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«
Vážení sportovní přátelé,
dostává se vám do rukou již pátý díl publikace Ohlédnutí za sportem Strakonice, 
tentokrát za rok 2008. Publikace, stejně jako její předcházející díly, přináší přehled 
o sportovních úspěších kolektivů a jednotlivců sdružených v klubech působících 
na území města Strakonice a o událostech sportovního charakteru. Jak je již zvy-
kem, i zde naleznete na prvních stranách nejen novinky z investic do sportovišť 
spadajících pod správu města, ale také z oblasti financování tělovýchovy a sportu 
ve Strakonicích. Následuje seznam registrovaných sportovních a volnočasových 
subjektů působících na území města v roce 2009, který je doplněn aktualizovaný-
mi kontakty. Můžete si přečíst o významných sportovních událostech a nechybí 
ani informace o umístění vybraných mužstev TJ/SK. V závěru publikace je zařa-
zeno vyhodnocení ankety o nejlepší sportovce, kolektivy a sportovní osobnosti 
včetně krátké fotogalerie. 
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« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH
Házenkářská hala
V roce 2008 podal oddíl házené TJ ČZ Strakonice žádost o dotaci na dostavbu há-
zenkářské haly (na II. etapu) z grantového programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Oproti roku předcházejícímu byla tato žádost podpořena a há-
zenkáři obdrželi dotaci ve výši 7 512 000 Kč. A tak stavba pokračovala. Druhá etapa, 
jejímž zhotovitelem byla stejně jako v případě první části strakonická firma PROTOM, 
s. r. o., odstartovala v červenci 2008 a těsně před Štědrým dnem byla házenkářská 
hala zkolaudována a připravena k plnému provozu. Druhá etapa si vyžádala celkové 
náklady ve výši cca 16 700 000 Kč, z čehož cca 9 200 000 Kč hradilo město Strakonice 
ze svého rozpočtu. V rámci této etapy došlo k uzavření haly štíty, k zateplení střechy, 
byly provedeny kompletní interiérové úpravy, a to např. osazení tribuny, položení 
umělého povrchu, úprava prostoru střídaček, ale i dobudování vzduchotechniky, 
elektroinstalací, osvětlení a vytápění.

In-line dráha 
Dne 16. 5. proběhlo slavnostní otevření in-line dráhy ve sportovním areálu Na 
Sídlišti u příležitosti I. ročníku Májového bruslení městem. Po přestřižení pásky 
a za přítomnosti zástupců města Strakonice, firmy Swietelsky stavební, s. r. o., jež 
byla stavitelem celé dráhy, a dalších významných osobností, byla dráha dána do 
provozu. Její délka je 545 m (vnější okruh) a šířka 3 m. Stavba si vyžádala náklady 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 800 000 Kč. 

« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
     VE STRAKONICÍCH
V roce 2008 byla podpořena tělovýchova, sport a ostatní volnočasové aktivity 
z rozpočtu města částkou ve výši cca 45 160 000 Kč. Zmíněné finanční prostředky 
byly použity jednak ke krytí nákladů spojených s provozem a investicemi do spor-
tovišť pod správou města, jednak byla část z nich poskytnuta jako finanční pod-
pora jednotlivým subjektům působícím v oblasti tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit. 

Interiér házenkářské haly. Foto: Archiv MěÚ Strakonice
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Projekt nové podoby plaveckého stadionu
Na podzimním zasedání zastupitelstva města byl představen samotným tvůrcem 
Ing. Jiřím Treybalem projekt přístavby plaveckého stadionu ve Strakonicích. Inspirací pro 
autora byl vodní svět, a to prvky prostředí pod vodní hladinou, jako je skála (stávající budo-
vy, nové rampy a venkovní schodiště), deskovitá struktura korálu větevníku (nové střechy 
a markýzy), těla láčkovců (vyústění vzduchotechniky) a mořská vlna, ta bude ztvárněna 
akustickým pohledem ve vstupní hale. Barevnost interiérů včetně doplňků bude laděna 
do přírodních barev. Korpus stávající budovy je navržen ve světle šedém odstínu, nové 
střechy v modrozelené barvě a okna prosklené stěny v barvě bílé.
Umístění přístavby vychází z dispozičního uspořádání areálu a jeho napojení na do-
pravní infrastrukturu. Dojde k rozšíření prostor krytého bazénu, který bude opticky 
propojen prosklenou stěnou s odpočinkovými plochami u venkovních bazénů.
Při vstupu do nově vybudovaného plaveckého stadionu přivítá návštěvníky hala 
s prosklenými stěnami, propojená s prostorem bazénu 25 m a s „mokrou“ jídelnou. 
Po vnitřním schodišti bude možné se dostat na tribunu haly. Z ní bude přístupné 
stávající fitcentrum s vlastním zázemím (přestavba z původního bufetu). Nové točité 
schody v hale zpřístupní kancelář ředitele bazénu a denní místnost zaměstnanců. 
Na vstupní halu naváže univerzální kuchyně jak pro návštěvníky, tak pro personál. 
Průchodem z haly přes turnikety se návštěvník dostane hlavní chodbou do prostoru 
šaten krytého bazénu, do šaten a zázemí plavání nejmenších dětí a výstupem na 
rampu do venkovního areálu. V projektu jsou navrženy šatny vybavené převlékacími 
kabinami a jejich kapacita bude rozšířena i do druhého nadzemního podlaží. Z hlav-

ní chodby bude také možné vejít do zázemí pro technickou obsluhu bazénu. Nad 
prostorami zázemí dětského plavání budou v druhém nadzemním podlaží umístěny 
kanceláře vedoucího plavecké školy, zázemí instruktorů plavání a vyhlídkový prostor 
na bazén pro výcvik nejmenších dětí. 
Projekt navrhuje v přistavované bazénové hale následující: relaxační bazén s masážní-
mi tryskami, chrliči, vzduchovači, masážními lůžky, protiproudy, dále vířivku pro zhruba 
12 osob, bazének pro malé děti s dětskými vodními atrakcemi, výcvikový bazén pro 
plavání dětí různého věku. Prostory krytých bazénů budou odděleny prosklenými stě-
nami s turnikety. Z haly stávajícího bazénu o délce 25 m bude i nadále možný vstup 
na tobogan a do parní lázně, která zůstává dispozičně beze změn. V severovýchodní 
části budovy bude vybudována nová finská sauna, jež bude přístupná přes turniket 
přímo z haly. Přes odkládací prostor a sprchy se návštěvník dostane do potírny finské 
sauny, infrasauny, ochlazovny, prostoru masáží a do odpočívárny, která bude obsluho-
vána také z již zmíněné univerzální kuchyně.
Stavba plaveckého stadionu je navržena tak, aby byla ponechána v maximální možné 
míře stávající zeleň v okolí objektů s tím, že bude doplněna v rámci sadových úprav.

In-line dráha ve sportovním areálu Na Sídlišti. Foto: Archiv MěÚ Strakonice Půdorys přízemí plaveckého stadionu.
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« KOMISE PRO SPORT
V roce 2008 zasedala čtrnáctičlenná komise pro sport desetkrát. Na svých jedná-
ních se zabývala problematikou v oblasti tělovýchovy, sportu, ostatních volnoča-
sových aktivit a žádostmi o finanční příspěvky jednotlivých sportovních a volnoča-
sových organizací, které předávala Radě města Strakonice. Do programu podpory 
sportu byla nově začleněna ocenění za mimořádné sportovní úspěchy družstev 
a jednotlivců a již během roku 2008 byla odměněna řada současných významných 
sportovců a strakonických nadějí. 

Významnou akcí komise v roce 2008 bylo uspořádání I. ročníku Májového bruslení 
městem dne 16. 5. ve sportovním areálu Na Sídlišti. Bruslení proběhlo po třech tra-
sách a ve třech kategoriích, do nichž byli účastníci rozděleni podle věku. Nejmlad-
ší děti (do 6 let) jely jedenkrát ovál in-line dráhy, trasa pro starší (od 7 do 15 let) byla 
již delší a náročnější, vedla po přeložce (silnici č. III/13911) směrem k sídlišti Jezár-
ky až k ulici Vodní a zpět. Ostatní účastníci (od 16 let) měli trasu nejdelší a nejná-
ročnější. Vedla nejprve po přeložce, dále ulicí K Dražejovu, Vodní, Labutí, Jezerní, 
Leknínovou, Bahenní a zpět. 
I. ročník bruslení byl spojen se 
slavnostním otevřením in-line 
dráhy. Celá akce začala pyro-
technickou show se světelnými 
efekty, po ní následovalo oficiál-
ní zahájení akce, přestřižení pás-
ky a křest in-line dráhy jak jinak, 
než strakonickým pivem. První 
slavnostní kolo projela skupina 
dětí vedená strakonickým olym-
pionikem Milošem Bečvářem. 
Po dojetí manifestačního kola 
proběhla autogramiáda pana 
Bečváře a následovalo samotné 
bruslení. Na památku prvního 
ročníku obdrželi všichni účastníci 
pamětní listy. Děti byly za účast 
odměněny drobnou sladkostí, 
vítězům soutěžních kategorií 
předali upomínkové předměty 
zástupci města Strakonice. 

Nová podoba plaveckého stadionu. 
Vizualizace: Ing. Jiří Treybal

Křest in-line dráhy. Foto: Archiv MěÚ Strakonice.
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« TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE 
PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2009

Basketbalový klub Strakonice
Předseda: Ing. Miloš Balák
Kontaktní osoba: Mgr. Eduard Gaisler – jednatel
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 763 693 (Mgr. Eduard Gaisler)
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
Kontaktní osoba: Luděk Kalina – organizační pracovník
Sídlo: Skupova 751, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 255 539 (Luděk Kalina)
E-mail: balvanistrakonice@seznam.cz; ludek.kalina@iol.cz
Web: www.balvani.cz
Činnost: fotbal

SK Biatlon Strakonice, o. s.
Předseda: Zdeněk Samec
Kontaktní osoba: Ing. Jan Žák
Sídlo: Arch. Dubského 977, 386 01 Strakonice
Tel.: 736 612 512 (Ing. Jan Žák)
E-mail: zakovi.st@tiscali.cz
Činnost: biatlon

Start nejmladších účastníků bruslení. Foto: Archiv MěÚ Strakonice

Poslední startovní výstřel. Foto: Archiv MěÚ Strakonice
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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
         www.skif.cz
Činnost: karate

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 a sebeobrany (karate, allkampf-jitsu)
 
SK Cyklo-Macner Strakonice
Předseda: Ing. František Macner 
Sídlo: Dr. Jiřího Fifky 925, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 253 017
E-mail: cyklomacner@seznam.cz
Web: www.cyklomacner.cz
Činnost: cyklistika, triatlon

Dům dětí a mládeže Strakonice – Fbc Strakonice
Ředitelka: Mgr. Iva Šrámková
Sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 216; 383 323 890
E-mail: ddm@ddmstrakonice.cz
Web: www.ddmstrakonice.cz
Činnost: volnočasové aktivity

FBC Dynamo Strakonice
Předseda: Milan Taranda
Sídlo: Palackého náměstí 102, 386 01 Strakonice
Tel.: 774 279 655
E-mail: fbcdynamo.strakonice@seznam.cz
Web: www.florbal-strakonice.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; 602 454 578
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. Pavel Srb); 
       606 669 151 (Zdeněk Vondráček); 
       606 669 152 (Mgr. Roman Heimlich) 
E-mail: hcst@seznam.cz
Web: www.hcstrakonice.cz
Činnost: lední hokej 
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SK JUDO 1990 Strakonice
Předseda: Karel Zelinka
Sídlo: Sokolská 295, 387 01 Volyně 
Tel.: 724 053 777 (Karel Zelinka); 
       723 760 597 (Libor Pešek – trenér)
E-mail: sk.judo.strakonice@tiscali.cz; zelinka.k@seznam.cz
Web: http://home.tiscali.cz/skjudo.strakonice; www.judostrakonice.cz
Činnost: výuka a výcvik juda

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: http://home.tiscali.cz/karate_strakonice/
Činnost: tělovýchova, miniškola sportu, příprava a specializovaný výcvik karate, 

letní tábor, semináře, školení a výcviky jednotlivců i skupin v oblasti psy-
chologie 

Potápěči Strakonice, o. s.
Předseda: Luděk Stejskal
Sídlo: Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 138 689
E-mail: retatisk@seznam.cz 
Činnost: sportovní potápění

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
Kontaktní osoba: Miroslav Rataj 
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 430 969 (Miroslav Rataj)
E-mail: zeman@ssrsstrakonice.cz; elkost-rataj@seznam.cz
Činnost: lyžování – běžecké a alpské disciplíny 

