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Atletický ovál s umělým povrchem.
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«
Již čtvrtým rokem rekapituluje publikace Ohlédnutí za sportem Strakonice spor-
tovní úspěchy jednotlivců a kolektivů sdružených ve sportovních klubech půso-
bících na území města Strakonice. Tentokrát v publikaci naleznete dění za rok 
2007. Publikace připomíná významné sportovní akce, přehled umístění vybraných 
mužstev TJ/SK, přináší vyhodnocení ankety o nejlepší sportovce, kolektivy a spor-
tovní osobnosti a i v tomto díle na prvních stranách je možné zhlédnout přehled 
jednotlivých TJ/SK působících na území města Strakonice v roce 2008 včetně jejich 
kontaktů a členské základny.

Financování tělovýchovy a sportu ve Strakonicích
V roce 2007 směřovala do oblasti tělovýchovy, sportu a ostatní volnočasové aktivi-
ty z rozpočtu města částka ve výši cca 28 000 000 Kč. Uvedené prostředky byly vy-
užity jednak ke krytí nákladů na provoz a investice sportovišť pod správou města, 
jednak byly poskytnuty jako přímá finanční podpora jednotlivým subjektům.
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Výstavba házenkářské haly.Fotbalové hřiště s osvětlením.

Sportoviště ve Strakonicích
Město Strakonice získalo v roce 2007 grant z programu Jihočeského kraje na 
vybudování tartanové dráhy v areálu sportovního stadionu Na Sídlišti ve výši 
5 500 000 Kč. Celkový rozpočet stavby činil náklady ve výši cca 14 800 000 Kč. Zbylé 
finanční prostředky hradilo město ze svého rozpočtu. Kromě tartanové dráhy byly 
zprovozněny i sektory pro další atletické disciplíny, jako je hod oštěpem, skok 
vysoký, skok do dálky. 

Osvětlení fotbalového hřiště s umělým povrchem třetí generace také ve spor-
tovním areálu Na Sídlišti bylo zprovozněno na podzim 2007. Vyžádalo si náklady 
z rozpočtu města ve výši cca 600 000 Kč.

V květnu 2007 byla zakončena I. etapa výstavby házenkářské haly. Celkové náklady 
činily cca 10 500 000 Kč, z toho 3 000 000 Kč získali házenkáři jako dotaci z gran-
tového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zbylá částka 
byla hrazena z rozpočtu města Strakonice. V rámci I. etapy došlo k vybudování 
základových konstrukcí, byla provedena montáž ocelové obloukové konstrukce, 

zastřešení, srovnán povrch včetně položení asfaltového koberce jakožto podkla-
du pro nový umělý povrch a připojena elektrická energie včetně provedení části 
elektroinstalací. Oddíl házené podal žádost o dotaci pro II. etapu opět do granto-
vého programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, avšak ta nebyla 
schválena, a tak se výstavba zastavila. V rámci II. etapy by mělo dojít k uzavření 
haly štíty, k zateplení střechy, k vnitřním úpravám, jako je osazení tribuny, položení 
umělého povrchu, prostoru střídaček, dobudování vzduchotechniky, elektroinsta-
lace, osvětlení a vytápění. 

Na konci listopadu 2007 byla zkolaudována zrenovovaná kuželna TJ Fezko Strakoni-
ce. Zmodernizovaná kuželna má čtyři hrací dráhy s moderní technologií, jako jsou 
automaty, podavače a rozběžiště. Celkové náklady rekonstrukce byly 3 789 000 Kč. 
Tělovýchovná jednota získala na akci dotaci ve výši téměř 2 901 000 Kč od Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Částku ve výši 61 000 Kč uhradila jed-
nota a dalších 227 000 Kč bylo hrazeno z rozpočtu města Strakonice. Zbylá částka 
ve výši 600 000 Kč bude zafinancovaná jednotou pomocí splátkového kalendáře 
2008–2011. 
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Původní kuželna.

Zrekonstruovaná kuželna.

Komise pro sport
Komise pro sport zasedala dvanáckrát měsíčně a v průběhu roku jako poradní 
orgán Rady města Strakonice jí předávala návrhy na nejrůznější finanční příspěvky 
města v oblasti tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit. 
Významnou akcí komise v roce 2007 bylo uspořádání výstavy Historie sportu ve 
Strakonicích ve vstupní hale plaveckého stadionu. Výstava byla pořádána k výročí 
města, které v tomto roce slavilo 640 let od získání základních městských práv. 
Výstava byla zahájena ve čtvrtek 28. 6. v 15 hodin a trvala do úterý 31. 7. Návštěv-
níci si mohli připomenout dlouholetou tradici nejrůznějších sportovních aktivit 
spojených se jmény mnoha vynikajících sportovců. Součástí výstavy byly také za-
půjčené exponáty ze soukromých sbírek. Záštitu převzal radní Jihočeského kraje 
Ing. Pavel Pavel.

Výstava Historie sportu ve Strakonicích.
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« TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE 
PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2008

Basketbalový klub Strakonice
Předseda: Ing. Miloš Balák
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 763 693 (Mgr. Eduard Gaisler – generální manažer klubu)
E-mail: e.gaisler@seznam.cz
Web: www.basketst.cz
Činnost: basketbal

SK Basketbal Strakonice
Předseda: Mgr. Milan Janda
Sídlo: Na Křemelce 512 – zimní stadion, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 575 181
E-mail: janda@gymstr.cz
Web: www.bkstrakonice.cz
Činnost: basketbal
 
TJ Balvani Strakonice
Předseda: Josef Laně
Sídlo: Skupova 751, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 255 539 (organizační pracovník Luděk Kalina)
E-mail: balvanistrakonice@seznam.cz; ludek.kalina@iol.cz
Web: www.balvani.cz
Činnost: fotbal

Bushido – Strakonice, S. K. I. F. CZ, o. s.
Předseda: Bc. Roman Kouhoutek
Sídlo: Za Pilou 1123, 386 01 Strakonice
Tel.: 777 130 667
E-mail: bushido.strakonice@email.cz
Web: www.bushido-strakonice.info
Činnost: výuka bojových umění

Výstava Historie sportu ve Strakonicích.



10 11

Cobra Ryu Strakonice, o. s.
Předseda: Petr Petřík
Sídlo: Písecká 187, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 463 655
E-mail: petrik@cobrasecurity.cz 
Web: www.cobra.strakonice.cz 
Činnost: výcvik bojových umění  
 
SK Cyklo-Macner Strakonice
Předseda: Ing. František Macner 
Sídlo: Dr. Jiřího Fifky 925, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 328 354; 603 253 017
E-mail: cyklomacner@seznam.cz
Web: www.cyklomacner.cz
Činnost: cyklistika

Dům dětí a mládeže Strakonice – Fbc Strakonice
Ředitelka: Mgr. Iva Šrámková
Sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 216
E-mail: ddm@ddmstrakonice.cz
Web: www.ddmstrakonice.cz
Činnost: aerobik, aikido, florbal, házená, moderní gymnastika, potápění, šachy,
  sportovní hry, stolní tenis, tai-či, nohejbal

FBC Dynamo Strakonice
Předseda: Milan Taranda
Sídlo: Palackého náměstí 102, 386 01 Strakonice
Tel.: 774 279 655
E-mail: fbcdynamo.strakonice@seznam.cz; quentin.mcs@atlas.cz
Web: www.fbcdynamo.wz.cz
Činnost: florbal

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice 
Předseda: Mgr. Zdeněk Gracík
Sídlo: Máchova 902, 386 01 Strakonice
Tel.: 604 475 933
E-mail: klub@strakonice.cz
Činnost: rybaření

Letecko-modelářský klub Strakonice
Předseda: Jan Raus
Sídlo: Holečkova 516, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 982 813
Činnost: letecké modelářství
 
SK Diorit Strakonice
Předseda: František Slavík
Sídlo: Čelakovského 1012, 386 01 Strakonice 
Tel.: 383 834 089
E-mail: frantisek.slavik@tsst.cz
Činnost: lední hokej

SK Fight Pro Strakonice
Předseda: Michal Frček
Sídlo: Strunkovice 55, 387 01 Volyně
Tel.: 775 077 075
E-mail: michalfrcek@seznam.cz
Činnost: box, kick-box, sportovní výchova mládeže 

HC Strakonice, o. s.
Výbor: Bohuslav Čapek, Ladislav Gross, Mgr. Roman Heimlich, 
           Ing. Pavel Srb, Zdeněk Vondráček
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 669 150 (Ing. Srb); 606 669 151 (p. Vondráček); 
       606 669 152 (Mgr. Heimlich) 
E-mail: hcst@seznam.cz
Web: www.hcstrakonice.cz
Činnost: lední hokej 

SK JUDO 1990 Strakonice
Předseda: Karel Zelinka
Sídlo: Sokolská 295, 387 01 Volyně 
Tel.: 723 760 597; 724 053 777
E-mail: skjudo.strakonice@tiscali.cz
Web: www.skjudo.web.tiscali.cz
Činnost: judo
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Občanské sdružení Karate Strakonice
Předseda: Bc. Marek Šulc
Sídlo: Stavbařů 211, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 458 283
E-mail: sulc.marek@tiscali.cz
Web: www.karatestrakonice.web.tiscali.cz
Činnost: karate, zážitková pedagogika, rekreační sport

Sportovně střelecký klub Strakonice 
Předseda: Jiří Hála
Kontaktní osoba: Pavel Taubr
Sídlo: Novosedly 134, 387 16 Volenice
Tel.: 737 732 663; 383 398 221
E-mail: sskstrakonice@email.cz
Činnost: sportovní střelba
 
SKI-Klub Strakonice
Předseda: Jaromír Zeman
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 265 413
E-mail: zeman@ssrsstrakonice.cz
Činnost: lyžování – běžecké a alpské disciplíny 

TJ ČZ Strakonice
Předseda: Josef Opava
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 324 786
E-mail: cbf.st@cbox.cz
Činnost: atletika, badminton, cyklistika, házená, 
  horolezectví, jachting, kuželky, nohejbal, orientační běh, 
  stolní tenis, šachy, turistika, volejbal, sport pro všechny, 
  oddíl zdravotně postižených – neslyšící 

TJ Dražejov
Předseda: Karel Hoch
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 728 570 778; 777 726 315
E-mail: pepina.kleckova@seznam.cz
Web: www.tjdrazejov.wz.cz
Činnost: kopaná

TJ Fezko Strakonice
Předseda: Ing. Michal Bleier
Sídlo: Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 415 498 (zaměstnání); 
       606 704 194 (Ing. Jiří Volák – jednatel)
E-mail: bleier@fezko.cz
Činnost: plavecké sporty (vodní pólo, plavání, 
  otužilci, dálkové plavání), kuželky, 
  volejbal, nohejbal, oddíl ASPV, turistika 

TJ Otava Strakonice
Předseda: Václav Vondra
Sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 277 965
E-mail: v.vondra@cbox.cz 
Činnost: kanoistika – vodní slalom, 
  vodní turistika – pobyt v přírodě 

TJ Sokol Strakonice
Předsedkyně: Věra Hurychová
Sídlo: Na Stráži 340, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 332 173; 736 766 832; 724 836 331 
E-mail: TJ.Sokol.Strakonice@seznam.cz
Činnost: všestrannost, stolní tenis, tanec 

Sportovní klub Biatlonu Strakonice, o. s.
Předseda: Zdeněk Samec
Sídlo: Arch. Dubského 977, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 250 047
E-mail: biatlon-st@seznam.cz 
Web: http://biatlon-st.wgz.cz
Činnost: biatlon
 
SK Strakonice 1908, s. r. o.
Předseda: Michal Káník
Sídlo: Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice
Činnost: kopaná 
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Tenis klub Strakonice, o. s.
Předseda: Ing. Libor Volf
Sídlo: Máchova 178, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 952 358; 383 321 061
E-mail: volf.libor@wo.cz
Web: www.tkstrakonice.cz
Činnost: tenis

SK Tomako Strakonice, o. s.
Předseda: Vítězslav Vojta
Sídlo: Kochana z Prachové 119, 386 01 Strakonice
Tel.: 737 154 461, 383 315 248
E-mail: vojta@fezko.cz
Činnost: sálová kopaná

« ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

V tělovýchovné organizaci Český svaz tělesné výchovy je ve Strakonicích v roce 
2007 organizováno 18 tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jež mají násle-
dující členskou základnu:

celkem muži ženy dospělí 
celkem

dorostenci dorostenky žáci žačky mládež 
celkem

TJ Dražejov  194 136 3 139 38 0 17 0 55

TJ ČZ Strakonice 947 301 268 569 28 33 152 165 378

TJ Fezko Strakonice 411 164 98 262 19 12 75 43 149

TJ Otava Strakonice 16 10 5 15 0 1 0 0 1

TJ Balvani Strakonice 84 82 0 82 2 0 0 0 2

Basketbalový klub Strakonice 214 55 41 96 18 25 22 53 118

SK Strakonice 1908, s. r. o. 233 80 0 80 65 0 87 1 153

SK TOMAKO Strakonice, o. s. 49 46 3 49 0 0 0 0 0

SK Cyklo-Macner Strakonice  41 34 3 37 0 2 0 2 4

Tenis klub Strakonice, o. s.  116 78 24 102 1 1 4 8 14

SK JUDO 1990 Strakonice  38 6 6 12 4 0 17 5 26

Občanské sdružení Karate Strakonice 282 41 32 73 34 14 111 50 209

SK KSKB Strakonice 3 3 0 3 0 0 0 0 0

HC Strakonice, o. s. 208 59 2 61 32 0 114 1 147

SKI-Klub Strakonice 77 34 20 54 7 4 7 5 23

SK Fight Pro Strakonice 26 19 2 21 5 0 0 0 5

FBC Dynamo Strakonice  16 16 0 16 0 0 0 0 0

SK Diorit Strakonice 29 28 1 29 0 0 0 0 0

« ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice

dospělícelkem dospělí celkem dorostenci dorostenky žáci žačky mládež celkem

muži ženy

413 66 129 195 4 3 64 147 218

žactvo do 15 letdorost od 15 do 18 letdospělí od 18 let
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« STRUČNÝ PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ

Basketbalový klub Strakonice
Klub hledá nové posily za mořem pro neutěšenou situaci v lize žen. Byly vyzkou-
šeny tři hráčky, z toho se osvědčila Demoy Williams, první hráčka černé pleti ve 
Strakonicích. Výhra se Slovankou to potvrzuje.
Dorostenky v extralize pokračovaly ve výhrách, podobně jako mladší žačky. 

Házená Strakonice
I v roce 2007 startují v národních soutěžích (II. liga) celky mužů a žen pod názvem 
Fezko Strakonice. 
Ženy zahájily přípravu na jarní sezonu opět pod vedením trenérky Evy Krausové 
s nálepkou stříbrného družstva II. ligy po podzimní části soutěže. 
Starší žáci zahájili rok úspěšně třetím místem na Jihočeském poháru v Třeboni, kde 
jako nejlepší jihočeské družstvo získali Jihočeský pohár. Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhlášen David Zbíral.
Minižactvo zahájilo sérii zimních oddílových turnajů v házené 4+1. Prvého turnaje 
se zúčastnilo šest družstev strakonických chlapců a děvčat.
Mladší i starší žáci obsadili první místa na turnajích pořádaných Duklou Praha. 
David Zbíral byl nejlepším střelcem turnaje, Petr Masák byl vyhlášen nejlepším 
hráčem.

Letecko-modelářský klub Strakonice
Dne 20. 1. proběhla první soutěž okresní ligy házedel.

SKI-Klub Strakonice – oddíl běžecké disciplíny
Jan Melichar se účastnil mistrovství republiky, kde skončil na jedenatřicátém místě 
na 10 km volně. Dále obsadil dvaadvacáté místo v jihočeské štafetě sprint – volně.
 
TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu
Eva Hanušová byla na druhém místě v oblastním přeboru.
V rámci Grand prix „D“ žáků ČR skončil Zdeněk Přib na devátém až dvanáctém mís-
tě, Denisa Peterková vyhrála a Lenka Martínková obsadila sedmé až osmé místo. 

          leden 2007
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TJ Dražejov
Ve STARZ aréně obsadili žáci v turnaji firmy Ekonomické služby druhé místo z osmi 
družstev. 

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Strakoničtí tanečníci tancovali v párech na Sport Agency Praha Cup, kde v kategorii 
děti II D obsadili čtvrté místo Matěj Toucha–Tamara Houdková, v kategorii do-
spělí C – latinsko-americké tance třetí místo Antonín Šlehofer–Kateřina Chalupská 
a v kategorii dospělých B – latinsko-americké tance šesté místo Pavel Boroš–Mi-
chaela Habartová.
Na pátém místě skončili při Říčanském poháru v kategorii dospělých B – latinsko-
americké tance Pavel Boroš–Michaela Habartová.
Tanečníci se ucházeli O cenu La-St Dance Teamu. V juniorské kategorii II – C – stan-
dardní tanec byli třetí Viktor Houdek–Kristýna Císařová. V juniorské kategorii II – D 
– standardní tanec získali druhé místo Tomáš Křeček–Sandra Hanzlová. V juniorské 
kategorii II – D – latinsko-americké tance vyhráli Michal Mařík–Lenka Chalušová 
a čtvrté místo získali David Mikšátko–Tamara Houdková. V kategorii dospělých D – la-
tinsko-americké tance zazářili na prvním místě Vasyl Manzyuk–Vendula Lískovcová.  

TJ Sokol Strakonice – oddíl všestrannosti
Dne 20. 1. se konal župní přebor ČOS v plavání. V žákyních I. byla devátá Linda Pro-
cházková a jedenáctá Veronika Sudová. V žákyních II. vyhrála Tereza Koutenská, 
třetí místo obsadila Eva Mikešová, na desátém místě skončila Eliška Králová a na 
jedenáctém Kristýna Vondrysová. V žákyních III. byla na druhém místě Kateřina 
Kučerová a na třináctém Kateřina Hochová. V dorostenkách si bronzovou medaili 
vybojovala Dagmar Paulová a v ženách na první příčce zářila Jana Maříková. V žá-
cích I. získal zlato Jan Kačírek a v žácích II. byl na sedmém místě Jan Matas a na 
místě osmém Václav Pavlovič. 

 

Basketbalový klub Strakonice
Ženy skončily v poháru prohrou s USK. Tým žen B bojuje o udržení, oba extraligo-
vé dorosty jsou v horní polovině tabulky. Žáci bojují o postup do finále oblasti.

Bushido – Strakonice
V Českých Budějovicích se konalo první kolo krajské ligy a krajský přebor seniorů. 
V kata seniorech zlatou medaili vybojoval Roman Kohoutek. V kata starší žákyně 
zlato získala Regína Rejžková a stříbro Kateřina Pechová. V kata mladší dorostenky 

na první příčce zazářila Lenka Petříková a v kata mladší žákyně třetí místo obsadila 
Terezie Sklenářová. Kata team starších žákyň ve složení Regína Rejžková, Kateřina 
Pechová a Karolína Mlíková skončil na druhém místě.
V kumite do 60 kg přivezl zlato Roman Kohoutek, v kumite +80 kg si odnesl zlatou 
medaili František Mach. V kumite do 35 kg získal druhou příčku Jiří Mlíka a v ku-
mite do 40 kg vyhráli Vladimír Pech a Pavel Polánka, na druhém místě byla Regína 
Rejžková a třetí místo obsadila Kateřina Pechová. V kumite +60 kg byl třetí Miroslav 
Polánka. V kumite +55 kg zářila na prvním místě Lenka Petříková.  

OS ČSTV Strakonice
Jako každým rokem byla vyhlášena v pátek 2. 2. v hotelu Amber Bavor anketa 
o nejlepší sportovce, sportovní kolektivy a sportovní osobnosti okresu Strakonice 
za rok 2006. (Pořadí je uveřejněno v publikaci Ohlédnutí za sportem 2006 Strako-
nice na stranách 31–32.)
 
Házená Strakonice
Na Malé ceně Prahy získali starší žáci první místo, mladší žáci skončili třetí. 
Oddíl uspořádal přípravný turnaj starších žáků v hale STARZ, v silné konkurenci 
chlapci skončili na druhém místě.
Družstvo starších žáků obsadilo druhé místo v anketě O nejlepší jihočeský tým do 
patnácti let za rok 2006. Tento výsledek oslavilo družstvo postupem do třetího kola 
žákovské ligy, nejvyšší dlouhodobé soutěže v ČR.
Proběhly další dva oddílové turnaje v házené 4+1 pro minižactvo a na ně navázal 
turnaj v házené 6+1 v hale STARZ. Domácí družstva minižactva v něm obsadila 
druhé, třetí a čtvrté místo.  

Letecko-modelářský klub Strakonice
Dne 3. 2. a 17. 2. proběhla druhá a třetí soutěž okresní ligy házedel navazující na 
první kolo okresní ligy ze dne 20. 1. V celkovém pořadí vyhrál ve starších žácích 
Petr Vozandych, v mladších žácích vybojoval první místo Jakub Vozandych, na dru-
hém místě skončil Tomáš Zimanzl. V seniorech si zlato odnesl Václav Patěk, stříbro 
Roman Volf a bronz Jaroslav Man. 

SKI-Klub Strakonice – oddíl běžecké disciplíny
Stříbrnou medaili vybojoval Jan Melichar na krajském přeboru na 4 km volně. Stří-
brnou medaili přivezl také Miroslav Filipčík na 10 km klasicky.

SKI-Klub Strakonice – oddíl alpské disciplíny
Při krajském přeboru starších žákyň skončila Dominika Voráčková (přebornice kra-
je) na zlaté příčce. Jakub Rataj (přeborník kraje) získal první místo na krajském 
přeboru mladších žáků. 
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Sportovně střelecký klub Strakonice
V Táboře se uskutečnil závod třetí kategorie – Táborský sněhulák. V disciplíně vel-
korážná puška 100 m otevřená mířidla vyhrál Pavel Taubr se 183 body, druhý skon-
čil Václav Toucha se 182 body. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu
Deváté až šestnácté místo získala Eva Hanušová na mistrovství ČR. 

TJ Dražejov
Žáci vyhráli halový turnaj okresního fotbalového svazu, který se konal ve STARZ 
aréně.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Taneční páry ze Strakonic se účastnily Ceny města Rožmitálu pod Třemšínem. 
V kategorii děti II – D byli na šestém místě Petr Pavlovec–Zuzana Chalupská. V ka-
tegorii junioři II – D – latinsko-americké tance si zlatou medaili odvezli Michal Ma-
řík–Lenka Chalušová a v kategorii junioři II – C – standardní tance obsadili šesté 
místo Viktor Houdek–Kristýna Císařová.
Šesté místo v kategorii děti II - D si ze soutěže O táborský pecen přivezl pár Petr 
Pavlovec–Zuzana Chalupská, dále pak pátou pozici zde obsadil pár Michal Mařík–
Lenka Chalušová v kategorii junioři II – D – standardní tance a v kategorii junioři II 
– D latinsko-americké tance vyhrál pár Michal Mařík–Lenka Chalušová. 

Basketbalový klub Strakonice
Starší dorostenky mají výpadek, prohrály čtyři zápasy za sebou, vše napravily skvě-
lou výhrou doma. Dorostenky Kristýna Tomanová a Petra Lukešová začaly trénovat 
s I. ligou.
Minidívky starší postoupily do finále oblasti. Ženy nejsou bez naděje na účast 
mezi nejlepšími osmi – cíl je postup do play off.
Muži se posilují o start trenéra Víti Krejčího a plánují postup do II. ligy. 

Bushido – Strakonice
České Budějovice hostily i druhé kolo krajské ligy, odkud si strakoničtí závodníci 
přivezli dvanáct medailí. V kata starší žákyně zlatou medaili získala Petra Buch-
telová a v kata mladší dorostenky Lenka Petříková; stříbro si přivezla v kata starší 
žákyně Regína Rejžková a v kata mladší žákyně Terezie Sklenářová. Bronz zdobil 
v kata mladší žáci Pavla Polánku, v kata starší žákyně Kateřinu Pechovou. Kata 

team starších žákyň zářil na prvním místě. V kumite +50 kg obsadila první příčku 
Karolína Mlíková. Druhé místo získali v kumite do 40 kg Vladimír Pech a Regína 
Rejžková a třetí Kateřina Pechová. V kumite +55 kg byla na druhém místě Lenka 
Petříková. 
Dne 24. 3. proběhlo mistrovství ČR seniorů v Brně, kde František Mach vybojoval 
třetí místo v kumite +80 kg. 
 
Házená Strakonice
Pořadatelství jedné ze skupin třetího kola žákovské ligy chlapců připadlo strakonic-
kému oddílu. Hrálo se v Písku a strakonické družstvo si zde zajistilo postup mezi 
nejlepších dvanáct celků republiky. 

