JEDNOTLIVCI
1. místo
Monika Vybíralová - stolní tenis
- dlouholetá opora hluckého extraligového družstva žen
- velmi zkušená a spolehlivá hráčka, která v důležitých okamžicích vždy podpoří své
družstvo
- v roce 2018 měla 48% úspěšnost ve dvouhrách a je na 16. místě v úspěšnosti 44
extraligových hráček
- tahounka extraligového družstva, které je v tabulce na 7. místě
- vedle hráčské kariéry se rovněž věnuje výchově mladých hráčů v přípravce a žácích
2. místo
Tomáš Olbert - florbal
- ve svých pětadvaceti letech se jedná o naprosto vyzrálého a komplexního hráče
- patří jednoznačně k hlavním tahounům prvního mužstva mužů, které na jaře
postoupilo do Národní ligy, kde aktuálně velice úspěšně reprezentuje náš region
- jedná se o obávaného střelce, mezi jeho přednosti patří nekompromisní přesné
zakončení a taktéž hra tělem s výborným pokrytím míčku
- v aktuální sezóně je nejproduktivnějším hráčem Spartaku; v rámci celé Národní ligy mu
v kanadském bodování patří za 40 bodů třetí pozice, mezi nahrávači je s 19 asistencemi
dokonce druhý
- v Poháru České pojišťovny zaznamenal v 7 utkáních 34 kanadských bodů, díky kterým
mu patří dokonce 2. pozice mezi nejproduktivnějšími hráči této prestižní soutěže, kde
doposud nastoupilo v jednotlivých týmech hrubě přes dva tisíce hráčů
3. místo
Dušan Tesařík - armwrestling
- dlouholetý úspěšný reprezentant ČR
- Mistrovství Evropy v Bulharsku – bronzová medaile na levou ruku
- Mistrovství České republiky Kostice – 3x titul mistra ČR, 1x stříbro
- Mezinárodní soutěže Maďarsko a Slovensko – 1x stříbro, 3 x bronz
- Extraligové soutěže v ČR – 4x zlato
4. místo
Ondřej Plaček - basketbal
- kapitán družstva mužů Spartaku Hluk
- nejproduktivnější hráč družstva a opora týmu
- rozený lídr a tahoun družstva, který vždy v zápase odvádí maximum
- v roce 2018 nasázel 222 bodů do košů soupeře
5. místo
Michal Galuška - fotbal
- rodák z Ostrožské Nové Vsi, do Hluku přišel před čtyřmi lety a ihned patřil k oporám
mužstva
- technický hráč s velkým přehledem a také dobrou střelou
- všestranný univerzál, který hrává v útoku, v záloze, na místě stopera, i na kraji obrany
- hráč s výbornými povahovými vlastnostmi, které oceňují nejen spoluhráči v kabině,
ale také fanoušci

KOLEKTIVY
1. místo
Florbalové „A“ družstvo mužů
- vynikající soutěžní rok pro hlucký florbal, kdy dosáhl tento tým na jaře historický postup
do třetí nejvyšší soutěže v celé ČR (Národní ligy)
- v aktuální sezóně jsou florbalisté FBK jakožto nováček soutěže na vynikajícím 6. místě
Národní ligy; družstvo se mj. pyšní druhým nejlepším útokem soutěže
- hlučtí florbalisté předvádějí ofenzivní florbal atraktivní pro diváky, ambicí týmu je
postup do bojů play-off
- v letošním roce se florbalisté opět neztratili ani v Poháru České pojišťovny, kde byli až
v pokročilé fázi vyřazeni superligovou Ostravou
- dlouhodobě drží florbalisté pozici druhého až třetího nejvýše hrajícího družstva mužů
ve Zlínském kraji, v okrese UH pak dominují absolutně
2. místo
Stolnětenisové družstvo žen
- tradiční účastník nejvyšší domácí soutěže - extraligy
- rok 2018 zakončili extraligové hráčky na solidním 7. místě
- nejlepší hráčkou družstva je Monika Vybíralová s úspěšností 48% (12 vyhraných
dvouher a 13 prohraných)
- za družstvo dále nastupuje odchovankyně brněnského stolního tenisu a členka
juniorské reprezentace ČR Linda Záděrová a Slovenka Monika Uriková
3. místo
Armwrestling
- Mezinárodní soutěž Golemova ruka v Hluku: 2x stříbro
- Mezinárodní soutěž Senecká ruka na Slovensku: 1x bronz
- Mistrovství České republiky v Kostici: 5x zlato, 4x stříbro, 2x bronz
- Novojičínská páka: 1x zlato
- Mistrovství Evropy v Bulharsku: 1x stříbro, 2x bronz
- Mezinárodní soutěž v Maďarsku: 2x stříbro, 4 bronz
- Sportovní festival v Opavě: 2x zlato
- Soutěž v Novém Městě nad Metují: 2x zlato
SÍŇ SLÁVY (bez pořadí)
Antonín Hejna - fotbal
Ročník 1951. Fotbalově vyrůstal v Ostrožské Lhotě. Hrával na levém křídle, a přestože byl
poměrně menší postavy, vynikal rychlostí a hbitostí. Jeho úniky zakončené tvrdou
střelou levou nohou k tyči byly pro soupeřovy brankáře nechytatelné. U hluckých
fanoušků je oblíbený dodnes, protože je přátelské povahy a o fotbalu v Hluku si rád
popovídá.