TJ ČZ Strakonice
Předseda: Josef Opava
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 186 000
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: Václav Králíček
Kontaktní osoba: Zdeněk Klečka
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 728 570 778 (Zdeněk Klečka); 
 777 726 315 (Milan Hoch – hospodář)
E-mail: pepina.kleckova@seznam.cz
Web: www.tjdrazejov.wz.cz
Činnost: kopaná, tenis

TJ Fezko Strakonice
Předseda: Ing. Michal Bleier
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Volák – jednatel
Sídlo: Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 704 194 (Ing. Jiří Volák)
E-mail: fezko.strakonice@seznam.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.: 721 960 222
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; 724 836 331 
E-mail: TJ.Sokol.Strakonice@seznam.cz
Činnost: všestrannost, stolní tenis, tanec 
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SK Strakonice 1908, o. s. 
Předseda: Michal Káník
Sídlo: Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice
Tel.: 774 680 025
E-mail: kanik.m@seznam.cz
Činnost: fotbal

SK Strakonice, s. r. o.
Jednatel: Michal Káník
Ředitel: Josef Horňák
Sídlo: Přeštovice 114, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 604 121 (Josef Horňák)
E-mail: hornakprestovice@seznam.cz 
Činnost: fotbal

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.: 725 809 746; 737 154 461
E-mail: vitezslav.vojta@fezkothierry.com
Činnost: sálová kopaná

« ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

V tělovýchovné organizaci Český svaz tělesné výchovy je ve Strakonicích v roce 
2008 sdruženo 20 tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jež mají následující 
členskou základnu:

Kontakt: 
OS ČSTV Strakonice
Předseda: Ing. Jiří Volák
Kontaktní osoba: PaedDr. Pavel Kouba
Adresa: Husova 380, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 332 082; 603 936 223
E-mail: osst@iol.cz

Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem

Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 
celkem

Basketbalový klub Strakonice 146 14 49 63 4 22 1 56 83

SK Basketbal Strakonice 60 27 0 27 15 0 18 0 33

TJ Balvani Strakonice 83 82 0 82 1 0 0 0 1

SK Cyklo-Macner Strakonice 41 34 4 38 0 2 0 1 3

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

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

SK Fight Pro Strakonice 26 21 2 23 3 0 0 0 3

HC Strakonice, o. s. 208 65 2 67 38 0 102 1 141

SK JUDO 1990 Strakonice 45 4 4 8 6 0 22 9 37

Občanské sdružení Karate Strakonice 332 50 38 88 49 14 119 62 244

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

Kumotors Strakonice 29 29 0 29 0 0 0 0 0

SKI-Klub Strakonice 77 37 22 59 4 3 7 4 18

TJ ČZ Strakonice 918 280 287 567 29 39 133 150 351

TJ Dražejov 208 149 3 152 40 0 16 0 56

TJ Fezko Strakonice 462 172 118 290 28 19 80 45 172

TJ Otava Strakonice 16 10 6 16 0 0 0 0 0

SK Strakonice 1908, s. r. o. 233 98 0 98 66 0 68 1 135

Tenis klub Strakonice, o. s. 111 71 23 94 2 1 4 10 17

SK TOMAKO Strakonice, o. s. 49 45 3 48 0 0 1 0 1

Dospělí od 18 let Dorost od 15 do 18 let Žactvo do 15 let
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« ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice « STRUČNÝ PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ

Basketbalový klub Strakonice
Ženám se v první lize komplikuje situace. Kateřina Konvičková je zraněná a soupeři 
mají ve většině případů zkušenější hráčky, které jsou navíc doplněné zahraničními 
hráčkami. Z vánoční dovolené se nevrátila Elena Černy. Díky iniciativě Eduarda Gais-
lera (trenéra žen) bude tým posílen o podkošovou Petru Reisingerovou (původně 
Durbáková – hráčka Strakonic) a také doporučil změnu na postu trenéra. Přišla bý-
valá slovenská reprezentantka Marcela Krämerová a dorostenka Zuzana Pilátová.
Výkon týmu se v průběhu měsíce nezlepšil. Dobré výsledky dosahují starší doros-
tenky a starší žákyně. Oba týmy jsou na předních místech v nejvyšších soutěžích. 
Mladším žačkám se nedaří a mladší dorostenky bojují o udržení v nejvyšší soutěži.
Muži ve druhé lize získávají jednu výhru za druhou a jejich hra je skvělá. Střelec-
kými hvězdami jsou Radan Tesař, Jan Čech a Jiří Jeřábek, trenérem je Milan Janda. 
Týmová bojovnost je ozdobou jejich hry. 

DDM Strakonice – šachy
Dne 21. 1. proběhl krajský přebor čtyřčlenných družstev pro žáky 1.–5. třídy zá-
kladních škol. Celkem se přeboru účastnilo jedenáct družstev z kraje. Čtvrté místo 
obsadila ZŠ a MŠ Povážská Strakonice a sedmá byla ZŠ Dukelská Strakonice.
 
Házená Strakonice
Starší žáci získali suverénně první místo na Jihočeském poháru v Třeboni. 
Pět hráčů strakonického oddílu bylo v krajském celku starších žáků na mezinárod-
ním turnaji krajských výběrů Rakouska a Maďarska, kde byli druzí. Pavel Kaufman 
byl vyhlášen nejlepším brankářem.
Minižáci si z velkého dvoudenního turnaje v Písku přivezli zlato. 

SK Judo 1990 Strakonice
V Písku se konal dne 12. 1. turnaj mláďat, mladších žáků a žákyň. V mláďatech ve 
váze do 25 kg vyhrála Martina Kovářová, ve váze do 30 kg získal zlato Petr Pešek, 
třetí byl Michal Šourek a čtvrtý Roman Bělohlav, ve váze do 35 kg obsadil třetí mís-
to Josef Sochacký a na čtvrtém místě byl Pavel Pihera, ve váze do 40 kg skončil na 
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třetím místě Jan Schertler a čtvrté místo vybojoval Jiří Hovorka. V mladších žácích 
ve váze do 45 kg získal první místo Lukáš Vachta a místo druhé ve váze do 60 kg 
Vít Špoula. Mladší žákyně Věra Votavová ve váze do 50 kg obsadila druhé místo 
a Kateřina Sosnová ve váze do 60 kg místo třetí. 

SKI-klub Strakonice – alpské disciplíny, slalom
Dominika Voráčková získala dvanácté místo na republikovém kontrolním závodu 
v Tanvaldském Špičáku. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
Ve Veselí nad Lužnicí v anketě Nejlepší jihočeský atlet za rok 2007 v kategorii mlad-
ší žákyně byla jako nejlepší atletka vyhlášena Anna Švecová.

TJ Sokol Strakonice – odbor všestrannosti
Dne 19. 1. byl uspořádán župní přebor v plavání, kterého se účastnilo 112 závod-
níků. Odborovým závodníkům se dařilo a získali následující umístění: žákyně I. 
– Kateřina Šimková třetí místo, Jana Machová místo šesté; žákyně II. – Eliška Králová 
bronzové místo, Veronika Sudová místo šesté a Linda Procházková místo desáté; 
žáci II. – Jan Kačírek stříbrnou příčku, Jan Matas čtvrté místo, Matyáš Kubíček místo 
sedmé; žákyně III. – Kristýna Vondrysová místo deváté, Iva Pečenková místo šest-
nácté; žáci III. – Václav Pavlovič místo páté; žákyně IV. – Kateřina Kučerová místo 
stříbrné, Kateřina Hochová místo sedmé, Anežka Železná místo deváté; dorostenky 
– Anna Horejšová místo druhé; dorostenci – Jan Kvarda místo zlaté a Tomáš Erlich 
místo stříbrné; ženy – Dagmar Paulová místo třetí a Jana Lešáková místo čtvrté. 

Basketbalový klub Strakonice
Stav v soutěžích mládeže zůstává stejný, jen zranění Yvetty Urbanové, nadějné 
Petry Lukešové a „dříče“ Lucie Balákové nepřispívají k pohodě v týmu žen. Domácí 
prohra se Slovankou odsunuje naději na postup mezi nejlepších osm týmů.
Potěšitelná je první výhra začínajících prvňaček, které obětavě vede Radka Drnko-
vá za pomoci Pavly Křišťanové a dohledu Jiřího Johanese.
Muži ozdobili derby s Pískem nadprůměrným výkonem, ale jejich prohra s Český-
mi Budějovicemi byla poučná pro nadšené mládí.

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Dne 23. 2. se uskutečnil Národní pohár seniorů v Ústí nad Labem, ve kterém získal 
třetí místo František Mach v kumite +80 kg. 

OS ČSTV Strakonice
Tak jako každým rokem i v letošním roce byly vyhlášeny v úterý 26. 2. v Amber 
hotelu Bavor výsledky ankety o nejlepší sportovce, sportovní kolektivy a sportovní 
osobnosti okresu Strakonice za rok 2007. (Pořadí je uveřejněno v publikaci Ohléd-
nutí za sportem 2007 Strakonice na stranách 49–50.) 

Házená Strakonice
V kempu Olympijských nadějí ročníku 1993 v Nymburce byli z pěti hráčů Jihočeské-
ho kraje čtyři ze Strakonic, z nich David a Michal Zbíralové byli zařazeni do A týmu 
reprezentace, Michal Švehla a Michal Tockstein do týmu B. 
Strakoničtí vyhráli na Stomix Cupu (velký dvoudenní turnaj starších žáků) v Čes-
kých Budějovicích. David Zbíral byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, Michal 
Zbíral v All Stars turnaje. 
Oddíl vybojoval první místo a postoupil do třetího kola žákovské ligy starších žáků, 
zvítězil nad budoucím přeborníkem ČR – celkem HBC Jičín 21:19.
 
SK Judo 1990 Strakonice
Písek hostil devátý únorový den turnaj mláďat, mladších žáků a žákyň. V mláďatech ve 
váze do 30 kg obsadil druhé místo Petr Pešek a místo šesté Michal Šourek, ve váze do 
35 kg zářil na prvním místě Adam Šípek, na místě druhém Josef Sochacký a na místě 
šestém byl Pavel Pihera. V mladších žácích zlato vybojoval ve váze do 45 kg Lukáš 
Vachta. Kateřina Sosnová získala v mladších žákyních ve váze do 60 kg místo třetí.
V Kaplici dne 24. 2. proběhl Čokoládový turnaj v kategoriích mláďata a mladší žac-
tvo. V mláďatech ve váze do 22 kg obsadila druhé místo Vendula Zachová, ve váze 
do 30 kg získal bronz Petr Pešek a na místě čtvrtém byl Josef Sochacký, ve váze 
do 33 kg si odvezl stříbro Pavel Pihera a páté místo obsadil Jan Schertler, ve váze 
do 45 kg skončila Nikola Zachová na místě čtvrtém. V mladších žácích ve váze do 
34 kg vybojoval Adam Šípek místo třetí, ve váze do 42 kg skončil Lukáš Vachta na 
místě čtvrtém a ve váze do 55 kg získal stříbrnou medaili Vít Špoula. 

SKI-klub Strakonice – alpské disciplíny, obří slalom
Na Šumavském pohárku v Mitterfirmiansreuth v Německu vyhrál Jakub Rataj, Jiří 
Voráček byl třetí.

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Táboře v disciplíně velkorážná puška 100 m obsadil Pavel Taubr páté místo se 
184 body. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
Halové mistrovství ČR žactva proběhlo v Praze na Strahově, kde Anna Švecová 
obsadila ve skoku do dálky jedenácté místo (491 cm).
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TJ ČZ Strakonice – oddíl stolního tenisu
V Prachaticích se konal krajský přebor jednotlivců. Jiří Krahulec obsadil s dalšími 
třemi účastníky páté až osmé místo.
V krajském přeboru čtyřher mužů skončili Jiří a Petr Krahulcovi na třetím až čtvrtém 
místě. 

Basketbalový klub Strakonice
Starší dorostenky skončily v nejvyšší soutěži na čtvrtém místě a hrají s Karlovými 
Vary o postup na přebor. Mladším dorostenkám se podařilo vybojovat osmou příč-
ku a tím se udržet mezi elitou, především díky výborné střelbě Moniky Kůsové, 
Terezy Vlčkové, Kláry Ovsíkové. Překvapením je Béčko mladších dorostenek, které 
se probojovalo mezi nejlepší čtyři týmy. Tým je složen z žaček a střelecky mezi 
nimi kraluje teprve rok hrající Martina Sýkorová, současně nejlepší střelkyně klubu.
Dorostenci se v kraji pokouší dostat mezi nejlepší trojici v oblasti a zde je domi-
nantním střelcem Dominik Račko. 