HC Strakonice, o. s.
Junioři získali v krajském přeboru třetí místo. Dorost se stal vítězem kvalifikace o II. 
ligu. Žáci 9. třídy obsadili v žákovské lize bronzovou příčku, žáci 8. třídy vyhráli. 
V krajském přeboru 5. třídy získali strakoničtí hokejisté třetí místo a v krajském pře-
boru 4. třídy obsadili Strakoničtí druhou příčku. Minihokej 2. třídy a 3. třídy vyhrál 
krajský přebor ve své kategorii. 

SK JUDO 1990 Strakonice 
Dne 17. 3. se konala v Dačicích velká cena. V prvních závodech byl klub za-
stoupen v kategorii juniorek. Startovala Iveta Šťastná ve váze do 48 kg, která 
obsadila druhé místo.
Druhé klání, a to oblastní turnaj Randori se konal dne 22. 3. ve Strakonicích. Po 
jednom vítězství vybojovali: Karel Votava, Tadeáš Staněk, Vít Špoula, Petr Kantor, 
Martin Malý, Jakub Komrska. Dvě vítězství získali: Antonín Poduška, Filip Smrčka, 
Kateřina Sosnová. 
Prachatice pořádaly dne 24. 3. velkou cenu města mladších a starších žáků. Třetí závo-
dy absolvovaly kategorie mladších a starších žáků. V mladších žácích se umístil na čtvr-
tém místě Vít Špoula ve váze do 55 kg. Ve starších žácích sedmé místo obsadil Jakub 
Komrska ve váze do 55 kg a Martin Malý skončil ve váze do 66 kg na třetí pozici. 

SKI-Klub Strakonice – oddíl běžecké disciplíny
V březnu se konal český pohár, kterého se účastnil Jan Melichar, kde získal 74. mís-
to – 4 body, v listině bodů skončil Jan Melichar na 47. místě.
Jihočeský pohár vyhrál Miroslav Filipčík.

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Táboře se uskutečnil závod třetí kategorie – Malighen Cup. V disciplíně velkoráž-
ná puška 100 m otevřená mířidla získal Václav Toucha zlatou medaili s 268 body 
a Pavel Taubr skončil na čtvrtém místě s 259 body. 
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TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl
Anna Švecová získala zlatou medaili při halovém krajském přeboru ve skoku do dálky 
a bronzovou na 50 m překážek. Kateřina Kučerová obsadila druhé místo v běhu na 50 m. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu
Bronzovou medailí se pyšní Eva Hanušová při Grand prix dospělých ČR „C“. Jan 
Schneedorfer byl v Grand prix dospělých ČR „E“ na třetím až čtvrtém místě.
V rámci Grand prix „C“ žáků ČR skončila Denisa Peterková na devátém až dvanác-
tém místě a Zdeněk Přib na třináctém až čtrnáctém místě. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek
Šimon Palán vyhrál okresní přebor starších žáků s 318 kuželkami, Ondřej Palán byl 
druhý s 309 kuželkami. 
Na okresním přeboru mužů skončil Karel Filek na třetím místě s 1 030 kuželkami 
a Jaroslav Petráň na devátém s 999 kuželkami. V další soutěži byl Jaroslav Petráň 
druhý s 941 kuželkami.
Na okresním přeboru seniorů získal zlato Oldřich Hendl s 1 072 kuželkami.
Čtvrté místo obsadila Magdaléna Jánská na okresním přeboru seniorek s 464 kuželkami.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Pár Pavel Boroš–Michaela Habartová skončil na čtvrtém místě v kategorii dospělí 
B – latinsko-americké tance při soutěži Chvaletice dětem.
Kamenického poháru se účastnili Michal Mařík a Lenka Chalušová, kteří zde vybo-
jovali čtvrté místo v kategorii junioři II – D – latinsko-americké tance.
Sušice hostila Velkou cenu města Sušice, na které strakonické páry obsadily v kate-
gorii: junioři II – D – standardní tance šesté místo Tomáš Křeček–Sandra Hanzlová, 
junioři II – C – standardní tance třetí místo Viktor Houdek–Kristýna Císařová, dospělí 
D – latinsko-americké tance třetí místo Vasyl Manzyuk–Vendula Lískovcová, dospělí C 
– latinsko-americké tance třetí místo Antonín Šlehofer–Kateřina Chalupská. 

Basketbalový klub Strakonice
Ženám se nepodařil postup do play off a musí bojovat o ligu s Olomoucí. Mladší 
žačky si zajistily postup na přebor ČR, dorostenci budou hrát o medaile v přeboru 
oblasti, minidívky jsou druhé v oblasti.
V zápasech play off dokázaly starší i mladší dorostenky postoupit do finále 
přeboru ČR. 
Mladší startují na turnaji ve Francii a končí na pěkném druhém místě.

Bushido – Strakonice
Oddíl se účastnil ve dnech 28. 4.–29. 4. Grand prix Hradce Králové. Kateřina Pe-
chová zde získala v kata starší žákyně třetí místo. V kumite Strakoničtí vybojovali 
šest medailí. Zlato si přivezla v kumite do 40 kg Petra Buchtelová. Stříbro si odnesli 
v kumite do 40 kg Regína Rejžková a v kumite +80 kg František Mach. Bronzovou 
medaili vybojovali v kumite do 60 kg Roman Kohoutek, v kumite +50 kg Karolína 
Mlíková a v kumite +55 kg Lenka Petříková.
 
FBC Dynamo Strakonice
V dubnu proběhlo ukončení sezony 2006/2007. Muži postoupili z jihočeské ligy 
do III. ligy.
 
Házená Strakonice
Starší žáci jeli do Zubří na další pokračování žákovské ligy. Opět se jim podařilo 
postoupit, tentokrát do pátého kola.
Praga Cupu (obrovský mládežnický turnaj) se účastnilo přes 450 družstev z 22 ze-
mí Evropy, Afriky a Ameriky. Starší žáci zde obsadili deváté až šestnácté místo ze 
66 družstev, mladší žáci skončili na stejném místě z 53 družstev.
V krajském turnaji minižactva v házené 4+1 získali chlapci v silnější skupině první 
místo. Ve druhé skupině družstva C a D obsadila první a druhé místo.
V pátém kole žákovské ligy byli starší žáci úspěšní a výsledkem byl postup mezi osm 
nejlepších družstev v republice. Pro věkově mladší družstvo to byl veliký úspěch.

SK JUDO 1990 Strakonice
Dne 14. 4. se konal turnaj mladšího a staršího žactva v Čimelicích. Čtvrté závody 
znamenaly pro některé závodníky premiérové starty. V mláďatech ve váze do 33 kg 
startoval Karel Votava a Tadeáš Staněk, který obsadil čtvrté místo. Ve váze do 40 kg 
startovali Nikola Zachová, Lukáš Vachta, který vyhrál v jednom zápase (nejmenší ju-
disti), a Kateřina Sosnová, která byla na druhém místě. V mladších žácích na pátém 
místě ve váze do 38 kg skončil Filip Smrčka a stříbrnou příčku obsadil ve váze do 
55 kg Vít Špoula. Ve starších žácích ve váze do 50 kg získal stříbrnou medaili Jiří Jiran 
a ve starších žákyních ve váze do 44 kg byla na čtvrtém místě Věra Votavová.
Mezinárodní turnaj Týn Cup byl pořádán Týnem nad Vltavou dne 21. 4. Silné ob-
sazení v počtu 300 závodníků podpořili judisté z Rakouska. Za strakonické judisty 
páté závody absolvovaly kategorie mladšího a staršího žactva a dorostu. V mlad-
ších žácích byl na třetím místě Vít Špoula ve váze do 55 kg. V mladších žákyních 
vyhrála ve váze do 40 kg Kateřina Sosnová. Ve starších žácích obsadil sedmé místo 
ve váze do 50 kg Jiří Jiran, ve váze do 55 kg páté místo Jakub Komrska a ve váze do 
66 kg startoval Martin Malý. Ve starších žákyních ve váze do 44 kg startovala Věra 
Votavová, v dorostencích ve váze do 66 kg Petr Kantor, ve váze do 73 kg Tomáš 
Landa a ve váze do 81 kg David Landa, který získal sedmé místo.  
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Letecko-modelářský klub Strakonice
Ve dnech 8. 4., 14. 4. a 15. 4. proběhly první soutěže Českého poháru 2007. Další 
následovaly v srpnu (výsledky soutěže jsou uveřejněny na straně 33).
Dne 8. 4. v Panenském Týnci obsadil v kategorii F1A sedmé místo Jaromír Zdeněk, 
čtrnácté Jaroslav Man a devatenácté Jan Raus. V kategorii F1C si stříbrnou medaili 
odvezl Václav Patěk.
Pokračování soutěží bylo v Kožlanech dne 14. 4. Zde v kategorii F1A získal Jaromír 
Zdeněk pětadvacáté místo, Jaroslav Man šestadvacáté a Jan Raus pětatřicáté. V ka-
tegorii F1C obsadil první příčku Václav Patěk a druhou Josef Švrček.
Následující den se konala poslední soutěž v tomto měsíci opět v Kožlanech. V ka-
tegorii F1A byl na šestém místě Jaromír Zdeněk, na čtrnáctém Jaroslav Man a na 
dvaadvacátém Jan Raus. V kategorii F1C vyhrál zlato Václav Patěk a stříbro Josef 
Švrček. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
I. kolo ligy hostil Tábor. V závodu třetí kategorie v disciplíně velkorážná puška 
100 m otevřená mířidla skončil Pavel Taubr na čtvrtém místě se 182 body. 
 
TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu
Grand prix dospělých ČR „E“ se účastnil Jan Schneedorfer, který obsadil třetí až 
čtvrtou příčku.

TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek
Na krajském přeboru mladších žáků skončil Ivan Gondek na sedmém místě se 
193 kuželkami a Filip Janouš na místě desátém se 157 kuželkami.
Ondřej Palán se účastnil za starší žáky krajského přeboru, kde vybojoval deváté 
místo se 192 kuželkami. 
Bronzovou medaili získal Oldřich Hendl při krajském přeboru seniorů s 563 kužel-
kami, Jaroslav Petráň byl čtvrtý s 546 kuželkami. 

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Strakonické páry se účastnily mistrovství Jihočeského kraje. V kategorii: junioři II 
– D – standardní tance obsadili páté místo Michal Mařík–Lenka Chalušová, juni-
oři II – D – standardní tance získali šesté místo Tomáš Křeček–Sandra Hanzlová, 
junioři II – D – latinsko-americké tance vytancovali stříbrnou příčku David Mikšát-
ko–Tamara Houdková, dospělí D – standardní tance skončili na bronzovém místě 
Antonín Šlehofer–Kateřina Chalupská, dospělí D – latinsko-americké tance obsadi-
li druhé místo Vasyl Manzyuk–Vendula Lískovcová a dospělí C – latinsko-americké 
tance získali Antonín Šlehofer–Kateřina Chalupská bronzovou medaili.
V Jarní ceně KTS Příbram vyhrál strakonický pár David Mikšátko–Tamara Houdková 
v kategorii junioři II – D – latinsko-americké tance.  

TJ Sokol Strakonice – oddíl všestrannosti
V Písku dne 21. 4. proběhl župní přebor ČOS v gymnastice a ve šplhu. V gymnastice 
v žákyních I. se na osmé příčce umístila Linda Procházková a Veronika Sudová ob-
sadila patnácté až šestnácté místo; v žákyních II. skončila Kristýna Vondrysová na 
šestém místě a Eliška Králová na místě dvanáctém; v žákyních III. získala Kateřina 
Kučerová místo šesté, Anežka Železná místo sedmé a Veronika Švehlová místo 
desáté; v dorostenkách si stříbrnou medaili přivezla Dagmar Paulová. Ve šplhu byla 
v žákyních I. na sedmnáctém místě Linda Procházková; v žákyních II. obsadila je-
denácté místo Kristýna Vondrysová; v žákyních III. na třetím stupínku zářila Kateři-
na Kučerová, šesté místo vybojovala Anežka Železná a deváté Veronika Švehlová; 
v dorostenkách byla úspěšná Dagmar Paulová, která zde obsadila druhé místo.  

