Je technicky dobře vybavený s velkým tahem na branku a se schopností se gólově
prosadit
Přes své mládí patří již nyní k oporám hluckého A mužstva
Fotbalem velmi žije jak on tak i jeho celá rodina, ve které má Tomáš velkou oporu

Jednotlivci - Speciální cena
Veronika Dufková – tanec
 Mladá talentovaná tanečnice, která působí od roku 2010 v TK Rokaso Uherské
Hradiště
 Držitelka 2. nejvyšší výkonnostní třídy ve standardních a latinskoamerických tancích
 Podílí se aktivně na přípravě mladších svěřenců v TK Rokaso
 Své taneční dovednosti předvádí na tanečním parketě po celé ČR

Kolektivy
1. Florbalové „A“ družstvo mužů
 V aktuální sezóně (těsně po polovině soutěžního ročníku) je tento tým na
vynikajícím 2. místě Divize D v těsném kontaktu za vedoucí Letkou Ostrava (bilance:
13 utkání, 11 výher, 1 remíza, 1 prohra; 34 bodů)
 Družstvo se pyšní třetí nejlepší obranou a vůbec nejlepším útokem soutěže
 Hlučtí florbalisté předvádějí ofenzivní florbal atraktivní pro diváky, ambice týmu jsou
nejvyšší - postup do Národní ligy
 V letošním roce zopakovali a překonali hlučtí florbalisté historický úspěch, když se
v Poháru České pojišťovny probojovali do osmifinálové skupiny mezi 16 nejlepších
celků celé ČR, kde dokonce zaznamenali premiérové vítězství mezi českou elitou
 Dalšího velkého úspěchu dosáhl Spartak v Bratislavě, kde v srpnu ovládl vůbec
největší mezinárodní florbalový turnaj na Slovensku „Slovak Open“
 Dlouhodobě drží florbalisté pozici třetího nejvýše hrajícího družstva mužů ve Zlínském
kraji
2. Armwrestling Hluk
 Hlučtí siláci v roce 2017 dokázali, že patří k elitě nejen na domácí půdě, ale i v
Evropě a na světovém kolbišti
 Čtveřice Dušan Tesařík, Václav Vaculovič, Jaroslav Štůsek a Martin Zábojník
přivezla z Mistrovství Evropy a světa celkem 3x zlato, 1x stříbro a 3x bronz
 Na Mistrovství ČR přidala dvojice Tesařík a Vaculovič 3x zlato a 2x stříbro
 Dalších 6 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile z domácích i zahraničních
soutěží pak pomohli výše jmenované čtveřici získat i Martin Vodák a Josef
Zámečník
3. Fotbalové „A“ družstvo mužů
 Fotbalové A mužstvo mužů TJ Spartak Hluk je stálicí dobrých výkonů již pět let
 Mužstvo si udržuje dlouhodobě vysokou výkonnost a patří po 1. FC Slovácko,
Uheském Brodu a Strání mezi TOP 4 nejlepších mužstev v okrese Uherské Hradiště
 V roce 2017 postoupilo do Krajského přeboru
 Po podzimní části sezóny 2017 je mužstvo prozatím na vynikajícím 5. místě s 21 body
a skóre 19:17
 Vítězné družstvo v anketě Sportovec města Hluk v loňském roce