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
V Českých Budějovicích se dne 8. 3. uskutečnilo první kolo krajské ligy. Terezie 
Sklenářová zde vyhrála.

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Na začátku měsíce se konalo první kolo krajské ligy v Českých Budějovicích. Oddíl 
tu získal deset medailí, a to zlato: Kateřina Pechová v kata starší žákyně a v kumite 
–42 kg, Lenka Petříková v kata dorostenek a v kumite +54 kg, Regina Rejžková 
v kumite –47 kg, Vladimír Pech v kata dorostenců a dorostenecký kata team; stříb-
ro: Regina Rejžková v kata dorostenek, Pavel Polánka v kata starších žáků a Vladi-
mír Pech v kumite –52 kg. 
Strakonický oddíl se účastnil Grand Prix Hradec Králové dne 22. 3. Strakoničtí si při-
vezli několik medailí, a to zlatou v kata team dorostenek, stříbrnou Lenka Petříková 
v kumite +54 kg, bronzovou Kateřina Pechová v kumite –42 kg, Lenka Petříková v ku-
mite +54 kg, Regina Rejžková v kumite –47 kg a Miroslav Polánka v kumite –70 kg. 

Házená Strakonice
Starší žáci vyhráli a postoupili do čtvrtého kola žákovské ligy. 
Doma vybojovali mladší žáci zlato.
Minižáci se účastnili turnaje v Plzni, kde získali třetí místo. Béčko bylo šesté ze 
sedmi družstev. Karim Razak byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje. 

Strakoničtí hráli na mezinárodním Prague Handball Cupu 2008. Turnaje se účast-
nilo čtyřiapadesát družstev ze dvanácti zemí. Starší žáci si odtud přivezli stříbrnou 
medaili po finálovém výsledku 14:14 se švédským Lugi HF, kdy o vítězi rozhodo-
valy samotné nájezdy – konečný výsledek 15:14. Brankář Pavel Kaufman obdržel 
ocenění fair play věnované Českým olympijským výborem.

SK Judo 1990 Strakonice
V osmý březnový den proběhl v Týně nad Vltavou krajský přebor mladších žáků 
a žákyň. V kategorii mladších žáků vybojoval ve váze do 42 kg stříbro Lukáš Vachta 
a další stříbro ve váze do 55 kg Vít Špoula. Mladší žákyně Kateřina Sosnová ve váze 
do 44 kg zářila na druhé příčce.
Dačice hostily Velkou cenu žen, dorostenek a žákyň dne 22. 3. Zde byla v mlad-
ších žákyních ve váze do 44 kg druhá Kateřina Sosnová.
Turnaj dorostenců, mužů a žen se uskutečnil v Písku dne 29. 3. V dorostencích ve váze 
do 66 kg vyhrál Jakub Komrska, třetí byl Radek Ušatý, ve váze do 73 kg zlato vybojoval Petr 
Kantor a stříbro Tomáš Landa, ve váze do 81 kg obsadil druhou příčku David Landa a bron-
zovou Martin Malý. V mužích ve váze do 66 kg získal třetí místo Jiří Šmrha a ve váze do 
90 kg druhé Jan Fedro. V kategorii žen ve váze do 52 kg vybojovala zlato Jana Ondrášková. 

SKI-klub Strakonice – alpské disciplíny, obří slalom
Dominika Voráčková získala třetí místo a Jakub Rataj druhé na krajském závodě na 
Špičáku u Železné Rudy. 
V Jihočeském přeboru základních škol a středních škol v Rakouském Hochfichtu 
vyhráli dva strakoničtí sjezdaři, a to Dominika Voráčková a Jakub Rataj. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Prachaticích v perkusní pušce 50 m byl Pavel Taubr na třetím místě s 90 body. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek
Jaroslav Petráň se účastnil přeboru okresu seniorů, kde skončil na pátém mís-
tě s 1 032 kuželkami. V okresním přeboru mužů obsadil Karel Filek páté místo 
s 1 046 kuželkami. 
Na okresním přeboru starších žáků vybojoval Ondřej Palán zlato s 372 kuželkami 
a na okresním přeboru mladších žáků vyhrál Ivan Gondek s 322 kuželkami.
 

Basketbalový klub Strakonice
Soutěže pokračují v bojích o postup na přebor dorostenek a žaček. Ženy rozhodu-
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jí o setrvání v první lize. Postup vybojovaly starší dorostenky i žačky. 
Dorostenci hrají finále přeboru s možností vybojovat postup do ligy.
 
Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Česká Lípa hostila dne 5. 4. Pohár nadějí. Strakoničtí závodníci získali: první místo 
– Kateřina Pechová v kata starší žákyně a Lenka Petříková v kumite +54 kg; druhé 
místo – Kateřina Pechová v kumite –42 kg, Vladimír Pech v kumite –55 kg a kata 
team dorostenek; třetí místo – Regina Rejžková v kumite –47 kg, Lenka Petříková 
v kata dorostenek a Miroslav Polánka v kumite –70 kg. 

DDM Strakonice – šachy
Strakoničtí šachisté se účastnili krajského přeboru družstev mladších žáků ZŠ v Se-
zimově Ústí, kde obsadili čtvrté místo. 

Házená Strakonice
Starší žáci skončili na čtvrtém místě a postoupili do pátého kola žákovské ligy.
Na krajském turnaji přípravek v Českých Budějovicích se poprvé mimo Strakonice 
představily nejmladší celky strakonických chlapců a děvčat. Chlapci získali titul nej-
lepšího družstva v kategorii přípravek. V kategorii mini chlapci obsadili po prohře 
10:11 druhé místo.
Starší žáci získali druhé místo a postoupili tak do šestého kola žákovské ligy. 

HC Strakonice, o. s.
Na začátku dubna hráči HC z osmých a devátých tříd základních škol navštívili 
Detroit (USA), kde sehráli několik zápasů s místními kluby, jako Toledo Cherokee, 
Victoria Honda, Belle Tire a Livonia. Kromě jiného se setkali s českými hráči půso-
bícími v Detroit Red Wings (Dominik Hašek, Jiří Hudler) a zhlédli utkání NY Rangers 
versus New Jersy, ve kterém hráli kromě jiných také Martin Straka a Jaromír Jágr. 

SK Judo 1990 Strakonice
Dne 5. 4. se uskutečnil v Čimelicích turnaj mladšího a staršího žactva. V mláďatech 
ve váze do 24 kg byla pátá Martina Kovářová, ve váze do 30 kg obsadil druhé místo 
Petr Pešek, ve váze do 32 kg získal stříbro Josef Sochacký, ve váze do 33 kg vybo-
joval páté místo Michal Šourek a ve váze do 34 kg skončil na pátém místě Pavel 
Pihera, na sedmém Jan Schertler. V mladších žácích ve váze do 42 kg byl na pátém 
místě Lukáš Vachta a ve váze do 55 kg vyhrál Vít Špoula. V kategorii mladší žákyně 
ve váze do 44 kg získala stříbrnou medaili Kateřina Sosnová.
Velkým úspěchem pro oddíl byla účast Víta Špouly na Mistrovství ČR mladších žáků v Mo-
helnici dne 12. 4. Zde ve své váhové kategorii do 55 kg vybojoval bronzovou medaili.
V Týně nad Vltavou proběhl ve dnech 19.–20. 4. mezinárodní turnaj Týn Cup, ve 
kterém v kategorii mláďata ve váze do 30 kg skončil Petr Pešek na pátém místě, 

v mladších žácích ve váze do 55 kg obsadil třetí příčku Vít Špoula, v mladších žá-
kyních ve váze do 44 kg zářila na druhém místě Kateřina Sosnová, v dorostencích 
ve váze do 81 kg byl šestý David Landa a v juniorech ve váze +100 kg vybojoval 
stříbro Tomáš Lebeda.
Prachatice hostily Mezinárodní velkou cenu mláďat, mladšího a staršího žactva 
dne 26. 4. V mláďatech ve váze do 24 kg obsadila třetí místo Martina Kovářová, 
v mladších žácích ve váze do 55 kg získal stříbrnou medaili Vít Špoula a v mladších 
žákyních ve váze do 44 kg vyhrála Kateřina Sosnová. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Táboře v disciplíně velkorážná puška 100 m skončil Pavel Taubr na čtvrtém místě 
se 176 body.
Střelec Pavel Taubr obsadil v disciplíně velkorážná puška 50 m v Podmoklech dru-
hé místo se 197 body. 

SKI-klub Strakonice – alpské disciplíny, obří slalom
Na závodech krajského přeboru na Pradědu získala stříbrnou medaili Dominika 
Voráčková.
Šumavský pohárek se uskutečnil na Belvedéru u Železné Rudy, kde Jiří Voráček 
vybojoval třetí místo. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek
Oldřich Hendl se účastnil mistrovství ČR seniorů, na kterém skončil na dvanáctém 
místě s 535 kuželkami.
Kromě uvedeného mistrovství se Oldřich Hendl účastnil mistrovství kraje seniorů, 
kde získal zlato s 536 kuželkami, a přeboru okresu seniorů, kde opět vyhrál s 1.133 
kuželkami. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, vodní pólo
Gabriela Chvalová je členkou reprezentačního družstva dorostenek ČR a Michaela 
Brožová reprezentačního družstva dorostenek ČR a žen ČR.
 
TJ Sokol Strakonice – odbor všestrannosti
Další soutěží župního přeboru byl závod ve sportovní gymnastice a šplhu, který 
se konal v Písku dne 5. 4. Strakoničtí závodníci se umístili v gymnastice následov-
ně: v nejmladším žactvu – Tereza Matasová šesté až osmé místo, Magdaléna 
Halounová šesté až osmé, Štěpán Kalbáč desáté, Jolana Chylíková jedenácté, Ka-
mila Vopkrojová dvanácté, Eliška Skálová třinácté, Michaela Kuchtová patnácté; 
v žákyních I. – Eliška Braťková třinácté místo, Lucie Fajová sedmnácté, Markéta 
Jánská osmnácté, Ema Lukačevičová devatenácté; v žákyních II. – Eliška Králová 
čtvrté místo, Linda Procházková šesté, Veronika Sudová čtrnácté; v žákyních III. – 
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Kristýna Vondrysová šestnácté místo, Veronika Švehlová sedmnácté; v žákyních 
IV. – Anežka Železná čtvrté místo, Kateřina Hochová místo jedenácté. Ve šplhu 
obsadily příčky – žákyně I. – Ema Lukačevičová třinácté místo, Eliška Braťková osm-
nácté, Lucie Fajová devatenácté, Markéta Jánská místo jedenadvacáté; žákyně II. 
– Eliška Králová místo čtvrté, Linda Procházková desáté, Veronika Sudová čtrnácté; 
žákyně III. – Kristýna Vondrysová místo třinácté, Veronika Švehlová šestnácté; žá-
kyně IV. – Anežka Železná místo osmé a Kateřina Hochová místo desáté. 

Basketbalový klub Strakonice
Květen přinesl bronzové medaile pro starší žačky a starší dorostenky. Starší mini-
dívky skončily na přeboru ČR šesté. Také Béčko žen slaví úspěch, postupuje do 
první ligy, do které se vrací po roce a drží tak tradici kvality. 
Sestavy medailistek:
Dorostenky: Dagmar Kušlitová, Michaela Stará, Šárka Punčochářová, Petra Luke-
šová, Tereza Vlčková, Kristýna Tomanová, Klára Ovsíková, Zuzana Pilátová, Lucie 
Štípková, Pavla Brücklerová, Klára Linhartová, Kateřina Náhůnková, Monika Kůso-
vá, Nikola Filková, Kateřina Odvárková, Adéla Kabourková;
Trenéři – Petr Martínek, asistent – Jiří Johanes.
Žačky: Kateřina Kuncipálová, Michaela Kotorová, Barbora Hořejší, Eliška Fialová, 
Zdeňka Paroubková, Šárka Jozová, Tereza Pletichová, Linda Svobodová, Barbora 
Matějková, Martina Kadlecová, Christiana Stögerová, Markéta Vacková;
Trenérka – Alena Maršánová, asistenti – Michaela Kotorová a Miroslav Vondřička. 
Dorostenci vybojovali pro příští sezonu dorosteneckou ligu. Tým vedl Zdeněk Me-
lichar. 

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
V Prachaticích se dne 17. 5. konalo druhé kolo krajské ligy, kde v kata mladší žáky-
ně vybojovala Terezie Sklenářová zlato a Petra Buchtelová v kumite bronz.