Basketbalový klub Strakonice
Ženy zachraňují ligu, v posledním dvouutkání pomohla dorostenka Andrea 
Ovsíková. 
Muži postoupili do II. ligy, trenérem se stal na závěr sezony František Kraml, stře-
lecky dopomohl k postupu Radan Tesař. 
Mládež potvrzuje kvalitu a drží tradici.
Starší i mladší dorostenky (trenéři: Petr Martínek, Jiří Johanes) přivezly bronzové 
medaile z přeborů ČR, tuto sbírku doplnily stříbrnou medailí mladší žačky (trenér-
ka: Alena Maršánová, asistentka: Eva Kotorová).
Sestavy medailistek:
Starší dorostenky – Andrea Ovsíková, Michaela Stará, Petra Lukešová, Dana Kušli-
tová, Jana Pouzarová, Kristýna Tomanová, Lucie Baláková, Kateřina Kramlová, Lucie 
Babková, Alice Křiváčková, Šárka Jelínková, Klára Linhartová, Eva Čížková.
Mladší dorostenky – Dagmar Kušlitová (413), Michaela Stará (404), Klára Linhartová 
(283), Alice Křiváčková (175), Lucie Štípková (173), Adéla Kabourková (121), Nikola 
Filková, Šárka Hanzlíková, Magda Vojtová, Andrea Ovsíková, Pavla Brücklerová, Ka-
teřina Odvárková, Markéta Kopalová, Klára Virostková.
Mladší žačky – Michaela Kotorová, Kateřina Kuncipálová, Barbora Hořejší, Eliška Fia-
lová, Klára Ovsíková, Šárka Jozová, Zdena Paroubková, Tereza Pletichová, Linda Svo-
bodová, Martina Kadlecová, Barbora Matějková, Šárka Vomlelová, Christiana Stöge-
rová, Veronika Virostková, Markéta Vacková, Michaela Švarcová, Barbora Kordíková.
Na reprezentační sraz juniorek odjely: Michaela Stará, Petra Lukešová, Kristýna 
Tomanová, Andrea Ovsíková a na sraz kadetek Alice Křiváčková. Do týmu dvacítek 
se prokousávala Lucie Baláková, do týmu starších juniorek na mistrovství světa 
Andrea Ovsíková.
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Mimořádný střelecký výkon Michaely Staré na přeboru ČR jí otevřel cestu do repre-
zentace. Andrea Ovsíková plánuje odchod z klubu. O změně klubu také přemýšlí 
trenér Petr Martínek.
 
Bushido – Strakonice
Město Blovice pořádalo Velkou cenu města Blovice dne 5. 5. Ve velké ceně získaly 
v kata první místa za starší žákyně Kateřina Pechová a za mladší dorostenky Regí-
na Rejžková. V kumite do 40 kg opět zazářila na prvním stupínku Regína Rejžková 
a stříbro si přivezla Kateřina Pechová. 
Stříbrnou příčku vybojoval v prvním kole Národního poháru dorostu a juniorů 
v Nymburce dne 12. 5. František Mach v kumite +80 kg.
Druhé kolo Národního poháru žáků se konalo v Ústí nad Labem, odkud přivezl zlatou 
medaili v kumite + 80 kg František Mach a ve váze bez rozdílu hmotnosti byl třetí. 

FBC Dynamo Strakonice
V květnu proběhl Bianco Polák Cup. Oddíl zde získal sedmé místo ze dvanácti 
družstev.
 
Házená Strakonice
Dne 1. 5., v den 45. výročí sehrání prvního utkání v mezinárodní házené strakonic-
kým družstvem, uspořádal oddíl krajský turnaj v házené 4+1 pro minižactvo. V sil-
nější skupině bylo strakonické družstvo druhé, ve slabší skupině získala družstva 
D a C opět obě první místa.
V tradičním dívčím turnaji Memoriál Karla Šulce v Pzni získaly minižačky čtvrté místo. 
Mládežnické celky reprezentovaly Strakonice na Quirinus Cupu v německém 
Neussu. Turnaje se účastnilo 200 družstev z 15 zemí. Pravidelná účast od roku 
1990 znamenala osmnáctý start na uvedeném turnaji. Starší žáci obsadili páté až 
osmé místo mezi 38 družstvy, mladší žáci skončili stejně při konkurenci 28 týmů.
Šesté kolo žákovské ligy starších žáků bylo pro strakonické družstvo konečné, 
postup do finále mezi šest nejlepších se nepodařil. Chlapci si slíbili, že za rok ve 
finále budou!

SK JUDO 1990 Strakonice
V Jihlavě se konal 35. ročník mezinárodní velké ceny. Turnaj byl obohacen o zahra-
niční účast především ze Slovenska. Šestých závodů se strakoničtí judisté účastnili 
v kategoriích dorostenci a junioři. V dorostencích ve váze do 55 kg obsadil sedmé 
místo Antonín Poduška, ve váze do 66 kg startoval Petr Kantor, ve váze do 73 kg 
byl na devátém místě Tomáš Landa a ve váze do 81 kg obsadil páté místo David 
Landa. V juniorech ve váze +100 kg získal čtvrté místo Tomáš Lebeda.
Kaplice hostila mezinárodní turnaj o pohár města, kterého se již tradičně účastnili 
borci z Rakouska. V mláďatech ve váze do 33 kg byl na pátém místě Karel Votava, 

ve váze do 40 kg získala zlato Kateřina Sosnová a bronz Nikola Zachová a Lukáš 
Vachta. V mladších žácích ve váze do 42 kg obsadil sedmé místo Filip Smrčka a ve 
váze do 55 kg vybojoval stříbro Vít Špoula. Ve starších žácích ve váze do 50 kg byl 
třetí Jiří Jiran, ve váze do 55 kg obsadil třetí pozici Jakub Komrska a ve váze do 66 
kg si přivezl zlatou medaili Martin Malý. Ve starších žákyních obsadila ve váze do 
44 kg Věra Votavová pátou příčku. 

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
Muškaření obsadilo v prvním kole II. ligy osmé místo.
V Západočeském poháru v muškaření vyhrál Michal Němec, Radek Novotný byl 
druhý a Martin Vlk obsadil čtvrté místo.

Letecko-modelářský klub Strakonice
Tábor hostil dne 19. 5. světový pohár. V kategorii F1C – volné motorové větroně 
získal jedenácté místo Václav Patěk. 
Dne 20. 5. byl uspořádán v Táboře krajský přebor žáků Jihočeského kraje. V ka-
tegorii házedla obsadil třetí místo Jakub Vozandych a na čtvrtém místě byl Petr 
Vozandych. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
Bohoušovo střílení proběhlo v Táboře. V závodě třetí kategorie v disciplíně vel-
korážná puška 100 m otevřená mířidla skončil na druhém místě Pavel Taubr a na 
třetím místě byli Václav Toucha a Miroslav Makrlík.

TJ ČZ Strakonice – šachový oddíl
Petr Janeba a Zdeněk Šlapák se účastnili Open Čkyně Rapid, kde Petr Janeba obsa-
dil druhé místo a Zdeněk Šlapák místo třetí. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Na krajském přeboru mladšího žactva získala Linda Chládková druhé místo vol-
ným způsobem na 50 m v čase 0:44,5, dále druhé místo na 50 m prsa v čase 0:56,5 
a místo třetí volným způsobem na 100 m v čase 1:37,6. Matěj Krejčí vybojoval 
stříbro ve volném způsobu na 50 m v čase 0:40,6. Eva Mikešová obsadila bronzo-
vou příčku v motýlku na 50 m v čase 0:50,6. Robert Peterka byl na třetím místě na 
100 m prsa v čase 1:54,2 a na 50 m volným způsobem získal také třetí místo v čase 
0:43,5. Tereza Holubová skončila na třetím místě ve volném způsobu na 400 m 
v čase 7:12,8.

TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek
V květnu se konalo mistrovství ČR seniorů v kuželkách. Oldřich Hendl zde obsadil 
šesté místo s 556 kuželkami a Jaroslav Petráň místo osmnácté s 528 kuželkami.
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TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
V květnu se konal závod Temelínský oranžový rok, ve kterém strakoničtí tanečníci 
David Mikšátko–Tamara Houdková získali dvě stříbrné medaile, a to v juniorské 
kategorii II – D – standardní tance a latinsko-americké tance. 
Tábor pořádal 8. ročník Tábor Open, kde v kategorii: junioři II – D – latinsko-ame-
rické tance obsadili stříbrnou příčku David Mikšátko–Tamara Houdková, junioři 
II – C – latinsko-americké tance získali bronzovou medaili Michal Mařík–Lenka 
Chalušová, dospělí C – latinsko-americké tance skončili Antonín Šlehofer–Kateřina 
Chalupská na čtvrtém místě, děti II – D byli Matěj Toucha–Soňa Nešporová na 
čtvrtém místě a páté místo obsadili Petr Pavlovec–Zuzana Chalupská, junioři II – D 
– standardní tance obsadili čtvrtou pozici Michal Mařík a Lenka Chalušová, junioři 
II – C – latinsko-americké tance skončili na třetím místě Michal Mařík–Lenka Cha-
lušová, dospělí C – latinsko-americké tance vytancovali čtvrté místo Antonín Šle-
hofer–Kateřina Chalupská. 
 
TJ Sokol Strakonice – oddíl všestrannosti
Ve Strakonicích se konal župní přebor ČOS v lehké atletice. Oddíloví atleti zde vy-
běhali čtyři medaile. V žákyních II. obsadila stříbrnou pozici Kristýna Vondrysová, 
v žácích II. byl na druhém místě Jan Matas, v žákyních III. vyhrála Kateřina Kučero-
vá a v dorostenkách skončila na třetím místě Tereza Kučerová. 
Pardubice hostily ve dnech 25. 5.–27. 5. republikový přebor ČOS všestrannosti mladší-
ho žactva v plavání, v gymnastice, ve šplhu a v lehké atletice. V celkovém hodnocení 
získala v žákyních II. čtvrté místo Kristýna Vondrysová. Kristýna Vondrysová byla také 
členkou smíšeného družstva Jihočeské župy, které se stalo přeborníkem republiky. 

Basketbalový klub Strakonice
Michaela Stará a Andrea Ovsíková startovaly na mistrovství Evropy juniorek pod 
vedením trenéra Miroslava Vondřičky, kde byly šesté. Obě byly oporami týmu. 
Andrea Ovsíková navíc startovala na mistrovství světa juniorek do 19 let, kde jejich 
tým obsadil osmé místo. 

Bushido – Strakonice
Chodov uspořádal začátkem června pohár ke Dni dětí a mládeže. Strakonický 
oddíl zde vybojoval v kata tři první místa (v seniorech Roman Kohoutek, Petra 
Buchtelová ve starších žákyních a v dorostenkách), dvě druhá místa (Adéla Fried-
lová v mladších žákyních, Regína Rejžková ve starších žákyních) a dvě třetí místa 
(Regína Rejžková v dorostenkách, Tereza Sobolčíková ve starších žákyních). Kata 

team ve složení Petra Buchtelová, Kateřina Pechová a Regína Rejžková obsadil 
první stupínek a kata team ve složení Riedlová, Karbolová a Karolína Mlíková získal 
bronzové místo. V kumite do 60 kg obsadil Roman Kohoutek první místo, v kumite 
do 35 kg Jiří Mlíka místo druhé a Karolína Mlíková místo třetí v kumite +50 kg. 
Dne 2. 6. se konalo druhé kolo Národního poháru dorostu a juniorů v Trutnově. 
Zde František Mach opět vyhrál v kumite +80 kg.
Třetí kolo krajské ligy proběhlo v Prachaticích. V kata na zlatém stupínku zářily 
Kateřina Pechová za starší žákyně a Lenka Petříková za mladší dorostenky. V kumi-
te Strakoničtí získali tři zlaté medaile (Jiří Mlíka do 35 kg, Vladimír Pech do 40 kg 
a Lenka Petříková +55 kg) a jednu medaili stříbrnou (Kateřina Pechová do 40 kg). 
Olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem, která proběhla ve dnech 19. 6.–24. 6., 
se účastnila Petra Buchtelová a přivezla si domů zlato v kumite do 40 kg.
Strakonický oddíl vycestoval do Švédska, kde se konal ve dnech 29. 6.–1. 7. světo-
vý pohár. V kata seniorech byl úspěšný František Mach, který vyhrál. V kumite do 
40 kg zlato vybojovala Kateřina Pechová, stříbro v kumite +55 kg přivezla Lenka 
Petříková a bronzovou příčku obsadili Vladimír Pech v kumite do 40 kg a sempai 
Petr Petřík v kumite bez rozdílu hmotnosti. 
 
Házená Strakonice
Minižáci završili bohatou a úspěšnou sezonu účastí na Megacupu Minihandball 
Liberec 2007. Zde skončili na třináctém místě z 28 celků.