Síň slávy
Pavel Dohnal – volejbal
 V roce 1999 se podílel na opětovném vzkříšení volejbalu v Hluku, kdy dal
dohromady část bývalých spoluhráčů a doplnil kádr mladšími posilami - v letech
2003 a 2004 získali muži titul přeborníka okresu
 Byl trenérem mládežnického družstva - pod jeho vedením dosáhli jeho svěřenci v
sezoně 2002/03 třetího místa v krajském přeboru kadetů
 Podílel se také na založení a trénování hluckého ženského volejbalového družstva,
které se účastní okresního přeboru doposud
 Vedl volejbalový oddíl organizačně a významnou měrou se podílel na pořádání
turnajů i sportovních disco-plesů
 V minulosti se rovněž podílel na řízení TJ Spartak
 Ke sportu přivedl všech svých 5 synů (fotbalista Jan Dohnal je Sportovcem města
Hluk za rok 2016)
Jaroslav Soviš – atletika
 Letos se dožívá 55 let
 Vynikající atlet, od dětství všestranně pohybově nadaný
 Od 6. třídy začal systematicky trénovat se skupinou vedenou trenérem Dobešem
 Byl rychlý, měl mohutný odraz a hlavně chuť do sportování i závodění
 Kromě sprintů byl především vynikající skokan do dálky – již v 6. třídě překonal 5
metrů, což je zatím pro současné žáčky nedostižné. Jeho výkony šly rychle nahoru, v
9. třídě se dostal daleko za 6 metrů
 V mládežnických kategoriích byl několikrát přeborníkem Jihomoravského kraje a
medailistou z Mistrovství ČR
 Po skončení základní školy byl zařazen do střediska vrcholového sportu mládeže ve
Zlíně. Tam už skákal přes 7 m, stovku uměl pod 11 sekund
 Díky každoročnímu zlepšení byl na vojnu povolán do pražské Dukly, což je stále
klub, který patří k evropské špičce. Tam byl vrchol Jardovy výkonnosti (dálka 777
cm, stovka za 10,6 s)
 V Dukle prožil 4 úspěšné roky, po návratu do civilu už sportoval jenom rekreačně
 Několikrát reprezentoval, po právu tedy patří k nejlepším odchovancům hluckého
sportu
Ladislav Straka – fotbal
 Ročník 1949
 Dlouholetý vedoucí dorosteneckých mužstev a člen několika výborů
 Jeho činnost je spjata s dalším zasloužilým funkcionářem a členem Síně slávy
hluckého sportu Antonínem Kočím. Jejich rukama úspěšně prošlo několik generací
dorostenců a žáků
 Aktivně se zúčastňoval i práce v několika výborech. Za svoji činnost byl při příležitosti
oslav 80ti let kopané v Hluku vyznamenám čestným uznáním za práci pro hlucký
fotbal
Antonín Ševčík – fotbal
 Ročník 1946
 Patřil do generace velmi úspěšného dorosteneckého týmu na začátku 60tých let
 Hrával v mužstvu s Fanynem Halovým, Františkem Sovišem, Jožů Bachanem a s
dalšími kluky této slavné generace



Byl předsedou fotbalového oddílu v době největší hlucké fotbalové krize, v době,
kdy nikdo tuto funkci nechtěl dělat. V následných letech se hlucký fotbal začal
znovu zvedat k lepším zítřkům

František Štefaník – fotbal
 Ročník 1950
 I přesto, že v mládí nebyl velkým talentem, tak se svou vůlí a pílí vypracoval k
oporám mužstva
 Hrával na pravém křídle a svou rychlostí a důrazem přiváděl své protivníky do role
statistů
 Z jeho důrazných akcí, které dokázali jiní hráči využít, padaly důležité góly.
 V určité době se stal také trenérem žákovského mužstva. I v nynější době patří k
jádru věrných fanoušků.

Talenti
Anna Gálová – florbal
 I když oslavila Anička nedávno teprve patnácté narozeniny, tak se jedná o fyzicky
vyspělou a důraznou hráčku obranných řad družstva starších žáků
 Její přístup ke sportu je příkladný - nevynechá jediný trénink či zápas
 Na hřišti nevypustí jediný souboj. Její přístup a píle byla zúročena, když byla vybrána
do konečné nominace Zlínského kraje na Olympiádu dětí a mládeže v Brně
Adam Konečný – fotbal
 8 let, talent od přírody
 V jeho fotbalové cestě ho vede jeho otec Radim Konečný, který ho trénuje nejen v
Hluku, ale i v Uherském Hradišti
 Adam je technicky dobře vybavený, fotbalový a má i přesnou střelbu
 Ač věkem v mladší přípravce, tak ve starší přípravce patří k oporám mužstva
Vanesa Zlínská – fotbal
 9 let
 Od nejmenšího dítěte měla velký vztah k fotbalu. V jejím koníčku ji vede její otec
 Vanesa je dobře technicky vybavena, má výbornou střelu a na hřišti má ohromný
přehled
 Je poctivá v tréninku, nevynechá jediný trénink, ať v přípravce či v mladších žácích
 Přestože věkově patří ještě do mladší přípravky, neztratí se ani v utkání žáků krajské
soutěže Zlínského kraje
Antonie Beníčková – basketbal
 Pochází ze sportovní rodiny - maminka hrála výborně házenou, dědeček Antonín
Ratajský ml. a pradědeček Antonín Ratajský st. jsou členy Síně slávy hluckého sportu
 Odmala vyzkoušela několik sportů, ale nakonec se rozhodla pro basketbal
 Po obnovení činnosti basketbalové přípravky vedené Mirkem Hubáčkem se zapojila
do její činnosti. Brzy se prokázal její talent pro tento sport a rodiče ji začali vozit na
tréninky žákyň do Uherského Brodu. Po několika týdnech byla zařazena do kádru
děvčat hrajících krajský přebor žákyň
 V současné době hraje v kategorii 15ti letých v základní pětce a patří mezi opory
týmu, který v této sezóně dosud neprohrál a má nakročeno do dorostenecké ligy