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Strakoničtí závodníci odjeli do Jeseníku, kde se konalo otevřené mistrovství 
Moravy a Slezska dne 10. 5. Oddíl zde vybojoval pět medailí: zlato – Kateřina 
Pechová v kumite –42 kg a Lenka Petříková v kata dorostenek; stříbro – Regina 
Rejžková v kumite –47 kg a bronz – Pavel Polánka v kumite –52 kg a Lenka Pet-
říková v kumite +54 kg. 
Prachatice hostily dne 17. 5. druhé kolo krajské ligy, ve kterém získal oddíl deset 
medailí, a to: první místo – Kateřina Pechová v kata starší žákyně, Pavel Polánka 

v kumite –52 kg, Lenka Petříková v kumite +54 kg, Regina Rejžková v kata doroste-
nek, Miroslav Polánka v kumite –70 kg, Vladimír Pech v kumite –52 kg a kata team 
dorostenek; druhé místo – Kateřina Pechová v kumite –42 kg a Regina Rejžková 
v kumite –47 kg; místo třetí – Lenka Petříková v kata dorostenek. 
Velkým úspěchem pro oddíl byla účast na Mistrovství ČR SHI KON v Jablonci nad 
Nisou. Zlatou medaili si z mistrovství přivezla Regina Rejžková v kumite –50 kg 
a Lenka Petříková v kumite +50 kg, stříbrnou Lenka Petříková v kata dorostenek, 
bronzovou Regina Rejžková v kata dorostenek a Pavel Polánka v kumite +35 kg.

DDM Strakonice – automodeláři
Oddíl odjel na Mistrovství světa ve Wingcars G12 v Německu. Vedoucí automode-
lářského kroužku Miroslav Vadlejch se stal mistrem světa.

DDM Strakonice – šachy
Družstvo získalo třetí místo v krajském přeboru družstev starších žáků ZŠ v Ber-
narticích.

Házená Strakonice
Starší žáci vybojovali páté místo na 26. ročníku mezinárodního turnaje v Neussu 
a Düsseldorfu. Strakoničtí se tohoto turnaje účastnili už po devatenácté. David 
Zbíral byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Po remíze s Duklou Praha a porážce o jednu branku s Karvinou nepostoupili starší 
žáci do finálové šestice Přeboru ČR a obsadili tak sedmé místo v žákovské lize ČR.
Na krajském turnaji, který se konal na domácí půdě, získali minižáci první místo 
a v přípravce byli chlapci druzí.
Minižáci se účastnili v Ivančicích Vangl Cupu, kde z osmi družstev vybojovali zlato. 

SK Judo 1990 Strakonice
Kaplice hostila mezinárodní turnaj o Pohár města Kaplice v kategorii mláďat 
a mladšího žactva dne 24. 5. V mláďatech ve váze do 30 kg vybojoval třetí místo 
Petr Pešek a místo páté Josef Sochacký, ve váze do 33 kg byl na sedmém místě 
Michal Šourek. V mladších žácích ve váze do 42 kg zářil na druhé příčce Lukáš 
Vachta a ve váze do 60 kg vyhrál Vít Špoula. V mladších žákyních ve váze do 44 kg 
si odvezla domů zlato Kateřina Sosnová.
Poslední květnový den pořádal oddíl na domácí půdě 4. ročník Velké ceny Stra-
konic v kategorii mláďat, mladšího a staršího žactva. V mláďatech ve váze do 
24 kg získala druhé místo Martina Kovářová, ve váze do 30 kg byl pátý Petr Pešek, 
ve váze do 33 kg obsadil druhou příčku Pavel Pihera a ve váze do 36 kg skončil 
pátý Jiří Hovorka. V mladších žácích ve váze do 42 kg vybojoval čtvrté místo Adam 
Šípek, páté Karel Votava, ve váze do 55 kg vyhrál Vít Špoula. Ve starších žákyních 
ve váze do 44 kg zářila na druhém místě Věra Votavová. 

  květen 2008  



28 29

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice – muškaření
Strakoničtí muškaři závodili na Západočeském poháru juniorů na řece Klabavce. 
Michal Němec vyhrál v jednotlivcích, Martin Vlk byl v jednotlivcích pátý. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
Krajský přebor se konal v Českých Budějovicích. V disciplíně sportovní pistole byl 
sedmý Pavel Taubr.
V Prachaticích v disciplíně sportovní pistole 25 m skončil opět sedmý Pavel Taubr 
s 547 body.
Zlatou medaili si odvezl z Písku z disciplíny akční střelba Pavel Taubr, Miloš Kos si 
domů přivezl bronz. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu
Veselí nad Lužnicí hostilo krajský přebor dorostu dvojic, ve kterém zástupci oddílu 
získali druhé místo.

TJ ČZ Strakonice – oddíl orientačního běhu
Oddíl uspořádal 6. ročník závodu jihočeského žebříčku dne 25. 5. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, vodní pólo
Martina Chvalová je členkou reprezentačního družstva žen ČR a Lucie Votavová 
reprezentačního družstva dorostenek ČR a žen ČR.

TJ Sokol Strakonice – odbor všestrannosti
Soutěž v lehké atletice se konala dne 17. 5. v Českých Budějovicích. Zde se odbor 
zúčastnil pouze v žákovských kategoriích a obsadil následující místa: žákyně I. – 
Lucie Fajová patnácté, Ema Lukačevičová šestnácté, Eliška Braťková dvaadvacáté, 
Markéta Jánská čtyřiadvacáté; žákyně II. – Eliška Králová čtvrté, Linda Procházková 
páté, Kateřina Baloušková třinácté, Veronika Sudová patnácté; žáci II. – Jan Matas 
šesté, Ondřej Dlouhý osmé, Matyáš Kubíček jedenadvacáté; žákyně III. – Kristýna 
Vondrysová páté, Iva Pečenková osmé, Veronika Švehlová patnácté; žáci III. – Ri-
chard Plojhar páté, Václav Pavlovič desáté, Martin Ježek třinácté; žákyně IV. – Ka-
teřina Hochová deváté a Anežka Železná desáté.
Po absolvování všech soutěží byli vyhlášeni vítězové župního přeboru všestran-
nosti ČOS. Na základě výsledků byla ze strakonické TJ nominovaná Eliška Králová 
(žákyně II.) spolu s dalšími závodníky ze Sokolské župy jihočeské na republikový 
přebor ČOS smíšených družstev a jednotlivců, který se konal ve dnech 30. 5.–1. 6. 
v Plzni. V celkovém pořadí jednotlivců obsadila čtvrté místo a tím také přispěla ke 
skvělému umístění družstva, které ve složení Eliška Králová (Strakonice), Žaneta 
Maťhová (Milevsko), Zdeněk Polák a Jan Štěpán (Písek) získalo titul přeborníka 
ČOS – mladší žactvo II. Odměnou za zisk titulu jim byl letní tábor v Rakousku.

V rámci republiky se konala další soutěž – Zálesácký závod zdatnosti, který proběhl 
ve dnech 23.–25. 5. v Úpici. Naše děvčata se v něm nominovala umístěním v závodě, 
který proběhl v Lišově dne 29. 9. 2007. Ve složení Kateřina Kučerová, Kateřina Hocho-
vá a Anežka Železná obsadily čtvrté místo ze zúčastněných dvaadvaceti hlídek. 

Basketbalový klub Strakonice
Do přípravy reprezentačních týmů byly zařazeny: do juniorek Michaela Stará, do 
týmu dvacítek Lucie Baláková a do týmu kadetek Klára Ovsíková. Všechny tři týmy 
se připravují na mistrovství Evropy. Po dohodě končí v klubu svou činnost Michae-
la Drachovská, která ze studijních důvodů odchází do Sparty. 

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
První červnový den vyhráli v kata na Mezinárodním dni dětí České Budějovice Adam 
Karlovec a Vojtěch Solus. Druhé místo obsadil Petr Vastl, Jiří Mlíka v kata mladší žáci 
a i kata team mladších žáků ve složení Petr Vastl, Tomáš Beneš a Jiří Mlíka.
Den dětí byl pro Jiřího Mlíku úspěšný, protože kromě již uvedených úspěchů přive-
zl z Českých Budějovic také zlato z kumite mladších žáků do 41 kg.

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Lenka Petříková se vydala do zahraničí – do Bratislavy, odkud si přivezla bronzovou 
medaili v kumite +54 kg.
Členové oddílu vycestovali do Švédska, kde se v Eslöv konal ve dnech 25.–29. 6. 
World Cup. I zde strakoničtí závodníci byli úspěšní, vybojovali: zlato – Regina Rejž-
ková v kumite –45 kg a Lenka Petříková v kumite +50 kg; stříbro – František Mach 
v kumite +80 kg a kata team dorostenek; bronz – Kateřina Pechová v kata starší 
žákyně a v kumite –42 kg, Regina Rejžková v kata dorostenek a František Mach ve 
váze bez rozdílu hmotnosti. 

Házená Strakonice
Mladší žáci přivezli bronzovou medaili z Velkého turnaje pořádaného v Plzni. Sta-
nislav Tockstein byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Krajskými přeborníky se stávají družstva mladších dorostenců, starších žáků a mi-
nižáků. Mladší žáci končí na druhém místě. 
Šárka Fundová se stává druhým nejlepším střelcem II. ligy žen.
V červnu byl odehrán v pořadí již třináctý oddílový turnaj v házené přípravek, for-
ma 4+1, a tím je tak završena dlouhodobá oddílová soutěž pro nejmenší strako-
nické házenkáře a házenkářky. 
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SK Judo 1990 Strakonice
Dne 14. 6. se uskutečnil v Prachaticích Randori mláďat a koťat. V koťatech ve váze 
do 22 kg obsadila třetí místo Vendula Zachová a ve váze do 31 kg vyhrál Petr 
Pešek, čtvrtý byl Roman Bělohlav. V mláďatech ve váze do 30 kg skončil na bron-
zovém místě Josef Sochacký, ve váze do 34 kg získal zlato Pavel Pihera a bronz 
Michal Šourek, ve váze do 49 kg vybojovala stříbrnou medaili Nikola Zachová. 

Klub českých turistů 
Ve dnech 13.–15. 6. se konal již 14. ročník pochodu IVV a 10. ročník mezinárodního 
pochodu IVV Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka. 

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice – muškaření
Mistrovství ČR v lovu na umělou mušku v kategorii juniorů proběhlo ve dnech 
7.–8. 6. na řece Volyňce. Michal Němec získal třetí místo.
Na Svratce se konalo ve dnech 14.–15. 6. mistrovství ČR v lovu ryb na umělou 
mušku na řece v kategorii senioři. Pro strakonického Romana Heimlicha byla účast 
velmi úspěšná. Jednak byl první v jednotlivcích, jednak byl členem družstva Jiho-
českého kraje, které obsadilo druhé místo v družstvech. 
V Jihlavě se konal ve dnech 20.–22. 6. říční závod juniorů na řece – Pohár Met-
rostavu. Odsud si odvezl Michal Němec stříbrnou medaili v jednotlivcích. 
V posledních dvou červnových dnech se konal na Vltavě krajský přebor v lovu ryb 
na umělou mušku na řece v kategorii senioři. V jednotlivcích vyhrál Roman Heim-
lich, druhé místo obsadil Lukáš Pazderník a sedmý byl Bohumil Šareš. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
Anna Švecová získala zlato ve skoku do dálky a ve 100 m překážek na krajském 
přeboru jednotlivců v Nové Včelnici, Tereza Plačková zde skončila na třetím mís-
tě ve víceboji přípravek. Na krajském přeboru jednotlivců v Českých Budějovi-
cích byla Alena Harantová třetí v běhu na 300 m, Veronika Slavíková vybojovala 
třetí místo v běhu na 400 m a družstvo dívek mladších žákyň získalo třetí místo 
v 4 × 60 m (Barbora Plačková, Alena Harantová, Benedikta Zelenková, Veronika 
Bublíková). 

TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu
Tábor hostil krajský přebor dorostu dvojic, na kterém strakoničtí nohejbalisté skon-
čili na stříbrné příčce. 
V okresním přeboru trojic mužů a dorostu Strakoničtí vyhráli. 

TJ Dražejov
Jednota připravila pro veřejnost ve dnech 27.–29. 6. Víkend plný sportu.