SK JUDO 1990 Strakonice
Ve strakonické sokolovně pořádal klub osmé závody, tedy Velkou cenu Strakonic 
– 3. ročník mláďat, mladšího a staršího žactva. Třetí ročník absolvovalo 127 startu-
jících z 15 oddílů. V mláďatech obsadil ve váze do 33 kg třetí místo Karel Votava, 
ve váze do 40 kg třetí místo Kateřina Sosnová, páté místo v této váze Lukáš Vachta 
a sedmé místo Nikola Zachová, ve váze do 42 kg obdržel bronzovou medaili Tade-
áš Staněk. V mladších žácích byl na pátém místě ve váze do 38 kg Filip Smrčka a ve 
váze do 55 kg si stříbro odnesl Vít Špoula. Ve starších žácích se ve váze do 50 kg 
na třetí pozici umístil Jiří Jiran, ve váze do 55 kg vyhrál Jakub Komrska a ve váze do 
66 kg získal také zlato Martin Malý. Ve starších žákyních ve váze do 44 kg obsadila 
bronzovou příčku Věra Votavová.
Začátkem června se konala v Prachaticích mezinárodní velká cena mláďat, mladšího 
a staršího žactva. Deváté a zároveň poslední závody ve školním roce 2006/2007 absol-
vovali strakoničtí judisté, kteří se umístili: v kategorii mláďata – ve váze do 33 kg Karel 
Votava na pátém místě, ve váze do 38 kg Kateřina Sosnová na místě druhém, ve váze 
do 42 kg Nikola Zachová na místě šestém a Lukáš Vachta na místě třetím také ve váze 
do 42 kg; v mladších žácích byl na čtvrtém místě ve váze do 42 kg Filip Smrčka a na dru-
hém místě ve váze do 55 kg Vít Špoula; ve starších žácích získal stříbro ve váze do 55 kg 
Jiří Jiran a ve starších žákyních ve váze do 44 kg třetí místo obsadila Věra Votavová.   
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Klub českých turistů
Ve dnech 8.–10. června se uskutečnil 13. ročník pochodu IVV a 9. ročník meziná-
rodního pochodu IVV Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka.

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
Michal Němec získal třetí místo v muškaření na mistrovství ČR a místo druhé v Po-
háru Metrostavu.
 
Sportovně střelecký klub Strakonice
Josef Rendl závodil v první kategorii v disciplíně sportovní pistole 30+30 v Plzni-
Lobzy, kde získal sedmé místo s 553 body.
Mezinárodní mistrovství ČR veteránů proběhlo v Plzni-Lobzy. Pavel Taubr v závodu 
první kategorie v disciplíně sportovní pistole 5+30 obsadil druhé místo s 276 body. 

TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl
Při krajském přeboru jednotlivců získala Anna Švecová první místo ve skoku do 
dálky a druhé na 60 m překážek.
V Ústí nad Labem se konal LODM. V rámci reprezentace Jihočeského kraje se 
soutěže účastnila Anna Švecová, která ve skoku do dálky obsadila druhou pozici 
a Kateřina Kučerová, která byla ve štafetě 4×60 m čtvrtá. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu
Ve Strakonicích proběhl turnaj trojic dorostu. Druhé místo získala trojice: Jiří Pašek, 
Tomáš Kůrka, Martin Smrčka.

TJ ČZ Strakonice – šachový oddíl
Martin Vlach vyhrál soutěž Počátky Rapid.
Strakonický oddíl se účastnil družstva v bleskovém šachu v Bechyni, kde získal 
desáté místo.

TJ Dražejov
Zlato si přivezl dorost ze Střelských Hoštic, kde se konal turnaj O pohár starosty. 
Jednota pořádala sedmý ročník dražejovského turnaje žáků. Domácí žákovský od-
díl získal stříbrnou medaili ze čtyř družstev.
 
TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Starší žactvo se účastnilo krajského přeboru, kde Sabina Kohoutová vybojovala 
zlato na 100 m prsa v čase 1:29,2 a bronz na 50 m volným způsobem v čase 0:33,9; 
Petr Chládek obsadil druhé místo na 1 500 m ve volném způsobu v čase 22:20,7 
a místo třetí ve volném způsobu na 200 m v čase 2:40,4; Petr Kohel byl na stříbr-
ném místě ve volném způsobu na 200 m v čase 2:28,1. 

TJ Otava Strakonice – oddíl vodního slalomu
Jan Vondra obsadil třetí místo na mistrovství ČR v Praze-Trója v kategorii 3× K1 
muži.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Strakonický pár Petr Pavlovec–Zuzana Chalupská si odvezli bronzovou medaili 
v kategorii děti II – D ze závodu Plzeňské děti 2007.
V Chrudimi byla uspořádána jarní cena, ve které získali Michal Mařík a Lenka Cha-
lušová čtvrté místo v kategorii junioři II – C – latinsko-americké tance a druhé 
místo v kategorii junioři II – D – standardní tance. 
Na první příčce zářili Tomáš Křeček a Sandra Hanzlová při Otavském poháru Ková-
řov v kategorii junioři II – B – latinsko-americké tance.
Při Ceně TŠ Salta 2007 obsadil strakonický pár David Mikšátko–Tamara Houdková 
druhé místo v kategorii junioři II – D – latinsko-americké tance. 

TJ Sokol Strakonice – oddíl všestrannosti
V Praze se konal republikový přebor ČOS všestrannosti staršího žactva v soutě-
žích plavání, gymnastika, šplh, lehká atletika. Kateřina Kučerová v žákyních III. 
v celkovém hodnocení obsadila třetí místo a v lehké atletice se stala přebornicí 
republiky.

Tenis klub Strakonice, o. s.
V oblastním přeboru dospělých v Českých Budějovicích ve dnech 16. 6.–18. 6. 
zvítězil ve dvouhře Pavel Procházka. 

Házená Strakonice
Starší žáci vyhráli Franz-Balle Cup 2007 – turnaj v německém Hofenu, kde byli 
hosty Hermanna Haase, házenkářského nadšence a velkého přítele strakonické 
házené.

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Klatovech v disciplíně sportovní pistole 30+30 získal Josef Rendl šesté místo 
s 550 body.

TJ ČZ Strakonice – šachový oddíl
Roman Veselý obsadil v Klatovech sedmnácté místo.
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pěkné třetí místo, v soutěži mužů skončili druzí.
V rámci letní přípravy se starší žáci zúčastnili turnaje v Lounech, který vyhráli bez 
ztráty bodu. Petr Masák byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Následoval velký 
mezinárodní turnaj v Karviné Handball Cup 2007, kde Strakoničtí obhájili loňské třetí 
místo, když k postupu do finále chybělo jenom štěstí v „sedmičkovém“ rozstřelu.

Letecko-modelářský klub Strakonice
Další část soutěží Českého poháru 2007 se uskutečnila v srpnu.
Dne 4. 8. v Boroticích získal v kategorii F1A Jaromír Zdeněk osmnácté místo a Jan 
Raus devatenácté. V kategorii F1C skončil na třetím místě Václav Patěk.
Následný závod byl druhý den opět v Boroticích. Zde obsadil v kategorii F1A deváté 
místo Jan Raus a místo dvanácté Jaromír Zdeněk. V kategorii F1C vyhrál Václav Patěk. 
V Táboře byla zorganizována poslední soutěž spadající do Českého poháru 2007, 
ve které se umístili v kategorii F1A Jaromír Zdeněk na desátém místě, Jaroslav Man 
na třiadvacátém a Jan Raus na čtyřiatřicátém. V kategorii F1C vyhrál Václav Patěk 
a pátý byl Josef Švrček. 
V celkových výsledcích Českého poháru 2007 v kategorii F1A – volné větroně ob-
sadil Jaromír Zdeněk šestnácté místo, Jan Raus místo pětatřicáté a Jaroslav Man 
pětačtyřicáté. V kategorii F1C – volné motorové větroně zářil na prvním místě 
Václav Patěk a na šestém místě skončil Josef Švrček.
Strakoničtí letečtí modeláři uspořádali ve dnech 4. 8. a 5. 8. V Lipkách již tradiční 
soutěž v kategoriích větroňů a větroňů s elektropohonem. Součástí bylo i sobotní 
noční létání. V kategorii RCV2 (radiem řízené modely větroňů) obsadil páté místo 
Jiří Vojta, deváté Karel Kůta ml., dvanácté Roman Volf, třinácté Petr Vozandych st. 
a sedmnácté Karel Kůta st. V nedělním létání RCEN (radiem řízené větroně s poho-
nem elektrického motoru) získal Jiří Hais třiadvacáté místo, žák Jakub Vozandych 
byl čtyřiadvacátý.  

Jezdecký areál Strakonice
Ve dnech 3. 8.–5. 8. proběhl ve Strakonicích na závodišti za letním kinem VI. ročník 
Českého skokového poháru 2007.

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Plzni-Lobzy se konalo mistrovství ČR v brokové střelbě. V závodu první kategorie 
v disciplíně double trap získal Jaromír Bouda pětadvacáté místo.
Zlato si přivezl z Tábora z druhého kola ligy ze závodu třetí kategorie z disciplíny 
velkorážná puška 100 m otevřená mířidla Pavel Taubr (183 bodů). Václav Toucha 
zde vybojoval čtvrté místo (175 bodů).
V Podmoklech proběhl regionální závod. V disciplíně sportovní pistole 5+30 vyhrál 
Josef Rendl se 178 body.  

TJ Otava Strakonice – oddíl vodního slalomu
Veronika Vojtová získala první místo na mistrovství Evropy v Krakově v kategorii 3× 
K1 ženy.

Tenis klub Strakonice, o. s.
Ve dnech 13. 7.–15. 7. byl uspořádán v Horažďovicích celostátní turnaj dospělých, kde zví-
tězil ve dvouhře Štěpán Reisinger a ve čtyřhře Štěpán Reisinger s Pavlem Procházkou. 
V Milevsku se konal ve dnech 28. 7.–30. 7. celostátní turnaj dospělých. Zde zvítězil 
ve čtyřhře Tomáš Reisinger s Petrem Marošem. 

Basketbalový klub Strakonice
Alice Křiváčková startuje na mistrovství Evropy kadetek a přiváží bronzovou medai-
li. Andrea Ovsíková odchází do Hradce Králové. 
Petr Martínek shání posily v Pelhřimově, obě hráčky, Tereza Vlčková a Kateřina 
Náhůnková, již začínají s týmem v přípravě na Kubovce, z Kralovic přichází do 
extraligy dorostenek Monika Kůsová.
Žačky začínají na Kubovce a pokračují ve Volyni společně s chlapci.
Do přípravy žen přichází nejlepší ligová střelkyně Jana Stejskalová a také zahranič-
ní Elena Černy (Ukrajina). 

TJ Balvani Strakonice
Dne 18. 8. na Podskalí a na fotbalovém hřišti Na Sídlišti proběhly celodenní oslavy 
dvacetiletého výročí založení klubu. Od rána se konal turnaj v nohejbale součas-
ných i minulých hráčů klubu a v podvečer byl sehrán přátelský zápas mezi klubem 
a výběrem města Strakonice. 

OS ČSTV Strakonice
Celkem 111 běžců absolvovalo tradičně dne 21. 8. již XIII. ročník Běhu městem Strako-
nice. Trasa vedla ulicemi města a byla dlouhá 5 500 m. Na letošním ročníku startovali 
také dva exotičtí účastníci – Pascal Sarwat a Paul Ghosih z Tanzánie. Pascal Sarwat úto-
čil na starý traťový rekord Pavla Faschingbauera, který celou trasu proběhl za 16 minut 
a 1 vteřinu. Nakonec rekord nezdolal, doběhl do cíle v čase 16 minut a 17 vteřin. 

Házená Strakonice
Osmnáct let trvající vzájemné sportovní vztahy s německým TG Hofen byly opět 
potvrzeny vzájemnými návštěvami. Muži se zúčastnili tradičního turnaje Kap-
pelberg, v tomto roce poprvé ve dvou kategoriích. V seniorské soutěži získali 
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TJ Dražejov
Jednota pořádala XX. ročník memoriálu Pavla Růžičky, kde domácí získali třetí mís-
to ze čtyř zúčastněných a šestý ročník dražejovského turnaje dorostu, kde dra-
žejovský dorost obsadil také bronzovou příčku ze čtyř zúčastněných.

TJ Otava Strakonice – oddíl vodního slalomu
Páté místo obsadil Jan Vondra na mistrovství ČR na Lipně v kategorii K1 muži.

Tenis klub Strakonice, o. s.
Při celostátním turnaji dospělých v Domažlicích zvítězil ve čtyřhře Tomáš Reisinger 
s Tomášem Fialou.
 

Basketbalový klub Strakonice
Příprava žen byla doma ohrožena pro dluh za nájemné, ale soukromou iniciativou 
se podařilo vše vyřešit. Muži pořádají kvalitní turnaj, jejich hra je příjemným pře-
kvapením.