Miroslav Konečný - fotbal
Ročník 1951. Fotbal v Hluku hrával od žáků, přes dorost až do mužů. Společně s Radkem
Řehákem trénoval na konci osmdesátých let minulého století žáky. Má svoji filosofii
fotbalu. V letech 1994-1996 byl manažerem fotbalového oddílu, když se postoupilo do
Krajského přeboru Středomoravské župy. Od tohoto úspěchu se z vedoucí fotbalové
pozice stáhl, ale fotbalové zápasy nadále navštěvuje a také rád komentuje.

Antonín Lopata - fotbal
Ročník 1947. Fotbalově vyrůstal v Ostrožské Lhotě. Byl to hodně spolehlivý hráč na kraji
obrany, který nedal soupeřům nic zadarmo. Jeho spoluhráč Standa Sadílek o něm
prohlásil, že nepoznal takového fotbalistu s fotbalovým srdcem. K fotbalu v Hluku se
vždy hlásí a rád vzpomíná na doby, kdy tady hrával.
Ing. Petr Orság - atletika
Ročník 1952. První atletický mistr republiky z oddílu Spartaku Hluk. Stal se jím jako
dorostenec, když v roce 1970 zvítězil na halovém mistrovství ČSR. Už v 15 letech závodil
za hlucké družstvo dospělých - startoval ve skoku dalekém, běhu na 100 m a ve štafetě.
Po získání mistrovského titulu byl zařazen do Střediska vrcholového sportu mládeže ve
Zlíně, kde poprvé překonal sedmimetrovou hranici ve skoku dalekém. Za studií na
vysoké škole závodil za pražskou Spartu, kde úspěšně bodoval v atletické lize. Hrával
také velmi dobře basketbal za Spartak Uherský Brod. V současné době si užívá
důchodu, žije ve Zlíně a stále sleduje se zájmem hlucký sport.
Dako Pavič - kuželky
Ročník 1949. Zakladatel hluckého kuželkářského oddílu. Byl dlouholetým trenérem
dorostenců a mužů. Později se stal také trenérem žen. Současně se svojí trenérskou
kariérou hrál také za družstvo mužů a v přeboru Jihomoravského kraje vždy patřil mezi
nejlepší hráče celé soutěže. Dodnes hraje za hlucké smíšené družstvo Zlínskou krajskou
soutěž.
TALENTI (bez pořadí)
Marek Dedek - florbal
- 11 let
- talent hluckého florbalu, který v aktuální sezóně nastupuje jak za tým elévů, tak za
družstvo mladších žáků
- jedná se o všestranného hráče, který může nastoupit v obraně i útoku
- jeho předností je bojovnost, nasazení, hra tělem a v neposlední řadě má smysl pro fair
play
Matyáš Kolečkář - stolní tenis
- 10 let
- ve Zlínském kraji patří Matyášovi 1. místo v nejmladších žácích
- v republice patří mezi 9 nejlepších chlapců
- je zařazen do výběru „Hledáme budoucí olympioniky v české republice“
- v zápasech vyniká přísnou hrou a odvážností
- pravidelně se účastní republikových bodovacích turnajů v nejmladších a mladších
žácích
- v Praze a Ostravě v září a říjnu 2018 získal bronzovou medaili ze čtyřhry
Kristýna Novotná - basketbal
- 11 let
- talent pro basketbal zdědila po tatínkovi, bývalém hráči Spartaku Hluk
- do basketbalové přípravky začala chodit v září loňského roku, už po 2 měsících byla
zařazena do starší přípravky mezi vyspělejší hráče
- je rychlá, dobře ovládá driblink, stále se zlepšuje ve střelbě, měla by se zlepšit v
provedení i zpracování přihrávek

- absolvovala úspěšně některé turnajové zápasy se starší přípravkou a ze všech
začátečníků dělá největší pokroky
- zájem o basketbal i maximální podpora rodičů jsou dobrými předpoklady pro její další
výkonnostní růst
Natálie Páčová - sólová mažoretka
- 12 let
- velmi talentovaná co se pohybové průpravy i techniky s hůlkou týče
- přestože začala s mažoretkami později než ostatní, velmi rychle skupinu dohnala a
nyní patří k její špičce
- naše město reprezentuje na národních soutěžích i v sólových disciplinách, a to jak
klasické mažoretky, tak twirlingu
- na Mistrovství Moravy a Slezska - solo v junior mladších B třídě získala 4. místo
- na Mistrovství ČR v téže třídě a ktg. získala 7.-9. místo
- na twirlingovém národním poháru v ktg. junior mladší získala ve třídě C 11. místo
David Stašek - fotbal
- 10 let
- hráč, který hraje spíše zezadu, nicméně mu nedělá problém projít přes dva hráče a
zakončit tvrdou střelou. Jeho největší slabinou je jeho tvrdohlavost, která ho limituje v
jeho rychlejším růstu. I přesto tohle patří mezi tahouny týmu a je to velký příslib pro
hluckou kopanou.