TJ Otava Strakonice
Jan Vondra získal zlatou medaili na Českém poháru Troja a nominoval se tak do 
repre 23. Na mistrovství Evropy 23 na Slovensku obsadil jedenácté místo.
Ve dnech 21. a 22. 6. se konal 19. ročník Strakonických slalomů. Slalomy se konaly 
na Podskalí a účastnilo se jich na dvě stě lodí z celé České republiky. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Strakoničtí plavci se účastnili krajského přeboru v kategorii mladší žactvo, starší 
žactvo a dorost a dosáhli následujících úspěchů: mladší žactvo – Pavla Kutá 
získala dvě čtvrtá místa, jedno na 50 m volným způsobem v čase 0:49,2 a dru-
hé na 100 m volným způsobem v čase 1:49,3, Aleš Hričko vyhrál na 50 m znak 
v čase 0:47,6, Filip Hendrich vybojoval stříbrnou medaili za 200 m prsa v čase 
3:30,7 a Eva Mikešová byla pátá na 100 m volným způsobem v čase 1:38,7; 
starší žactvo – Sabina Kohoutová obsadila osmnácté místo na 400 m volným 
způsobem, Petr Chládek skončil na druhém místě na 50 m znak v čase 0:38,7 
a na místě třetím na 400 m volným způsobem v čase 5:30,3; dorost – dvakrát 
vyhrál Ondřej Šejvl, jednou na 200 m volným způsobem v čase 2:06,1, podruhé 
na 100 m prsa v čase 2:36,4.
Mladší žactvo se účastnilo mistrovství ČR „10“. Linda Chládková zde obsadila na 
50 m prsa devětadvacáté místo a na 100 m prsa byla dvaatřicátá, Aleš Hričko skon-
čil na šestnáctém místě na 100 m prsa.
Na mistrovství ČR „11“ reprezentovali město zástupci mladšího žactva, kde Karel 
Soukup obsadil čtvrté místo na 800 m volným způsobem a osmnácté místo na 
400 m volným způsobem. 
Oddíl pořádal plavecké závody O zlatý fez dne 8. 6. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Cehnicích v disciplíně akční střelba vyhrál Michal Pešek a třetí místo obsadil 
Miloš Kos.
V disciplíně sportovní pistole v Hlavňovicích si vystřílel druhé místo Pavel Taubr, 
páté vybojoval Miloš Kos.
Na mezinárodním závodě v Plzni v disciplíně sportovní pistole skončil Pavel Taubr 
na šestém místě. 

Tenis klub Strakonice, o. s.
Ve Strakonicích se konal jihočeský přebor dospělých. Ve dvouhře vyhrál Pavel Pro-
cházka a třetí byl Petr Maroš. Ve čtyřhře získala zlato dvojice Jiří Kotoun – Pavel 
Procházka.
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Basketbalový klub Strakonice
Na mistrovství Evropy byly vybrány všechny tři strakonické adeptky, a to ve dva-
cítkách startuje Lucie Baláková, v týmu juniorek Michaela Stará a v týmu kadetek 
Klára Ovsíková. Dvacítky skončily desáté a kadetky jsou jedenácté. Juniorkám se 
daří a získávají bronzové medaile, což je jedenadvacátá strakonická medaile při-
vezená z mistrovství Evropy. Michaela Stará měla výrazný podíl na tomto úspěchu. 
Byla mezi nejlepšími střelkyněmi z celého evropského mistrovství a také českou 
nejlepší hráčkou. Asistentem týmu byl Miroslav Vondřička. 

Házená Strakonice
Minižáci vyhráli na Mega turnaji v Liberci v konkurenci osmadvaceti družstev. To-
máš Nejdl byl vyhlášen druhým nejlepším hráčem turnaje, Filip Bernas získal oce-
nění – druhý brankář turnaje.
Bez ztráty bodu získali zlato mladší dorostenci na turnaji Franz Balle Cup ve spřá-
teleném Hofenu v konkurenci devíti týmů. 

Jezdecký areál Strakonice
Na závodišti u řeky Otavy za strakonickým hradem proběhly ve dnech 4.–6. 7.  
významné skokové závody České republiky, a to VII. ročník Českého skokového 
poháru 2008. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Plzni v disciplíně velkorážný revolver si vystřílel stříbro Pavel Taubr. 

TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu
Strakoničtí nohejbalisté odjeli do Třeboně na krajský přebor dorostu dvojic, kde 
obsadili druhé místo. 

Tenis klub Strakonice, o. s.
Horažďovice hostily Prácheňský pohár. Ve dvouhře získal druhé místo Tomáš Fiala, 
ve čtyřhře vyhrála dvojice Tomáš Fiala – Petr Maroš, třetí místo obsadila dvojice 
Štěpán Reisinger – Pavel Procházka. 

Basketbalový klub Strakonice
Byla zahájena příprava všech týmů. Do Strakonic přestoupila Andrea Sládková. Na-
opak svou činnost plánuje ukončit dlouholetá opora klubu Jaroslava Bernasová 
a do přípravy žen se zapojuje řada dorostenek. 
Muži se po dohodě všech oddělují od Basketbalového klubu Strakonice a hrají 
pod názvem SK Basketbal Strakonice. Končí Libor Kráčmera a na jeho místo mana-
žera nastupuje Eduard Gaisler. 

Házená Strakonice
Na 40. ročníku turnaje Kappelberg v Hofenu získali muži druhé místo mezi dvaa-
třiceti německými družstvy.
Mladší dorostenci se účastnili mezinárodního turnaje Karviná Cup 2008, kde ob-
sadili výtečné čtvrté místo.
Mladší dorostenci byli také úspěšní, v Lounech suverénně vyhráli, starší žáci zde 
byli třetí.
Mladší dorostenci v přípravě porazili extraligové ženy Sokola Písek 46:34. 
Na mezinárodním turnaji nesoucím název Rozhodni se sám v Novém Veselí byli 
mladší žáci třetí.
 
TJ ČZ Strakonice, OS ČSTV Strakonice
Dne 21. 8. byl uspořádán již XIV. ročník Běhu městem Strakonice. Jako každoročně 
vedla trasa ulicemi města a byla dlouhá 5 500 m. Běželo více než stovka běžců. 
Vítězem v mužích se stal Slovák Imrich Magyar a z žen byla nejrychlejší Lenka 
Všetečková z Českých Budějovic. 
Letošní ročník běhu byl pojat netradičně, bylo připomenuto 40 let od okupace 
naší země vojsky Varšavské smlouvy, a tak byla v ulici Na Ohradě vystavena armád-
ní technika z místní protiletadlové brigády. Organizátoři zvolili i netradiční start, 
a to tak, že tradiční startovací pistole byla nahrazena samopalem. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
V Českých Budějovicích se konal krajský přebor jednotlivců ve víceboji starších 
žákyň. Anna Švecová zde získala zlato.

TJ Otava Strakonice
Veronika Vojtová přivezla z mistrovství světa juniorů konaného v Roudnici zlato 
z hlídek a páté místo v jednotlivcích.
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Petříková v kata dorostenek a Vladimír Pech v kumite –52 kg; bronz – Kateřina Pechová 
v kata starší žákyně, Miroslav Polánka v kata dorostenců a František Mach v kumite ve 
váze bez rozdílu hmotnosti; na čtvrtém místě skončil Pavel Polánka v kata starších žáků. 
 
Házená Strakonice
V Krajském turnaji 4+1 ve Strakonicích skončili minižáci A na druhém místě, v ka-
tegorii přípravek vyhrály Strakonice B před Strakonicemi A.
 
Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice – muškaření
Oddíl odjel ve dnech 6.–7. 9. na mezinárodní muškařský závod na Svrateckém 
lipanu v Tišňově. Roman Heimlich zde skončil v jednotlivcích na bronzové příčce. 
Ve stejném čase se konal Pohár Jizery – říční závod juniorů. Druhé místo v jednot-
livcích vybojoval Michal Němec.
Ve dnech 13.–14. 9. proběhla I. liga družstev. Druhé místo (jaro – Divoká Orlice, 
podzim – Sázava) získal RSK Strakonice A ve složení: Lukáš Pazderník, Roman 
Heimlich, Ondřej Špička a Miroslav Lukáš.
V těchto dnech proběhla také II. liga družstev. Zde RSK Otava Strakonice byl šestý 
(jaro – Ohře, podzim – Vltava) ve složení: Stanislav Šíp, Bohumil Šareš, Miroslav 
Masner, Karel Řezanka, Jaroslav Kolman.
Zábřežský lipan byl říční závod jednotlivců, který se uskutečnil dne 27. 9. Na třetím 
místě skončil Roman Heimlich.
Mezinárodní závody na Vltavě – Koubův memoriál – byl uspořádán ve Vyšším 
Brodě ve dnech 26.–27. 9. Na druhém místě bylo družstvo ve složení: Michael 
Dlauhoweský, Pavel Smrčina, Jan Kosák. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
Třinec hostil mistrovství ČR žactva. Anna Švecová zde obsadila páté místo ve skoku 
do dálky a místo deváté ve 100 m překážek.
V Brně se konalo Europeans Kids Games. Anna Švecová vyhrála ve skoku do dálky 
(568 cm) a čtvrtá byla v běhu na 60 m (8,04 s). Tereza Plačková skončila na třetím 
místě v hodu kriketovým míčkem (42,30 m).

TJ Otava Strakonice
Mistrovství republiky na Lipně se účastnil Jan Vondra, který zde obsadil čtvrtou 
příčku. V Tróje se konalo mistrovství republiky juniorů, kde získala první místo 
Veronika Vojtová.
 
SK Strakonice 1908
Na fotbalovém hřišti Na Křemelce slavili příznivci fotbalového sportu dne 20. 9. 
stoleté výročí organizované kopané ve Strakonicích. V rámci programu bylo sehrá-
no exhibiční utkání internacionálů ČR a staré gardy SK Strakonice 1908 za spoluú-

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, vodní pólo 
V prvních srpnových dnech se konaly závody Czech Open, na kterých Strakoničtí 
získali tři první místa, a to v kategoriích ženy, muži, veteráni. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Cehnicích v disciplíně akční střelba vyhrál Pavel Taubr, třetí místo získal Michal 
Pešek a místo čtvrté Miloš Kos.
V disciplíně velkorážná puška v Hlavňovicích obsadil třetí místo Pavel Taubr.
Na šestém místě skončil v Písku v disciplíně sportovní pistole Pavel Taubr. 

Tenis klub Strakonice, o. s.
Memoriál RNDr. Miroslava Kořínka proběhl v Nepomuku. Ve dvouhře obsadil třetí 
příčku Tomáš Fiala, ve čtyřhře vyhrála dvojice Tomáš Fiala – Tomáš Reisinger, stříb-
ro vybojovala dvojice Pavel Švec – Štěpán Reisinger.
Strakonice hostily celostátní turnaj. Ve dvouhře vyhrál Štěpán Reisinger, druhé 
místo získal Tomáš Fiala a na třetím-čtvrtém místě byl Tomáš Reisinger a Pavel Pro-
cházka. Ve čtyřhře vyhrála dvojice Štěpán Reisinger – Tomáš Fiala, druhou příčku 
obsadila dvojice Petr Maroš – Pavel Procházka. 

Basketbalový klub Strakonice
Sezonu otvírá Béčko žen čtyřmi výhrami v první lize. Starší i mladší žačky postupují 
do nejvyšší soutěže, jsou ligové. Ženy A začínají skvěle, poráží Spartu venku, ale 
zejména Trutnov a Valosun Brno, a to doma. Hvězdou zápasu je Petra Reisingero-
vá, doplnila ji zkušenější zahraniční hráčka Kiery Hardy. 

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
Na konci září se konalo ve Strakonicích třetí kolo krajské ligy, kde zlatou příčku 
obsadila v kata mladší žákyně Terezie Sklenářová (vyhrála v této kategorii jak v prv-
ním, tak i v druhém kole) a v kumite mladší žáci do 41 kg zlato získal Jiří Mlíka. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Středoevropská liga karate proběhla v Budapešti ve dnech 20.–21. 9. Zde závodila 
Regina Rejžková, která vybojovala třetí místo v kumite –47 kg.
Strakonice hostily třetí kolo krajské ligy dne 27. 9. Zástupci klubu získali: zlato – Kateřina 
Pechová v kumite –42 kg, Pavel Polánka v kumite –52 kg, Lenka Petříková v kumite 
+54 kg, Regina Rejžková v kata dorostenek a v kumite –47 kg, Miroslav Polánka v ku-
mite –70 kg, František Mach v kumite +84 kg a kata team dorostenek; stříbro – Lenka 
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časti zástupců města Strakonice a Jihočeského kraje. (Utkání skončilo ve prospěch 
internacionálů ČR 9:1). Po ukončení byli vyhodnoceni zasloužilí členové (dlouho-
letí funkcionáři a hráči SK Strakonice 1908), mezi kterými byli: František Vavruška, 
Václav Palivec st., Oldřich Pokorný st., Jan Zušťák, Václav Pacák a Jan Malířský. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Klatovech v disciplíně sportovní pistole skončil Pavel Taubr na čtvrtém místě. 
Střelec Pavel Taubr byl na osmém místě v disciplíně sportovní pistole v Pelhřimově. 
Krhanice hostila střelecké závody, kde v disciplíně sportovní pistole vybojoval Pa-
vel Taubr třetí místo.
Jedenácté místo obsadil v Týně nad Vltavou Miloš Kos v disciplíně akční střelba. 