Házená Strakonice
Vedení oddílu přihlásilo do soutěží ČSH a JčSH tři družstva dospělých a devět druž-
stev mládeže.
Nový nábor nejmenších dětí z 1. tříd přivedl do oddílu 29 chlapců a dívek.
Druholigové družstvo žen se muselo na podzim obejít bez nejlepší hráčky Ka-
teřiny Moravcové pro zdravotní důvody. Vůdčí úlohu v družstvu převzala Šárka 
Fundová.
Problémy v družstvu mužů signalizuje už 1. kolo Českého poháru, ve kterém stra-
konický druholigový celek hladce prohrává v Písku.
Šest členů úspěšného družstva starších žáků hostuje v Písku, kde významně při-
spívá k vedoucí příčce Sokola Písek v tabulce dorostenecké ligy.
Čtyři družstva postavil oddíl do krajského turnaje minižactva 4+1 ve Strakonicích 
s výsledkem prvního, druhého, čtvrtého a pátého místa. 

SK JUDO 1990 Strakonice
Plzeň hostila dorost v Grand prix ČR 2007. Desáté a zároveň první závody po let-
ních prázdninách absolvovali strakoničtí judisté, kteří v silné konkurenci neobsadili 
medailové pozice. Ve váze do 60 kg skončil na devátém místě Antonín Poduška, 
ve váze do 66 kg byl na sedmém místě Petr Kantor, ve váze do 73 kg obsadil páté 
místo Tomáš Landa a ve váze do 81 kg získal deváté místo David Landa.

Dále se v Plzni konal krajský přebor mladšího a staršího žactva a turnaj jihozápadního 
regionu. Závodníci zde bojovali o titul přeborník Jihočeského kraje. Ve druhém kole, 
kam postoupili první dva ve svých vahách, se utkali se soupeři z Plzeňského a Karlovar-
ského kraje. V mladších žácích byl druhý ve váze do 55 kg Vít Špoula. Ve starších žácích 
ve váze do 60 kg vyhrál Jakub Komrska a stal se přeborníkem Jihočeského kraje. Ve 
váze do 73 kg obsadil třetí místo Martin Malý. Ve druhém kole turnaje jihozápadního 
regionu ve váze do 55 kg získal druhé místo Vít Špoula, ve váze do 60 kg si bronzovou 
medaili odvezl Jakub Komrska a ve váze do 73 kg obsadil páté místo Martin Malý.

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
Muškaření obsadilo v druhém kole II. ligy třetí místo.

Letecko-modelářský klub Strakonice
Dne 22. 9. se konalo v Ústí nad Orlicí mistrovství republiky žáků. V kategorii házedla 
byl na dvanáctém místě Petr Vozandych a na jedenatřicátém Jakub Vozandych.
Téhož dne se konalo mistrovství republiky seniorů v Boroticích. V kategorii F1A 
– volné větroně získal Jaroslav Man desáté místo, třinácté Jaromír Zdeněk a sedm-
advacáté Jan Raus. Kategorii F1C – volné motorové větroně vyhrál Václav Patěk.
Mistrovství republiky seniorů proběhlo dne 30. 9. v Kožlanech. V kategorii F1H 
– volné větroně obsadil bronzovou příčku Jaroslav Man a na třináctém místě byl 
Michal Pán. V kategorii F1J – volné motorové větroně zářil na druhém místě Václav 
Patěk. V kategorii P-30 – volné větroně s gumopohonem skončil na sedmém místě 
Jaroslav Man, na dvanáctém Jaromír Zdeněk a na třináctém Michal Pán. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
Strakoničtí střelci jeli do Tábora, kde absolvovali závod o Pohár Sekurtex. V třetí 
kategorii v disciplíně velkorážná puška 100 m otevřená mířidla obsadil Pavel Taubr 
druhé místo se 188 body a Miroslav Makrlík místo čtvrté se 177 body.
Krhanice hostily závod Posázavský pohár, kde v druhé kategorii v disciplíně spor-
tovní pistole 30+30 vystřelil Pavel Taubr čtvrté místo s 557 body.  

TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl
V Brně se konaly mezinárodní závody v atletice. Anna Švecová zde obsadila třetí 
místo ve skoku do dálky a osmá byla v běhu na 60 m. Kateřina Kučerová vyházela 
deváté místo při hodu kriketovým míčkem a desátá byla v běhu na 150 m. 
Na krajském přeboru jednotlivců v pětiboji obsadila Anna Švecová první příčku 
a Kateřina Kučerová příčku druhou.
 
TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu
Proběhlo krajské finále mužů CEP České Budějovice s výsledkem 5:0 a 4:1 pro 
strakonické nohejbalisty.
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TJ ČZ Strakonice – oddíl orientačního běhu 
Josef Pich získal jedenáctou pozici na Linzcup.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Poháru TŠ Maestro se účastnil pár Antonín Šlehofer–Kateřina Chalupská, který zde 
získal čtvrté místo v kategorii dospělí C – latinsko-americké tance.
V září se uskutečnil Chodský pohár 2007. Pár David Mikšátko–Tamara Houdková 
zářil na prvním místě v kategorii junioři II – D – latinsko-americké tance, na třetím 
místě byli Michal Mařík–Lenka Chalušová v juniorské kategorii II – D – standardní 
tance, čtvrtou pozici obsadili David Mikšátko–Tamara Houdková v juniorské kate-
gorii II – D – latinsko-americké tance, zlato si odvezli Michal Mařík–Lenka Chalu-
šová v kategorii junioři II – C – latinsko-americké tance a čtvrté místo vytancovali 
David Mikšátko–Tamara Houdková v kategorii junioři II – C – latinsko-americké 
tance.  

TJ Sokol Strakonice – oddíl všestrannosti
Koncem září se konal zálesácký závod zdatnosti. V kategorii 11–14 let – hlídka Kate-
řina Hochová, Kateřina Kučerová, Anežka Železná vyhrála a zajistila si tak postup na 
republikovou soutěž v květnu 2008. V kategorii 14–17 let – hlídka Lucie Hochová, 
Tereza Kučerová, Veronika Švehlová získala čtvrté místo. 

Tenis klub Strakonice, o. s.
Celostátní turnaj dospělých TK Sparta Praha se konal první tři zářijové dny. Tomáš 
Fiala zde zvítězil ve dvouhře i čtyřhře.
V Nepomuku proběhl celostátní turnaj dospělých ve dnech 8. 9.–10. 9. První místo 
ve dvouhře a čtyřhře získal Tomáš Fiala, ve čtyřhře společně s Petrem Marošem.
 

Basketbalový klub Strakonice
Do nejvyšších soutěží žactva postoupily starší i mladší žačky. Basketbalový klub 
má jako jediný v Jihočeském kraji v nejvyšších soutěžích pět týmů, celkově je 
v soutěžích patnáct týmů. Díky iniciativě Radky Drnkové byla přihlášena do soutě-
ží přípravka dívek. Nejlepší start do soutěží mají druholigoví muži – trenér Milan 
Janda a starší žačky – trenérka Alena Maršánová. 

Bushido – Strakonice
Dne 20. 10. proběhl krajský přebor České Budějovice. V kata obsadily první místo: 
Petra Buchtelová za starší žákyně, Terezie Sklenářová za mladší žákyně; druhé 

místo získala Kateřina Pechová za starší žákyně a na třetím místě skončila Lenka 
Petříková za mladší dorostenky. Kata team starší žákyně ve složení Petra Buchtová, 
Kateřina Pechová a Regína Rejžková byl na prvním místě. V kumite vyhráli František 
Mach +80 kg, Pavel Polánka do 40 kg, Lenka Petříková +55 kg a Regína Rejžková 
do 40 kg, druhé místo obsadili Vladimír Pech do 40 kg, Jiří Mlíka do 35 kg a Petra 
Buchtelová do 40 kg a třetí pozici vybojovala Kateřina Pechová do 40 kg.
 
Házená Strakonice
Minižáci vyhráli velký turnaj o Pohár města České Budějovice. Tomáš Nejdl byl 
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

SK JUDO 1990 Strakonice
Dvanácté závody absolvovaly kategorie dorostenců a mužů v Týně nad Vltavou 
při krajském přeboru dorostenců a mužů. Závodníci také bojovali o titul přeborník 
Jihočeského kraje. Všichni Strakoničtí startující obsadili medailové pozice. V kate-
gorii dorostenci ve váze do 66 kg obsadil třetí místo Petr Kantor, ve váze do 73 kg 
získal druhé místo Martin Malý, ve váze do 73 kg vybojoval třetí místo Tomáš Lan-
da a ve váze do 81 kg vyhrál David Landa a stal se přeborníkem Jihočeského kraje. 
V mužích byl na druhém místě ve váze do 90 kg Jan Fedor.

SK Fight Pro Strakonice
Michal Frček vyhrál mistrovství ČR seniorů v Klatovech.

SKI-Klub Strakonice
Dne 13. 10. klub pořádal Běh kolem Kuřidla – 7. ročník memoriálu Františka Kováře. 
Závodů se účastnilo 140 závodníků z lyžařských, atletických i jiných sportovních 
klubů nejen jižních Čech. Zajímavostí byla účast závodníka Curzel Edvardo z Bra-
zílie v kategorii mužů. Vítězem hlavní kategorie se stal Jakub Novák ze Ski klubu 
Šumava Vimperk. Závod se konal v šestnácti věkových kategoriích, od nejmladších 
(Antonín Honsa z Nahošína, ročník narození 2003) až po kategorii veteránů (nej-
starším účastníkem byl MUDr. Ludvík Neubauer, r. 1949). Trasa vedla po přírodních 
cestách kolem Kuřidla.

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Táboře se konalo třetí kolo ligy. V závodu třetí kategorie v disciplíně velkorážná 
puška 100 m otevřená mířidla vyhrál Pavel Taubr se 186 body. Po celkovém součtu 
tří kol obdržel Pavel Taubr opět zlatou medaili. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu
Při Grand prix dospělých ČR „D“ byl Jan Schneedorfer na pátém až šestém místě.
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TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu
Oddíl se účastnil kvalifikace o II. ligu. Strakonice soupeřily s Plzní s výsledkem 5:2. 
Oddíl mohl postoupit, ale k postupu nedošlo.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
V říjnu se konal Dvořákův pohár 2007. Zde taneční pár Petr Pavlovec–Zuzana Cha-
lupská získal v kategorii děti II – D čtvrté místo a pár Michal Mařík–Lenka Chalušo-
vá druhé místo v juniorské kategorii II – C – latinsko-americké tance.
Z Velké ceny Tábora si strakoničtí tanečníci Michal Mařík–Lenka Chalušová přivezli 
čtvrté místo v kategorii junioři. 

Basketbalový klub Strakonice
Koncem listopadu se uskutečnil první přímý televizní přenos v historii strakonic-
kého sportu. Ženy pro celou polovinu zraněných hráček však dokázaly vzdorovat 
favoritovi jen první část. Nejlepší hráčkou byla Michaela Drachovská. 
Také extraligové mladší dorostenky mají potíže se zraněnými hráčkami, opory Ali-
ce Křiváčková byla vyřazena na celou sezonu, Klára Linhartová a Šárka Hanzlíková 
na polovinu soutěže. 
Raritou je, že mladší dorostenka Martina Sýkorová, která ještě nehraje ani rok, je 
po první čtvrtině sehraných zápasů nejlepší střelkyní klubu – 177 bodů a je za toto 
období nejlepší. 

Bushido – Strakonice
Třetí den v měsíci se konal North Bohemia a Národní pohár Ústí nad Labem. 
V kumite vyhrála Regína Rejžková do 40 kg, druzí byli Jiří Mlíka do 35 kg a Kateřina 
Pechová do 40 kg, třetí skončil František Mach +80 kg a ve váze bez rozdílu hmot-
nosti vyhrál František Mach. 
Dne 24. 11. proběhl Vánoční pohár Mladé Boleslavi. V kumite +55 kg získala Lenka 
Petříková druhé místo a třetí místo obsadili v kumite do 40 kg: Pavel Polánka, Kate-
řina Pechová a Regína Rejžková.
 
Házená Strakonice
V Jindřichově Hradci v krajském turnaji 4+1 získali minižáci první místo, ve skupině 
záložních družstev obsadily strakonické dva celky první a druhé místo.

SK JUDO 1990 Strakonice
Pohár města mláďat, mladšího a staršího žactva pořádaly Prachatice dne 10. 11. 