Marek Šantrůček - fotbal
- 10 let
- začínal jako hráč v poli, ale nakonec našel své místo v brance
- i když začal chytat teprve před rokem, tak díky jeho vzorné tréninkové morálce se jeho
výkon rapidně zlepšuje
- pokud zapracuje ještě na hře nohou, bude z Marka záviděníhodný gólman
Antonín Štefaník - tenis
- 7 let
- K tenisu ho v pěti letech přivedla jeho matka Alena Štefaníková (bývalá profesionální
hráčka a současná trenérka tenisu Spartak Hluk)
- v současné době se na jeho přípravě podílejí i trenéři z tenisového oddílu Slovácko,
kde startuje v krajském přeboru v kategorii 7-9 let
- v roce 2018 se probojoval do semifinále celostátního turnaje v babytenisu v Praze
- úspěchy sklízí i jako hráč basketbalu, kde se začíná prosazovat jako jedna z opor
družstva
Tomáš Tuhý - florbal
- 13 let
- je hlavním tahounem a současně nejproduktivnějším hráčem družstva starších žáků,
které působí ve Zlínské lize
- jeho přístup k tréninkům a zápasům je příkladný
- v utkáních vyniká především velmi dobrou hrou tělem, přehledem a také výbornou
střelou
- v budoucnosti by se z něj mohla stát opora mužského ligového výběru
Hana Marečková - taneční sport
- 15 let

- tanečnímu sportu se věnuje od svých deseti let
- získala nejvyšší možnou třídu v juniorské kategorii třídu B
- členka TK Rokaso
- v současné době hostuje v TK Gradace Kroměříž, jelikož studuje střední pedagogickou
školu v Kroměříži
- v budoucnu by se chtěla věnovat dětem v mateřské škole a předat jim vášeň pro
tanec a pohyb
KOLEKTIVY – PRÁCE S MLÁDEŽÍ (bez pořadí)
Basketbal - přípravka
- trenéři Miroslav Hubáček, Jiří Kalakaj a Dušan Dobeš
- počet členů basketbalové přípravky se během roku zvýšil na 35, takže jsou rozděleni
do 2 skupin - "mrňůsy" (mladší) a "caloni " (starší)
- mezi mladšími převládají děvčátka ze školky a z 1. třídy ZŠ
- v pětičlenné soutěži se caloni podstatně zlepšili a obsadili 2. místo
- mimoto sehráli další přípravné zápasy – z 32 zápasů 25x vyhráli
- solidní úrovni caloňů svědčí i zájem trenérů Uherského Brodu, kde v současnosti hostují
v nadregionální soutěži 3 kluci a 2 děvčata
- i mezi mrňousky je několik slibných talentů, v současnosti se všichni těší na první
opravdový zápas v Dolním Němčí
Mažoretky - družstvo Divošky
- trenérka Michaela Jančová
- skupina je složená z 16ti děvčat ve věku 10-11 let
- za rok 2018 se tato skupina výkonnostně posunula velmi vpřed, osvojila si několik
nových twirlingových technik a zdokonalila se v pohybové průpravě
- díky vytrvalé celoroční práci udělala děvčata velký pokrok a v dubnu získala své první
soutěžní ocenění – 2. místo na soutěži v Holešově
Stolní tenis - přípravka a žáci
- trenérka Monika Vybíralová a Vratislav Oslzla
- v přípravce je 30 hráčů, nejmladším je 5 let
- vybrané děti z přípravky hrají okresní soutěž žáků (2 družstva)
- v úspěšnosti je v první patnáctce 5 dětí z Hluku
- žáci patří ke špičce zlínského kraje ve svých kategoriích, pravidelně se účastní
republikových turnajů a hrají i soutěže dospělých