Tenis klub Strakonice, o. s.
Na Velkou cenu Prazdroje odjeli strakoničtí tenisté. Ve čtyřhře získal druhé místo 
Tomáš Fiala s Vladislavem Chvátalem (TK Slavia Plzeň).
Klatovy pořádaly turnaj kategorie B, kde vyhrála dvojice Tomáš Fiala – Filip Hanzík 
(TK Start Praha – Topolka).
V Turnaji TK Top Hotel Praha ve dvouhře obsadil třetí místo Tomáš Fiala a ve čtyřhře 
si zlato odvezla dvojice Tomáš Fiala – Filip Hanzík (TK Start Praha – Topolka). 

Basketbalový klub Strakonice
Ženy až překvapivě pokračují ve výborných výkonech a jsou po první čtvrtině 
v nejvyšší soutěži na velmi dobrém pátém místě. Po mateřské dovolené se vrátila 
Jitka Musilová, její hra přispívá k dobrým výsledkům. Úspěchy sbírá také Béčko 
žen, které v první lize drží druhou příčku, i když v něm hraje celá řada dorostenek. 
Také starší dorostenky doslova září. V lize žaček jsou oba týmy ve velmi těžké 
situaci, soupeři jsou starší. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Regina Rejžková se účastnila Středoevropské ligy karate v Plzni ve dnech 4.–5. 10. 
Vybojovala zde druhou příčku v kumite –47 kg.
Dne 18. 10. proběhl v Ústí nad Labem Grand Prix North Bohemia, kde na druhém 
místě skončila Regina Rejžková v kumite –47 kg, na třetím místě byla Lenka Pet-
říková v kata dorostenek a v kumite +54 kg a třetí místo také vybojoval Miroslav 
Polánka v kumite –70 kg.
Ke konci října vycestovala Regina Rejžková na mistrovství světa World Karate Confede-
ration (WKC) do Novo Města ve Slovinsku, kde vybojovala třetí místo v kumite –50 kg. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl allkampf-jitsu
V Kralupech nad Vltavou se konalo jedenáctý říjnový den mezinárodní mistrovství 
Allkampf-jitsu Fighting. Za muže zde závodil Jakub Vacek, který byl na třetím místě 
ve fighting muži –85 kg. 

Házená Strakonice
Minižáci obhájili v Krajském turnaji 4+1 v Českých Budějovicích druhé místo, v pří-
pravkách skončilo strakonické béčko také druhé.

SK Judo 1990 Strakonice
Judistka Kateřina Sosnová odjela do Olomouce na mistrovství ČR mladších žákyň, 
které se konalo dne 18. 10. Zde ve své váhové kategorii do 44 kg vybojovala stří-
brnou medaili. 

SKI-Klub Strakonice
8. ročník Běhu kolem Kuřidla jako memoriál Františka Kováře se konal v sobotu 
11. 10. Startovalo 112 běžců. Absolutním vítězem a držitelem putovního poháru se 
stal Michal Jarolím z TJ VS Tábor s časem 28:02,0. Další vítězové ostatních kategorií, 
a to od nejmenších po veterány – Tereza Forstová, Ondřej Mánek, Michaela Will-
mannová, Jan Chylík, Barbora Šambergerová, Štěpán Němeček, Michaela Blecho-
vá, Filip Kobr, Aneta Grabmüllerová, Martin Chlada, Olga Samadovská, Miroslav 
Rypl, Šárka Grabmüllerová, Bohuslav Rodina a Petra Smolová. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
Anna Švecová a Kateřina Kučerová hostovaly v družstvu Vodní stavby Tábor na 
mistrovství ČR družstev v Hradci Králové. Jejich družstvo obsadilo druhé místo.
Mezinárodní utkání proběhlo v Písku. Anna Švecová získala zlato ve 100 m pře-
kážek. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Cehnicích v disciplíně akční střelba v kategorii do 50 let vyhrál Michal Pešek, 
v kategorii nad 50 let získal zlato Pavel Taubr, stříbro Miloš Kos a bronz Miroslav 
Makrlík.
Miloš Kos střílel v Podmoklech, kde v disciplíně velkorážná pistole obsadil čtvrté 
místo.
České Budějovice organizovaly střelecké závody. Pavel Taubr tu v disciplíně spor-
tovní pistole skončil na pátém místě. 
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Basketbalový klub Strakonice
Všechny týmy pokračují v kvalitně nastoupené cestě a před koncem roku mají 
nadějné postavení ve všech soutěžích.

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
V druhý listopadový den hostily České Budějovice krajský přebor, kde bronz v kata 
mladší žákyně vybojovala Terezie Sklenářová. Do Českých Budějovic odjela také 
Petra Buchtelová, která si odtud přivezla dvě medaile, jednu stříbrnou v kumite do-
rostenek a druhou bronzovou v kata dorostenek. V tomto krajském přeboru měl 
oddíl také svého mužského zástupce, byl jím Jiří Mlíka, který získal stříbro v kumite 
mladších žáků do 41 kg.
 
Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Krajský přebor České Budějovice se uskutečnil dne 2. 11. Zlatou medaili získali: 
Kateřina Pechová v kumite –42 kg, Pavel Polánka v kumite –52 kg, Lenka Petříková 
v kata dorostenek a v kumite +54 kg, Regina Rejžková v kumite –47 kg a kata team 
dorostenek. Na stříbrné příčce byli Regina Rejžková v kata dorostenek a Miroslav 
Polánka v kumite –70 kg. Třetí místo obsadili: Kateřina Pechová v kata starší žá-
kyně, Pavel Polánka v kata starších žáků a Lenka Petříková v kumite ve váze bez 
rozdílu hmotnosti.
O šest dní později vyhrály Regina Rejžková v kumite –47 kg a Lenka Petříková 
v kumite +54 kg v Silesia Cup v Odrách. Bronzoví zde byli Pavel Polánka v kumite 
–52 kg a František Mach v kumite +84 kg.
V Mladé Boleslavi se konala Vánoční cena dne 20. 11. Zde vybojovala stříbro Lenka 
Petříková v kumite +54 kg a bronz Kateřina Pechová v kumite –42 kg. 

Házená Strakonice
Mladší žáci byli velmi úspěšní na turnaji v Českých Budějovicích, odkud si přivezli 
zlato. Martin Jelínek byl vyhlášen nejlepším brankářem a Vladimír Hrbas nejlepším 
hráčem turnaje.
Starší žačky vyhrály turnaj v Plzni – O salámovou šišku. Tereza Řezáčová byla vyhlá-
šena nejlepší hráčkou turnaje. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Při krajském přeboru získali strakoničtí plavci: v kategorii mladší žactvo – Linda 
Chládková dvě čtvrtá místa, a to jedno na 50 m znak v čase 0:49,7, druhé na 50 m 
volným způsobem v čase 0:41,1, dále pak místo páté na 100 m volným způsobem 

v čase 1:31,8, Aleš Hričko dvě třetí místa, a to na 50 m prsa v čase 0:47,0 a na 
100 m prsa v čase 1:46,7 a místo čtvrté za 100 m znak v čase 1:41,8, Filip Hendrich 
také dvě třetí místa, jedno za 100 m prsa v čase 1:38,6 a druhé za 200 m volným 
způsobem v čase 2:57,1, pak pátý na 100 m volným způsobem v čase 1:22,3, Karel 
Soukup dvakrát druhý, jedno na 50 m volným způsobem v čase 0:36,2 a druhé na 
200 m v osobním polohovém závodě v čase 3:43,9, pak dvakrát třetí, a to v 50 m 
delfín v čase 0:48,2 a v 800 m volným způsobem v čase 13:03,6, Matěj Krejčí první 
místo na 200 m v osobním polohovém závodě v čase 3:31,40, dále třetí na 100 m 
prsa v čase 1:41,80 a čtvrtý na 200 m prsa v čase 3:33,60, Michal Strejček dvakrát 
čtvrté místo, a to na 50 m motýlek v čase 0:54,30 a 100 m prsa v čase 1:49,90; 
starší žactvo – Sabina Kohoutová třikrát první místo, jedno na 200 m v osobním 
polohovém závodě v čase 3:00,3, druhé na 50 m motýlek v čase 0:39,0 a třetí na 
50 m volným způsobem v čase 0:32,7, dále dvě druhá místa, a to na 100 m prsa 
v čase 1:32,4 a na 200 m prsa v čase 3:16,3, Petr Chládek třikrát třetí místo, první 
na 100 m znak v čase 1:23,4, druhé na 200 m znak v čase 2:54,5 a třetí na 200 m 
volným způsobem v čase 2:40,1, Petr Kohel druhý na 1.500 m volným způsobem 
v čase 21:27,7 a třetí na 400 m volným způsobem v čase 5:24,1; dorost – Ondřej 
Šejvl dvakrát druhý, jednou na 200 m v osobním polohovém závodě v čase 2:28,3, 
podruhé na 50 m volným způsobem v čase 0:25,7.
V listopadu se konalo mistrovství ČR „10“, na kterém Aleš Hričko skončil na pat-
náctém místě na 50 m prsa, na jedenatřicátém na 50 m znak a na čtyřiatřicátém 
na 100 m znak.
Filip Hendrich závodil na mistrovství ČR „11“, kde skončil dvakrát na devátém mís-
tě, a to na 100 m prsa a na 200 m prsa. 
Při mistrovství ČR v kategorii dorostu skončil Ondřej Šejvl na devátém místě na 
100 m volným způsobem v čase 0:56,28, třináctém na 200 m prsa v čase 2:43,82 
a na patnáctém na 50 m volným způsobem v čase 0:26,01. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Českých Budějovicích v disciplíně vzduchová pistole si vystřílel šesté místo Pavel 
Taubr.
Pavel Taubr vycestoval do Rakouska do Offenhausenu, kde v disciplíně vzduchová 
pistole vybojoval šesté místo. 

Basketbalový klub Strakonice
Pro zranění končí v týmu žen Kiery Hardy a vrací se zpět od USA. Naopak přichází 
Irena Špirková, podkošová hráčka. Od začátku se projevuje výbornou obranou. 
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Dále se vrátila Darina Johnová, která naopak vyniká v útoku. Tímto se vytváří dale-
ko silnější tým.
Milan Janda zakládá novou tradici, svolává setkání všech bývalých hráčů.

SK Biatlon Strakonice
Strakoničtí závodníci se účastnili pár dní před Vánocemi mezinárodního biatlonu 
v Polsku v Jakuszycích. Zde se Simona Martanová a Jan Melichar nominovali se zis-
kem osmdesáti bodů na mistrovství České republiky, které se uskuteční v březnu 
2009 v Harrachově. 

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
Dne 14. 12. proběhly závody v Chodově. Strakoničtí si odtud přivezli několik me-
dailí, a to Terezie Sklenářová za první místo v kata mladší žákyně a v kata mladší 
žákyně do 35 kg, zlato Petra Buchtelová v kata dorostenky a bronz v kumite do-
rostenek, stříbro Jiří Mlíka v kumite mladší žáci do 41 kg a v kumite starší žáci do 
41 kg, zlato Vojtěch Solus v kata mladší žáci. Kata team obsadil druhé místo ve 
složení Adam Karlovec a Tomáš Beneš. Vojtěch Solus byl závodníkem kata teamu 
mladších žáků, skončil na druhém místě. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
Mistrovství ČR – Českého svazu karate (ČSKe) proběhlo v Hodoníně ve dnech 
6.–7. 12. Zde Kateřina Pechová vybojovala první místo v kumite –42 kg, místo dru-
hé získali Lenka Petříková v kumite +54 kg a Pavel Polánka v kumite –52 kg a na 
místě třetím skončila Regina Rejžková v kumite –47 kg. 

Házená Strakonice
Tomáš Zeman vede tabulku střelců DL mladších dorostenců s náskokem jedena-
dvaceti branek. Šárka Fundová si opět drží druhou příčku v II. lize žen.
Ve Strakonicích se konal tradiční Vánoční turnaj mladších žáků. Strakonická druž-
stva A a B zde získala druhé a třetí místo. 