Tonička má už dnes jasno ve své sportovní i profesní budoucnosti. Je přihlášena ke
studiu na gymnáziu v Prostějově se zaměřením na basketbal a po maturitě by
chtěla vystudovat tělesnou výchovu a matematiku

Filip Hájek – judo
 8 let
 Lízátkový turnaj Uherský Brod - 3. místo
 Velikonoční turnaj Uherské Hradiště - 2. místo
 Pohár olympijských nadějí RAPID CUP 2017 Ostrava - 3. místo
 Memoriál Ing. M. Thoře Uherský Brod - 2. místo
 Podzimní turnaj Vsetín - 1. místo
 MONT GROUP JUDO CUP Tvrdonice - 2. místo
 Mikuášský turnaj Kostice - 1. místo
 Šampionát Moravy mláďat Uherské Hradiště - 3. místo
 Vyhlášen třetím nejlepším judistou v oddíle TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
 Složení zkoušek (páskování) na vyšší technický stupeň - 5. kyu (žlutý pásek)

Kolektivy - práce s mládeží
Basketbal – přípravka
 Basketbalová přípravka obnovila činnost před dvěma lety a jsou do ní zařazeny
děti ve věku 5 - 10 let. Jejich počet se postupně zvyšuje
 To, co se dosud naučili, už několikrát předvedli se stejně starými soupeři v Dolním
Němčí či Uherském Brodě
 Z iniciativy trenérského kolektivu, který vede bývalý úspěšný hráč Mirek Hubáček,
byl navázán kontakt s oddíly Hodonína, Dubňan, Uherského Brodu a Přerova.
Všechna družstva byla soupeři našich dětí při 1. ročníku turnaje přípravek
pořádaného v hlucké hale. Naši byli většině z nich rovnocenným soupeřem. Ze
setkání vzešla dohoda o pořadatelství dalších turnajů, takže chlapci se těší na další
turnaje na hřištích uvedených soupeřů.
 O tom, že děti jsou talentované a práce s nimi úspěšná, svědčí i to, že tři chlapci
jezdí na další tréninky do Brodu a tam hostují
 Věřme, že zájem dětí o basket bude trvalý a v blízké budoucnosti většina z nich
nastoupí na místa starších hráčů
Fotbal – mladší žáci
 jak má vypadat cílevědomá výchova mládeže, vidíme u mužstva mladších žáků.
Trenéři Aleš Hrabalík a Michal Podškubka vedou kluky od mini přípravky
 Jejich svěřenci hrají technický fotbal, kterým některá mužstva převyšují, a to i
přesto, že někteří hráči jsou věkem ještě ve starší přípravce
 Jejich umístění na 4. místě krajské soutěže Zlínského kraje dokazuje, že tato
nastoupená cesta je správná
Mažoretky – družstvo Mazlinky
 Trenérka Vendula Marková
 15ti členná skupina dívek ve věku 15 - 18 let
 1. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v kategorii "klasická mažoretka"
 3. místo na Mistovství ČR v kategorii "klasická mažoretka"