V mláďatech obsadil ve váze do 36 kg sedmé místo Karel Votava, ve váze do 40 kg 
získal sedmé místo Lukáš Vachta a ve váze do 44 kg vyhrála Kateřina Sosnová. 
V mladších žácích vybojoval ve váze do 55 kg třetí místo Vít Špoula. Ve starších 
žácích si ve váze do 60 kg zlato odvezl Jakub Komrska a ve váze do 73 kg byl 
Martin Malý třetí. Ve starších žákyních ve váze do 44 kg získala čtvrté místo Věra 
Votavová.  

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Mladší žactvo se účastnilo krajského přeboru. Zde Eva Mikešová skončila na dru-
hém místě na 200 m prsa v čase 3:28,6 a na třetím místě na 200 m v osobním 
polohovém závodu v čase 3:31,5. Adam Mikeš byl na stříbrném stupínku na 100 m 
prsa v čase 1:52,7. Robert Peterka získal třetí místo na 50 m prsa v čase 0:52,5. Karel 
Soukup se umístil na bronzové příčce na 50 m volným způsobem v čase 0:38,2 
a na 200 m obsadil také třetí místo volným způsobem v čase 3:00,7 a na 400 m 
volným způsobem vyhrál v čase 6:27,0. 
Zástupci staršího žactva v krajském přeboru získali: Petr Kohel zlato na 400 m 
volným způsobem v čase 5:14,1 a na 1 500 m opět zlato volným způsobem v čase 
21:16,0, stříbro na 100 m v motýlku v čase 1:24,6 a stříbro na 200 m prsa v čase 
3:05,1 a bronz na 100 m prsa v čase 1:26,0 a opět bronz na 100 m volným způso-
bem v čase 1:07,7. Sabina Kohoutová zlatou medaili na 200 m v osobním polo-
hovém závodu v čase 3:02,7 a stříbrné medaile na 200 m prsa v čase 3:19,0 a na 
100 m volným způsobem v čase 1:16,7 a bronz na 100 m v osobním polohovém 
závodu v čase 1:25,6. Petr Chládek třetí místa na 200 m znak v čase 2:59,0 na 
100 m v osobním polohovém závodu v čase 1:28,4, na 400 m volným způsobem 
v čase 5:30,0 a na 100 m znak v čase 1:25,0. Jan Brabec také místo třetí na 200 m 
prsa v čase 2:59,4.
V dorostu na krajském přeboru vyhrál Ondřej Šejvl na 100 m v osobním poloho-
vém závodu v čase 1:03,6 a na 100 m volným způsobem v čase 0:55,2. Stříbrnou 
medaili získal také Ondřej Šejvl na 50 m volným způsobem v čase 0:25,7. 

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Strakoničtí tanečníci Michal Mařík–Lenka Chalušová získali první místo v kategorii 
junioři II – C – latinsko-americké tance a páté místo v juniorské kategorii II – D 
– standardní tance při Poháru TŠ Astra Praha 2007.
Na Podzimní ceně KTS Příbram zářil taneční pár Michal Mařík–Lenka Chalušo-
vá, který obsadil zlatou příčku v kategorii junioři II – C – latinsko-americké tance 
a v juniorech D – standardní tance zářil opět na zlaté příčce. Tanečníci Tomáš 
Křeček–Sandra Hanzlová vytancovali druhé místo v kategorii junioři II – D – stan-
dardní tance.  
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Basketbalový klub Strakonice
Ženy v první lize se až v posledním kole radují z výhry nad Slovankou a jsou osmé.
Mužům se podařilo vytvořit divácký rekord v atraktivním zápasu s týmem Rokycan, 
podávají výborné výkony a jsou na pátém místě. 
Oba extraligové týmy dorostenek jsou až ve druhé polovině tabulky a stále mají 
problémy s počtem zraněných hráček.
Ligový tým starších žaček má šanci postoupit mezi nejlepších osm týmů, mladší 
dívky doplácejí na nezkušenost a také věkem jsou ještě v minikategorii.
V závěru roku se hrál vánoční turnaj minidětí. Chlapci skončili na pátém místě, 
děvčata na čtvrtém. Největší úspěch byl v zájmu dětí a potlesk za organizaci od-
náší Milan Janda. 

Bushido – Strakonice
Ve dvou prvních prosincových dnech se konalo v Ústí nad Labem mistrovství ČR. 
V kumite +80 kg byl druhý František Mach, třetí místo získali v kumite do 40 kg 
Vladimír Pech a Kateřina Pechová. 
Vánoční cena Chodova proběhla dne 8. 12. Strakonický oddíl získal v kata šest me-
dailí, z toho dvě zlaté (Petra Buchtelová za starší žákyně, Terezie Sklenářová za mlad-
ší žákyně), dvě stříbrné (Miroslav Polánka za mladší dorostence, Regína Rejžková za 
starší žákyně) a dvě bronzové (Vladimír Pech za mladší dorostence a Kateřina Pecho-
vá za starší žákyně). V kumite získali také šest medailí – dvě zlaté (Jiří Mlíka do 35 kg, 
Pavel Polánka do 40 kg), dvě stříbrné (Miroslav Polánka +60 kg, Regína Rejžková do 
40 kg) a dvě bronzové (Vladimír Pech do 40 kg, Kateřina Pechová do 40 kg). 

Házená Strakonice
V prvním turnaji žákovské ligy starších žáků obsadil strakonický celek ve své skupi-
ně druhé místo ze šesti družstev a zajistil si tak postup do druhého kola.
Kvalitně obsazený vánoční turnaj mladších žáků v hale STARZ vyhrálo strakonické 
družstvo. 

HC Strakonice, o. s.
Na konci prosince se hrál tradičně ve Strakonicích již V. ročník turnaje o Pohár 
Romana Turka 9. tříd. Domácí získali třetí místo.

SK JUDO 1990 Strakonice
V Kaplici se konal Randori Cup. Turnaje se opět účastnili judisté z Rakouska. V mlá-
ďatech ve váze do 28 kg získal páté místo Petr Pešek, ve váze do 33 kg obsadil 

páté místo Karel Votava, ve váze do 40 kg vybojovala Kateřina Sosnová páté místo 
a Lukáš Vachta místo třetí. V mladších žácích vyhrál ve váze do 55 kg Vít Špoula. 
Dne 18. 12. se ve Strakonicích konal vánoční turnaj. V kategorii mláďata ve váze 
do 25 kg vyhrála Vendula Zachová, druhé místo ve váze do 25 kg obsadila Martina 
Kovářová. V kategorii mláďata ve váze do 30 kg získal zlato Pavel Pihera, stříbro 
Josef Sochacký, bronz Michal Šourek, čtvrté místo Roman Bělohlav a místo páté 
Jan Schertler. V kategorii mláďata ve váze do 33 kg si zlatou medaili vybojoval 
Karel Votava, stříbrnou Adam Šípek, bronzovou Petr Pešek, čtvrté místo obsadila 
Nikola Zachová a pátý byl Jiří Hovorka. V mladších žácích ve váze do 45 kg si zlatou 
medaili odnesl Vít Špoula, stříbrnou Kateřina Sosnová, bronzovou Věra Votavová, 
na čtvrtém místě skončil Lukáš Vachta. Ve starších žácích si zlato odnesl ve váze 
do 60 kg Jakub Komrska, stříbro Petr Kantor a bronz Radek Ušatý. Ve váze do 73 kg 
vybojoval první příčku David Landa, druhou Martin Malý a třetí Tomáš Landa. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Na mistrovství ČR dorostu skončil na desátém místě Ondřej Šejvl na 100 m prsa 
v čase 1:09,22 a na desátém místě na 50 m prsa v čase 0:33,73. Na 100 m volným 
způsobem byl Ondřej Šejvl na jedenáctém místě v čase 0:55,77, na třináctém 
místě na 200 m prsa v čase 2:33,54 a čtrnáctý byl na 100 m v osobním polohovém 
závodu v čase 1:02,94. 
Karel Soukup se účastnil mistrovství ČR desetiletých, kde obsadil osmé místo na 
400 m volným způsobem v čase 6:08,2.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovní tanec Čtyřlístek
Město Březnice hostilo mikulášskou cenu města. Tanečníci Tomáš Křeček–Sandra 
Hanzlová se umístili na druhém místě v juniorské kategorii II – D – standardní 
tance a Michal Mařík–Lenka Chalušová získali v této kategorii bronz. 

 prosinec 2007  
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SK Diorit Strakonice
Miroslav Boška se stal nejlepším střelcem okresního přeboru v LH za sezonu 
2007/2008.
 
Házená Strakonice
Nejlepšími střelci ligových družstev za sezonu 2006/2007 byli:
muži A: Filip Moravec (93), Jaromír Samec (82), Michal Frk (74), Michal Čech (64).
ženy: Monika Salátová (69), Katka Moravcová (67), Šárka Fundová (65), Gabriela 
Vlčková (47). 
minižactvo v KP: Barbora Uhlíková (127), Tomáš Vérosta (95), Tomáš Nejdl (83), 
Richard Plojhar (70), Pavel Malina (49), Michaela Řezáčová (48), Judita Šavrdová 
(38), celkem 41 dětí z oddílu dalo alespoň jednu branku.
muži B: Michal Frk (35), Vladimír Vacek (29), Jaroslav Pitule (25).
Minižáci patří v sezoně 2006/2007 k nejaktivnějším v oddíle, kromě 22 mistrov-
ských utkání se zúčastnili 20 turnajů, nastříleli soupeřům 2 863 branek. Nejlepším 
střelcem byl Tomáš Nejdl s 370 brankami. 
 
TJ Fezko Strakonice – oddíl vodního póla
Do nejlepší sedmičky vodních pólistů ČR sezony 2006/2007 byli zařazeni: Aleš Vo-
lák, Marek Fügner, Martin Faměra, Veronika Bartůňková, Karolína Faměrová. 
Veronika Bartůňková, mistryně ČR a hráčka USC Los Angeles, je členkou reprezen-
tačního družstva žen ČR společně s mistryní ČR – Martinou Chvalovou. Trenérem 
reprezentačního družstva žen ČR je Jaroslav Bartůněk, který je také trenérem roku 
2007. Karolína Faměrová (mistryně ČR) je členkou reprezentačního družstva do-
rostenek a žen ČR. Lucie Votavová, Gábina Chvalová a Michaela Brožová (všechny 
mistryně ČR) jsou členkami reprezentačního družstva dorostenek ČR. 
Členy reprezentačního družstva mužů ČR jsou: Aleš Volák (získal druhé místo 
v soutěži sportovec okresu 2007), Marek Fügner, Martin Faměra (obsadil čtvrté 
místo v soutěži sportovec okresu 2007). 

TJ Balvani Strakonice
Nebyla to zrovna vydařená sezona Balvanů „A“, kteří museli až do samého 
závěru soutěže bojovat o záchranu a dvě kola před koncem se jim to naštěstí 
podařilo. Za to Balvani „B“ „váleli“ a uhráli jednu z nejlepších sezon, neboť vy-
bojovali pozici zajišťující účast v baráži o postup do vyšší soutěže. Poslední krok 
byl však nad síly klubu a vytoužený postup se neuskutečnil. 

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
Muži I. liga: Po osmi závodech jarní části a podzimní části celostátní I. ligy 
muškaření družstev se dařilo strakonickému družstvu RSK Strakonice A, které ve 
složení Roman Heimlich, Lukáš Pazderník, Milan Janus ml. a Stewart Noris obsa-
dilo v konečném pořadí prvoligové soutěže celkové třetí místo. Další účastník 
RSK Otava Strakonice, který závodí ve složení Stanislav Šíp, Bohumil Šareš, Miro-
slav Lukáš, Miroslav Masner a Karel Řezanka obsadilo celkové desáté místo.
Muži II. liga: Po osmi kolech jarní části a podzimní části II. ligy muškaření, 
skupina A (Čechy), se umístil na konečné desáté příčce tým RSK Strakonice 
B, který závodil ve složení Petr Drastík, Pavel Haloun, Michal Němec, Jaroslav 
Kolman a Lukáš Sobolčík. Na jedenáctém místě byl RSK Strakonice C ve složení 
Michal Dlauhoweský, Pavel Smrčina, Pavel Český, Miroslav Podrábský, Stanislav 
Neubauer a David Jareš.
V zářijovém jihočeském krajském přeboru jednotlivců, kterého se účastní dva-
cet nejlepších jihočeských závodníků I. a II. ligy nominovaných dle umístění 
v celostátním žebříčku, zvítězil Roman Heimlich. Deváté místo obsadil Lukáš 
Pazderník, dvanáctý byl Miroslav Masner st., patnáctý Bohumil Šareš a osmnác-
tý Petr Drastík.
Petr Drastík získal druhé místo na mistrovství juniorů v USA v jednotlivcích a byl 
členem družstva ČR, které získalo stříbrnou medaili.
 
Sportovně střelecký klub Strakonice
Celkem deset kol měla sušická liga (regionální závod). V disciplíně pistole 5+20 
vyhrál Pavel Taubr a Miloš Kos obsadil páté místo. V disciplíně velkorážný revolver 
5+10 opět vyhrál Pavel Taubr a Miloš Kos byl druhý. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl cyklistiky
Ing. Miroslav Janout působil jako mezinárodní rozhodčí mj. na Tour de France, na 
mistrovství světa v cyklokrosu.

SEZONA 2006/2007                ROK 2007 
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TJ ČZ Strakonice – oddíl atletiky
Anna Švecová byla vyhlášena jako nejlepší jihočeská atletka za rok 2007 v katego-
rii mladší žákyně.

SK Tomako Strakonice
Klub vyhrál XV. ročník dudák ligy v sálové kopané. Dále obsadil třetí místo v turnaji 
Benefit, třetí místo v turnaji Fezko, a. s., a stříbro si přivezl z turnaje v Klatovech. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, vodní pólo
Mistři ČR Aleš Volák, Marek Fügner, Martin Faměra se účastnili dvou kol v září 
a v říjnu Pohárů mistrů Evropských zemí v Oradea (Rumunsko) a v Berlíně (Ně-
mecko).
Mistryně ČR Karolína Faměrová, Barbora Krásová, Martina Chvalová, Lucie Votavo-
vá, Michaela Brožová se účastnily dvou kol Poháru mistrů Evropských zemí v Cata-
nii (Itálie) a v Barceloně (Španělsko) v říjnu a v prosinci.

TJ Sokol Strakonice – oddíl všestrannosti
V celkovém umístění v roce 2007 na přeboru ČOS v soutěži všestrannosti – plavání, 
gymnastika, šplh, atletika byla v žákyních II. na druhém místě Kristýna Vondryso-
vá; v žákyních III. obsadila také druhé místo Kateřina Kučerová, Veronika Švehlová 
získala šesté místo a Kateřina Hochová skončila na sedmém místě. 

« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH MUŽSTEV TJ/SK

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2006/07  podzim 2007/08

BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE   
ženy A   I. liga   9.  8.
ženy B   II. liga   9. (sestup) 6.
ženy C   KP   4.  5.
muži   KP   1. (postup) 5. ve II. lize
muži B   KP   8.  8.
starší dorostenky Extraliga   3. v ČR  8.
starší dorostenky B Skupina A – liga  7.  7.
mladší dorostenky A Extraliga   3. v ČR  10.
mladší dorostenky B Liga     
starší žačky  Liga   13. v ČR  2.
mladší žačky  Liga   2. v ČR  16.
starší minižačky  KP   2.  6.
nejmladší minižačky KP   2.           2.
dorostenci U 18  KP   3.  1.
žáci U 14  KP   5.  5. 
minižáci   KP   3.  4. 

DDM STRAKONICE – FBC STRAKONICE
muži   Divize I.   1.
junioři   Jihočeská liga  6.
starší žáci  Divize I.   6.   

SK DIORIT STRAKONICE
muži   OP LH   2.  3.
muži   Okresní pohár OSLH 2.  2.

HC STRAKONICE, O. S.
muži   II. liga/KP  12.  1.
junioři   KP   3.  4. 
dorost   KP/II. liga  1.  12.
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9. třída   Liga žáků  3.  5.
8. třída   Liga žáků  1.  4.
7. třída   Krajská liga   7.  2.
6. třída   Krajská liga  4.  3.
5. třída   KP   3.  4.
4. třída   KP   2.  1.
3. třída   KP minihokej  1.  1.
2. třída   KP minihokej  1.  1.

TJ ČZ STRAKONICE 

Atletika
mladší žákyně  KP družstev  4.

Badminton
dospělí   KP   6. 
veteran cup     2.
žactvo   OP   2.  2.

Házená
muži Fezko  II. liga   6.  7. 
ženy Fezko  II. liga   3.  5.
HBC muži B  KP   4.  6.
HBC mladší dorostenci  KP     1.
HBC starší žáci  KP   1.  1.
HBC starší žačky  KP   8.  5.
HBC mladší žáci  KP   1.  2. a 6. 
HBC mladší žačky KP   3.  5.
HBC mini  KP   2., 5., 8.  2.

Nohejbal
muži A   KP   1.
muži B   OP   1.
muži C   OP   9. 

TJ DRAŽEJOV
muži   OP   4.
muži 35+  OP   9. 
dorost   I. A třída skupina B
   Jihočeský kraj  13.
žáci   OP   5.

TJ FEZKO STRAKONICE

Kuželky
muži A   Divize   10.  12.
muži B   KP II   1.  12.
muži C   OS     3. 
muži D   OP     4.

Vodní pólo
muži   I. liga   1.  1. 
  PMEZ – kvalifikace Rumunsko 4.  ve skupině
  2007 – LEN Trophy Německo 5.  ve skupině
ženy   I. liga   1.  1.
  PMEZ – kvalifikace Catanie 4.  ve skupině
  2007 – LEN Trophy Španělsko 5.  ve skupině
dorostenci  Přebor ČR  1.   1.
dorostenky  Přebor ČR  1.  1.
mladší dorostenci Pohár ČSVP  1.
mladší dorostenky Pohár ČSVP  1.
žáci    Přebor ČR  9.  3.
žačky   Přebor ČR  1.  1.
mladší žáci  Pohár ČSVP  1.  1.
mladší žačky   Pohár ČSVP  1.

TJ SOKOL STRAKONICE

Stolní tenis
muži A   KP   5.  3.
muži I   OP   2.  3.
muži II   OP   8.  7.

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2006/07  podzim 2007/08

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2006/07  podzim 2007/08
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TENIS KLUB STRAKONICE, O. S. 
dospělí   KP I.   8.   2.
     (sestup z Jihočeské divize)

Vysvětlivky:
KP = krajský přebor
OP = okresní přebor
OS = okresní soutěž
Pohár ČSVP = Pohár Českého svazu vodního póla 
Okresní pohár OSLH = Okresní pohár okresního svazu ledního hokeje
PMEZ = Pohár mistrů evropských zemí

« SPORTOVCI OKRESU STRAKONICE ZA ROK 2007

OS ČSTV Strakonice vyhlásilo jako každým rokem v úterý 26. 2. 2008 v hotelu 
Amber Bavor anketu o nejlepší sportovce, sportovní kolektivy a sportovní osob-
nosti roku. 

Kategorie dospělí:

Jednotlivci:  
1. Roman Častoral  motosport  
2. Aleš Volák    vodní pólo  
3. David Čadek   motosport  
4. Martin Faměra  vodní pólo  
5. Jiří Richter   metaná   
6. Šárka Fundová  házená  
7. Iveta Urbanová  basketbal
8. Patrik Káník  fotbal
9. Jaroslav Pudil    triatlon 
10. Filip Moravec  házená

Družstva:
1. TJ Fezko Strakonice  muži    vodní pólo  
2. TJ Fezko Strakonice  ženy    vodní pólo  
3. ZKM Vodňany  muži   metaná 

Kategorie mládeže:

Jednotlivci:
1. Petr Drastík  muškaření  
2. Karolína Faměrová vodní pólo 
3. Michaela Stará  basketbal
4. Alice Křiváčková  basketbal 
5. Michal Burian    vodní pólo

Družstva:
1. TJ Fezko Strakonice  starší dorostenky  vodní pólo 
2. HC Strakonice, o. s. dorost    lední hokej
3. BK Strakonice   starší dorostenky basketbal 

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2006/07  podzim 2007/08
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Trenér roku:
Jaroslav Bartůněk – TJ Fezko Strakonice

Sportovní osobnosti roku:
František Třeštík – sportovní novinář
Jaroslav Walter – lední hokej

Osobnost v síni slávy:
Petr Kollros – plavání

« SPORTOVNÍ OSOBNOSTI ROKU 2007

PETR KOLLROS 
Strakonický rodák působící v TJ Fezko 1965–1974 a ve středisku vrcholového sportu 
v RH Brno 1974–1980. Je čtyřiadvacetinásobný mistr Československa v plavání, za 
což byl v roce 1980 oceněn titulem mistr sportu. Byl nominován na olympijských 
hrách v Moskvě, ale zranění mu neumožnilo účast. Od roku 1987 reprezentoval 
Československo a ČR na mistrovství světa a mistrovství Evropy plavců veteránů. Mi-
strem Evropy se stal v roce 1987, 1989 a 1991. Na Mistrovství světa v Austrálii v roce 
1988 vybojoval titul v závodě 400 m polohový závod, a to ve světovém rekordu. 

  OSOBNOST S PRÁVEM UMÍSTĚNÍ DO SÍNĚ SPORTOVNÍ SLÁVY

Petr Kollros na Mistrovství světa v Austrálii 
v roce 1988.
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NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2007

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE V KATEGORII MLÁDEŽE 2007 

  NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2007 

  NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII MLÁDEŽE 2007 

Roman Častoral, reprezentant motosportu.

Petr Drastík, reprezentant muškaření.

Kategorie mužů oddílu vodního póla TJ Fezko Strakonice (horní řada zleva: Tomáš Preininger, 
Tomáš Javůrek, Roman Šmat, Martin Beránek, Jan Zikmund, Marek Fügner, Martin Faměra, Sta-
nislav Kocour, Jiří Volák, Karel Faměra; dolní řada zleva: Marek Janeček, Michal Burian, Lukáš 
Šipka, David Kříž, Aleš Volák).

Kategorie starších dorostenek oddílu vodního póla TJ Fezko Strakonice (horní řada zleva: Marti-
na Chvalová, Lucie Votavová, Michaela Brožová, Karolína Faměrová, Zdena Šperlová; dolní řada 
zleva: Kristýna Benediktová, Gábina Chvalová, Nikola Košťálová, Nikola Šoulová).
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Osobnosti roku – František Třeštík (vlevo) a Jaroslav Walter (vpravo).

JAROSLAV BARTŮNĚK 
Trenér ženské reprezentace, trenér žen a dorostenek TJ Fezko Strakonice.

FRANTIŠEK TŘEŠTÍK 
S jeho jménem je spojena novinářská práce, které se věnoval až do odchodu na 
odpočinek. Byl také zapáleným sportovcem, hráčem házené a fotbalu. Jako zasvě-
cený novinář se významně podílel řadu let i na výběru a vyhodnocování sportovců 
okresu. Panu Františku Třeštíkovi patří poděkování za dlouholetou propagaci spor-
tu v okrese Strakonice. 

JAROSLAV WALTER 
Dlouholetý funkcionář a trenér oddílu ledního hokeje HC Strakonice. Do sportovní 
činnosti se zapojil jako žák v roce 1953 v tehdejším oddíle Jiskra, kde hrál fotbal 
i lední hokej a prošel všemi kategoriemi až do mužů. V hokejovém oddíle hrál ve 
slavné éře Jiskry z počátku šedesátých let spolu s dalšími slavnými jmény strako-
nického hokeje, jako Františkem Vavruškou, Václavem Cabrnochem, Jaroslavem 
Landsingerem, Karlem Faměrou, Václavem Švehlou a dalšími. Od roku 1972, tedy 
již 35 let, se věnuje trenérské činnost. Nejprve u družstva mužů, později pomáhá 
vytvářet od nejmenších kategorií družstva žáků a dorostu. Někteří jeho svěřenci, 
které pan Walter pro hokej ve Strakonicích vychoval nebo je pomáhal vychovat, 
například jsou Roman Turek, Václav Král, Roman Špiler, Štěpán Hřebejk a další, 
dosáhli později mnoho úspěchů ve vyšších ligových soutěžích a reprezentaci 
a svědčí o obrovském přínosu a kvalitní trenérské práci Jaroslava Waltra nejen pro 
strakonický, ale i pro celý český hokej. I v současné době se věnuje trénování. Má 
na starosti sportovní třídy, které patří již tradičně pod jeho vedením mezi nejú-
spěšnější v kraji, a pomáhá v oddíle, kde je potřeba.
V roce 2007 obdržel pan Jaroslav Walter jako dlouholetý funkcionář ČSTV čestný 
odznak ČSTV za významný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu.
 

 SPORTOVNÍ OSOBNOSTI 2007  

  TRENÉR ROKU 2007 

Jaroslav Bartůněk (vpravo) při převzetí ocenění v hotelu Amber Bavor se starostou města Strakoni-
ce Ing. Pavlem Vondrysem (uprostřed) a radním Jihočeského kraje Ing. Pavlem Pavlem (vlevo). 
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