HC Strakonice, o. s.
Sto let od vzniku organizovaného hokeje ve Strakonicích oslavilo HC Strakonice 
dne 26. 12. Celé oslavy začaly přátelským utkáním mladších žáků s Vimperkem 
s výsledkem 4:4, dále následovalo představení strakonických týmů mládeže od  
nejmenších až po juniory. Po utkáních proběhla autogramiáda bývalého českoslo-
venského reprezentanta a dvojnásobného mistra světa z poloviny 70. let Františ-
ka Kaberleho. Poté se uskutečnilo přátelské utkání bývalých hráčů HC Strakonice 
a Vimperka. Na ledě hrály mnohé legendy strakonického hokeje, jako například 
Miroslav Augustin, Vladimír Dušek, Zdeněk Hollar, Stanislav Kašpar, bratři Jiří a Petr 
Šípové, Ladislav Vošta, Václav Trmota a další. Vrcholem bylo setkání osob, které vě-

novaly velkou část svého života strakonickému hokeji. Účastníci obdrželi pamětní 
plakety a byla vyhlášena hokejová pětka století HC Strakonice, kam patří: Václav 
Cabrnoch, Karel Faměra, Luděk Kotek, Martin Malkus, Václav Trmota a František 
Vavruška starší. 

SK Judo 1990 Strakonice
Randori Cup v kategorii mláďat a mladšího žactva pořádala Kaplice dne 6. 12. 
V mláďatech ve váze do 33/1 kg vybojoval třetí místo Josef Sochacký, čtvrtý byl 
Michal Šourek, ve váze do 33/2 kg vyhrál Petr Pešek a šestý byl Roman Bělohlav, ve 
váze do 36 kg obsadil čtvrté místo Pavel Pihera a ve váze do 40 kg byl také čtvrtý 
Jan Schertler. V mladších žácích ve váze do 42 kg obsadil třetí místo Lukáš Vachta 
a ve váze do 60 kg vybojoval stříbro Vít Špoula. V mladších žákyních ve váze do 
50 kg zářila Kateřina Sosnová na třetím místě.
Strakoničtí judisté odjeli do Zbraslavi, kde se konal Vánoční turnaj přípravek, mlá-
ďat a mladšího žactva. V přípravkách ve váze do 32 kg vyhrál Petr Pešek, čtvrté 
místo obsadil Roman Bělohlav, v mláďatech ve váze do 32 kg skončil na čtvrté 
příčce Michal Šourek, ve váze do 34 kg vybojoval bronz Josef Sochacký a ve váze 
do 36 kg byl na druhém místě Pavel Pihera. V mladších žácích ve váze do 42 kg 
obsadil třetí příčku Lukáš Vachta a ve váze do 60 kg vybojoval stříbro Vít Špoula.
Dvacátý prosincový den patřil Blovicím. Zde se konal Vánoční turnaj koťat, mláďat 
a mladšího žactva. V koťatech ve váze do 33 kg vyhrál Petr Pešek, v mláďatech ve 
váze do 32 kg skončil třetí Michal Šourek, ve váze do 34 kg byl pátý Josef Sochacký 
a ve váze do 36 kg obsadil druhé místo Pavel Pihera. V mladších žácích ve váze do 
46 kg byl sedmý Lukáš Vachta a ve váze do 66 kg vybojoval třetí místo Vít Špoula. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, plavání
Mladší žactvo plavalo na krajském přeboru. Pavla Kutá obsadila třetí místo na 
50 m znak v čase 0:52,5, Linda Chládková byla třetí na 50 m prsa v čase 0:51,7, 
Karel Soukup skončil třikrát na čtvrtém místě, a to na 100 m volným způsobem 
v čase 1:26,0, na 400 m volným způsobem v čase 6:10,1 a na 100 m v osobním 
polohovém závodě v čase 1:39,6, pak byl pátý na 200 m volným způsobem 
v čase 3:02,1, Michal Strejček vybojoval páté místo na 100 m znak v čase 1:53,7, 
Tereza Koutenská vyplavala třetí místo na 200 m znak v čase 3:27,0, Eva Mike-
šová získala dvakrát třetí místo, jedno na 50 m volným způsobem v čase 0:43,1, 
druhé na 50 m prsa v čase 0:54,3. Na krajském přeboru mělo své zástupce také 
starší žactvo. Sabina Kohoutová zářila na druhém místě na 100 m volným způso-
bem v čase 1:14,0, pak byla třetí na 50 m prsa v čase 0:43,1, Petr Chládek obsadil 
dvakrát druhé místo, jedno na 100 m volným způsobem v čase 1:14,5, druhé 
na 1 500 m volným způsobem v čase 22:51,1. Kromě staršího a mladšího žactva 
se krajského přeboru účastnil také dorostenec Ondřej Šejvl, jehož výkon byl 
obzvláště úspěšný. Čtyřikrát získal zlato, a to na 100 m volným způsobem v čase 
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0:55,6, na 100 m motýlek v čase 1:03,0, na 100 m prsa v čase 1:12,0 a na 100 m 
v osobním polohovém závodě v čase 1:05,0.
Ondřej Šejvl plaval na mistrovství ČR za dorost. Na 50 m prsa získal patnácté místo 
v čase 0:33,68, na 100 prsa skončil na devatenáctém místě v čase 1:14,91 a na 
50 m motýlek obsadil dvacáté místo v čase 0:28,50. 
Dne 22. 12. se konaly plavecké závody Vánoční cena se soutěží Plave celá rodina.

Sportovně střelecký klub Strakonice
V Prachaticích v disciplíně velkorážná puška vyhrál Pavel Taubr.

TJ Balvani Strakonice
Ročník 2007/2008 byl zrcadlově otočený oproti minulému. Zatímco v předešlé se-
zoně tým A zachraňoval na poslední chvíli III. třídu, letošní ročník dlouho bojoval 
o špici tabulky a ještě v půlce jarní části byly vyslovovány naděje na postup. S při-
bývajícím letním počasím ale došly síly a sezonu zakončili na čtvrtém místě. Tým B 
se v této sezoně pral, seč mu síly stačily, ale bohužel to stačilo pouze na jedenácté 
místo. 

Bushido Strakonice – S.K.I.F. CZ
Tomáš Beneš byl v kata mladší žáci v Českých Budějovicích čtvrtý. 

SK Diorit Strakonice
V okresním přeboru v ledním hokeji byl vyhlášen za sezonu 2007/2008 v kategorii 
muži jako nejlepší střelec Miroslav Boška.

SK Strakonice 1908, s. r. o.
Muži A hráli v divizi pod vedením Jaroslava Voříška (od 28. kola Pavla Koubka) a Jose-
fa Tisota, vedoucího mužstva Davida Faji a skončili na dvanáctém místě. V mistrov-
ských utkáních dali branku: šestkrát Patrik Káník a Petr Hovorka, čtyřikrát Petr Dolejš 
a Michal Chvosta, třikrát Tomáš Kostka a Tomáš Hajdušek a dvakrát Milan Šafránek, 
Jiří Benedikt, Ondřej Křivanec, Karel Cibulka, Jan Koubek a jedenkrát Miroslav Zach, 
Michal Káník, Tomáš Zelenka. Kromě uvedených v mužstvu nastoupili: Radek Char-
vát, Zdeněk Svoboda, Karel Maroušek, Lukáš Adam, Martin Petr, Radek Dolejš, Vít 
Hanáček, Aleš Grossmann, Milan Nousek, Jakub Mirvald, Jan Beneš, Daniel Had-
raba, Marek Kešner, Vojtěch Kacetl, Jan Novák, Jakub Říský, Jan Jiřík a Jiří Hrouda. 
Celkem bylo odehráno dvacet přátelských a pohárových zápasů. Do mužstva přišli: 

Miroslav Zach, Aleš Grossmann, Radek Dolejš, Michal Chvosta, Jiří Benedikt, Martin 
Petr, Lukáš Adam (všichni po podzimu hostování ukončili), Tomáš Kostka, Karel Ma-
roušek, Milan Šafránek, Jan Beneš. Odešli: Petr Dolejš, Tomáš Kučera, Vilém Strakoš, 
Michal Rajtoral, Tomáš Hodánek, Ondřej Martínek, Milan Našinec. 
Starší dorost hrál v divizi pod vedením Pavla Koubka, asistenta Karla Krýsla a ve-
doucího družstva Petra Kohouta. Při mistrovských utkáních střelili branku: čtrnác-
krát Jakub Říský, šestkrát Jan Jiřík, čtyřikrát Ondřej Křivanec, třikrát Robert Beneš, 
Tomáš Zelenka a Jan Novák, dvakrát Vítězslav Hanáček, Marek Kešner a Lukáš 
Výrostek, jedenkrát Lukáš Mareš, Václav Kacetl, Radek Slavík, Jan Koubek a Libor 
Horejš. Dále v mužstvu hráli: Švehla, Petr Kotrba, Jakub Mirvald, Josef Mráz, Ladi-
slav Černý, Josef Bálek, Ladislav Turek, Petr Čížek, Tomáš Hromek, Ion Ion Butnar, 
Filip Fiřt a Kozlík. V mužích získali třetí místo v zimním turnaji Dudák Cup.
Dorost mladší v divizi hrál pod vedením Martina Červinky, Jana Buchteleho a ve-
doucího Petra Kohouta a obsadil deváté místo. V mistrovských utkáních branky 
dali: pětkrát Radim Kuneš a Petr Kotrba, čtyřikrát Karel Hoch, Jan Novák a Pavel 
Bálek, dvakrát Petr Kohout a Josef Mráz a jedenkrát Libor Horejš, Ondřej Chalupa, 
Pavel Rejšek, Michal Kobera, David Frk a Jan Beneš. Dále v mužstvu hráli: Josef Bá-
lek, Ondřej Mareš, Ladislav Turek, Jan Rybák, Tomáš Keclík, Petr Neužil, Jan Hrach, 
Libor Žák, Dominik Zavadil, Jakub Beran a Ion Ion Butnaru. 
Starší žáci A hráli v krajském přeboru pod vedením Jaroslava Kylbergera, Jaroslava 
Kuneše a Vladana Vršeckého a získali první místo. V mistrovských utkáních střeli-
li branky: sedmnáckrát David Zoubek, třináctkrát Jan Doskočil, jedenáctkrát Martin 
Linhart, devětkrát Ondřej Marek a Jaroslav Kovárna, čtyřikrát Tomáš Janoch, třikrát 
Vladimír Uher, dvakrát Hájek, František Diviš, František Funda a Tomášek a jedenkrát 
Dan Pavlovič, Radek Pintíř, Nousek, Martin Holý, Jan Jiřík a Patrik Drnek. Dále v muž-
stvu, které vybojovalo postup do divize hráli: Adam Hadraba, Marek Chvosta, Martin 
Dvořák, J. Brůžek, Dan Pavlovič, Jiří Toman, Patrik Jarolím a Miroslav Červeňák. 
Mladší žáci A hráli v krajském přeboru pod vedením Radka Pintíře a Michala Boukalí-
ka a skončili na třetím místě. V mistrovských utkáních branky střelili: šestadvacetkrát 
Tomáš Janoch, třináckrát Tomáš Fiala, devětkrát Jan Chylík, Lukáš Bálek a Lukáš Rych-
ter, šestkrát Petr Kovalčík, pětkrát Jan Matas, čtyřikrát Václav Dohonyi a po jednom 
Roman Kočí, Michal Boukalík, Rudolf Květoň, Jakub Beneš, Filip Hromek a J. Juři-
ca. V mužstvu dále hráli: Dominik Roubín, Martin Tušer, F. Kotrnoch, Petr Kovalčík, 
F. Černý, Václav Paroubek, Dominik Spišský, Lukáš Lízal, Jakub Kovář a M. Chalupník. 
V turnaji Ekonomických služeb pořádaném v zimě obsadili druhé místo.
Starší žáci B hráli v I. A třídě pod vedením Vladana Vršeckého a Jaroslava Kohouta 
a skončili na pátém místě. V mistrovských utkáních dali branky: devětadvacet-
krát Martin Holý, dvanáctkrát Miroslav Červeňák, osmkrát Marek Němeček a Jiří 
Toman, sedmkrát Vladimír Uher, šestkrát František Diviš a Dan Pavlovič, třikrát 
Josef Jiřík a Rudolf Herák a dvakrát Jakub Zdeněk, David Zoubek a Tomáš Kola-
řík, jedenkrát Jan Doskočil, Hanousek, Martin Kohout a Pavel Lemberger. Dále 
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v mužstvu hráli: Jakub Komrska, Vaněček, Drnek, Patrik Jarolím, Marek Chvosta, 
Michal Abrahám, Václav Šíma, Brůžek, Jan Šušlík a Kolis. 
Mladší žáci B hráli v I. A pod vedením P. Nejedlého a J. Matase a skončili na pátém 
místě. V mistrovských utkáních dali branky: čtrnáctkrát Jaroslav Ouška, desetkrát 
Jan Matas, pětkrát Václav Paroubek a Lukáš Bálek, třikrát Lukáš Vávra a Jakub Kovář, 
dvakrát Jan Chylík a jedenkrát Roman Kočí, Jakub Beneš, Filip Hromek, Dominik 
Roubín, Michal Boukalík a Jan Hradecký. 
Přípravky hrály v okresním přeboru pod vedením Daniela Zušťáka a Davida Faji 
a hráči skončili – starší na třetím místě, mladší na místě čtvrtém. V mistrovských 
utkáních v mužstvu starších střelili branky: Jan Hoch, Jakub Miklas, Adam Hlavín, 
Petr Narovec, Jan Tůma, Daniel Zušťák, Jaroslav Váchal, Libor Marienka, Jakub Há-
lek, Lukáš Vávra, Tomáš Beran, Lukáš Vachta, Michal Bečvář a Dominika Stögerová. 
V mužstvu mladších dali branku: Adam Mošovský, Ondřej Šimek, Němeček, Pavel 
Tůma, Ondra Holín a Daniel Zušťák. 
Stará garda hrála přátelská utkání a také v turnaji Ekonomických služeb pořáda-
ném v zimě. 

TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů, vodní pólo
Do nejlepší sedmičky vodních pólistů ČR sezony 2007/2008 byli zařazeni: Aleš Vo-
lák, Marek Fügner, Martin Faměra, Karolína Faměrová.
Členy reprezentačního družstva mužů ČR jsou: Aleš Volák, Marek Fügner, Martin 
Faměra. Karolína Faměrová je členkou reprezentačního družstva dorostenek a žen 
ČR a Barbora Krásová je členkou reprezentačního družstva žen ČR.
Mezi mistry a mistryně ČR jsou řazeni: Aleš Volák, Marek Fügner, Martin Faměra, 
Karolína Faměrová, Barbora Krásová, Martina Chvalová, Gábina Chvalová, Lucie 
Votavová a Michaela Brožová. 

Občanské sdružení Karate Strakonice
V roce 2008 probíhal systematický a pravidelný výcvik karate dětí a mládeže, pro-
běhla tři víkendová soustředění a byl zrealizován desetidenní letní tábor pod ná-
zvem Letní tábor se sportem a hrou 2008, který byl otevřený pro širokou veřejnost. 

SK Biatlon Strakonice
SK byl ustanoven z iniciativy Jana Žáka a Bedřicha Šafaříka dne 19. 6. 2008. Jeho 
cílem je příprava mládeže pro zimní i letní biatlon, který je jako sportovní disciplí-
na velice atraktivní. Střeleckou přípravu vzduchovkou i malorážkou vede Bedřich 
Šafařík, běžeckou přípravu řídí Jan Žák. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. – oddíl karate
V roce 2008 oddíl získal celkem 95 medailí, z toho 40 zlatých, 22 stříbrných 
a 33 bronzových. (Starší žákyně Kateřina Pechová byla osmkrát na prvním místě, 
dvakrát na místě druhém a pětkrát na místě třetím. Starší žák Pavel Polánka byl 
třikrát na místě prvním, dvakrát na místě druhém a čtyřikrát na místě třetím. Doros-
tenka Regina Rejžková byla osmkrát na místě prvním, šestkrát na místě druhém 
a osmkrát na místě třetím. Dorostenka Lenka Petříková byla jedenáckrát na místě 
prvním, pětkrát na místě druhém, osmkrát na místě třetím. Dorostenec Miroslav 
Polánka byl dvakrát na místě prvním, jednou na místě druhém a čtyřikrát na místě 
třetím. Dorostenec Vladimír Pech byl dvakrát na místě prvním, třikrát na místě 
druhém. Muž František Mach jednou vyhrál, jednou byl druhý a čtyřikrát třetí. Kata 
team byl pětkrát na prvním místě, dvakrát na místě druhém. 

Letecko-modelářský klub Strakonice
Klub pořádal během roku soutěže volných a rádiem řízených modelů. Rok 2008 
klub zahájil na Nový rok soutěží házedel a pokračoval zimní ligou házedel slože-
nou ze čtyř závodů na letišti V Lipkách s konečným vyhodnocením: žáci – první 
Jakub Vozandych, druhý Petr Vozandych a třetí Ondřej Smrčka; senioři – první Petr 
Vozandych, druhý Roman Volf a třetí Václav Patěk. V květnu ve Všechově u Tábora 
se létala jedna ze soutěží světového poháru, ve které Václav Patěk obsadil v kate-
gorii F1C (volné modely poháněné spalovacím motorem) páté místo. Strakoničtí 
volní modeláři se účastnili některých soutěží Českého poháru, kde za rok 2008 byl 
v kategorii F1A (volné větroně) čtyřiadvacátý Jaroslav Man, čtyřicátý Jan Raus, v ka-
tegorii F1C získal stříbrnou a F1J (volné modely poháněné spalovacím motorem) 
bronzovou příčku Václav Patěk. Letní prázdninové měsíce patřily k rekreačnímu RC 
(rádiem řízené modely) polétání, jehož součástí byla na přelomu července a srp-
na soutěž větroňů RCV2 – rádiem řízené modely, kdy řízená jsou kormidla se dvě-
ma a více prvky (2. 8.), a modelů s elektropohonem RCEN (3. 8.). V programu bylo 
i odpolední a noční létání. Za Strakonické skončili v kategorii RCV2 dvanáctý Karel 
Kůta ml., čtrnáctý Jiří Vojta a patnáctý Roman Volf. V létání RCEN obsadil osmé mís-
to Roman Volf a desáté Karel Kůta ml. Dne 13. 9. se konalo mistrovství ČR v Mla-
dé Boleslavi v kategoriích P30 (volné větroně s gumopohonem) a A3, další den 
v Hoškovicích u Mnichova Hradiště v kategoriích F1H (volné větroně) a F1J a dne 
20. 9. v Senici na Hané v kategoriích F1A, C. Strakoničtí se umístili na mistrovství 
ČR následovně: 13. 9. – Václav Patěk se stal mistrem ČR v P30 (modely poháněné 
10 g gumovým svazem) a devátý byl Jaroslav Man, v kategorii A3 (volné větroně) 
obsadil druhé místo Michal Pán; 14. 9. v F1H skončil na třináctém místě Michal 
Pán, na pětadvacátém Jaroslav Man a na devětadvacátém Jan Raus; 20. 9. obsadil 
v F1A jedenácté místo Jaroslav Man a devětatřicáté Jan Raus, v F1C byl šestý Václav 
Patěk. Celoroční výsledky se promítly do republikového žebříčku modelářů, kde 
Strakoničtí obsadili následující místa: F1A – dvacáté Jaroslav Man, sedmadvacáté 
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Jan Raus; F1C – první Václav Patěk; F1H – šestnácté Michal Pán, dvaatřicáté Jaroslav 
Man, čtyřicáté Jan Raus; F1J – čtvrté Václav Patěk; P30 – jedenácté Václav Patěk, 
dvanácté Jaroslav Man; A3 – jedenadvacáté Michal Pán; H mladší žáci (házedla 
vyhazovaná rukou) – čtvrté Jakub Vozandych; starší žáci – třinácté Ondřej Smrčka; 
senioři – třinácté Petr Vozandych, osmnácté Roman Volf, pětadvacáté Karel Kůta, 
sedmatřicáté Václav Patěk a devětatřicáté Jaroslav Man. 

TJ ČZ Strakonice – atletika
Anna Švecová byla vyhlášena ve Veselí nad Lužnicí v anketě Nejlepší jihočeský 
atlet za rok 2008 v kategorii starší žákyně na třetím místě.

TJ ČZ Strakonice – oddíl orientačního běhu
Strakoničtí běžci se účastnili závodů jihočeského žebříčku, národního žebříčku 
a šesti závodů Linz Cup 2008 v Horním Rakousku.

TJ Sokol Strakonice – odbor všestrannosti
Odbor se během roku nezabýval pouze přípravou na soutěže, ale uspořádal dva-
advacet akcí nejrůznějšího charakteru jak pro mládež, tak pro dospělé. 

TJ Sokol Strakonice – oddíl stolního tenisu
Oddíl technicky a organizačně zabezpečil dva turnaje pro Hasičský záchranný 
sbor v rámci Jihočeského kraje.

TJ Sokol Strakonice – oddíl sportovního tance Čtyřlístek
Členové tanečního oddílu se v roce 2008 účastnili celkem sedmadvaceti taneč-
ních soutěží organizovaných Českým svazem tanečního sportu, a to v následují-
cích kategoriích: děti – II – D, junioři – D – standardní tance, junioři C – standardní 
tance, junioři C – latinsko-americké tance, junioři B – latinsko-americké tance, 
dospělí – D – standardní tance, dospělí – C – standardní tance, dospělí C – latin-
sko-americké tance, dospělí – B – latinsko-americké tance. V rámci těchto sedm-
advaceti tanečních soutěží absolvovaly taneční páry celkem devětaosmdesát zá-
vodů jak v latinsko-amerických, tak standardních tancích. Tanečníci dosáhli velmi 
dobrých výsledků, a to: třináctkrát první místo, desetkrát druhé místo, sedmkrát 
třetí místo, osmkrát čtvrté místo, sedmkrát páté místo, dvakrát místo šesté, třikrát 
místo sedmé, šestkrát místo osmé, jedenkrát místo šesté až osmé, šestkrát místo 
deváté, sedmkrát místo desáté, čtyřikrát místo deváté až desáté a dvakrát místo 
deváté až jedenácté.
Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhly páry: D2: Matěj Toucha – 
Zuzana Chalupská, J2: Michal Mařík – Lenka Chalušová, David Mikšátko – Tamara 
Houdková, dospělí: Antonín Šlehofer – Kateřina Chalupská, Jan Šlehofer – Lenka 
Brožáková, Pavel Boroš – Michaela Habartová a Viktor Houdek – Vendula Lískovcová. 

SK Tomako Strakonice
Klub vyhrál XVI. ročník Dudák ligy. V dudácké lize byl vyhlášen jako druhým nej-
lepším střelcem Michal Čapek s 26 góly, nejlepším brankářem se stal Tomáš Hrčka 
a druhým nejlepším hráčem Milan Krejčík. Dudák liga byla řízena dvojicí rozhod-
čích, Karlem Rabou a Jiřím Bernasem. 
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BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE   
ženy A   ŽBL –nejvyšší soutěž 8.   5.
ženy B   2. liga   1. postup do I. ligy 4.
ženy C   OP   4.    4.
starší dorostenky extraliga   3. v ČR    4.
starší dorostenky B liga    5.    3. 
mladší dorostenky A extraliga  8. v ČR    6.
mladší dorostenky B  liga      10.
starší žačky  liga     3. v ČR    8. v ČR
mladší žačky  liga    16. v ČR    6. v ČR
starší minižačky  OP    6. v ČR    2. v OP 
nejmladší minižačky OP   1.   1. 

SK BASKETBAL STRAKONICE
muži   II.liga   6.   7.
muži B   OP   10.   10.
junioři U18  DL      10.
starší minižáci  OP      6.

TJ BALVANI STRAKONICE
muži A   III. třída   4.   4.
muži B   IV. třída   11.   6.

DDM STRAKONICE – FBC STRAKONICE
muži   III. liga   10.
junioři   III. liga   6.
starší žáci  jihočeská liga  10.   

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2007/08  podzim 2008/09
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SK DIORIT STRAKONICE
muži   OP   3.   3.

FBC DYNAMO STRAKONICE
muži   jihočeská liga     9.

HC STRAKONICE, O. S.
muži   KP   1.   1.
muži   kvalifikace o II. ligu 1.   2.
junioři   KP   4.   3.
dorost   II. liga/KP  10.   3.
9. třída   liga žáků*  5.   
starší žáci  liga žáků*     5.
8. třída   liga žáků*  4.   
mladší žáci  liga žáků*     4.
7. třída   liga žáků*   2.  
6. třída   liga žáků*  3.  
5. třída   KP   1.   2.
4. třída   KP   1.   1.
3. třída   KP minihokej  1.   2.
2. třída   KP minihokej  1.   9.
* v sezoně 2008/2009 došlo k reorganizaci soutěží, místo žákovské ligy 6–9 tříd se 
hrála soutěž mladších (6–7 třída) a starších žáků (8–9 třída)   

SK STRAKONICE 1908, S. R. O.
muži   česká divize  12.   5.
starší dorostenci  česká divize  6.   5.
mladší dorostenci česká divize  9.   10.
starší žáci A  KP   1.   13.
mladší žáci A  KP   3.   4.
starší žáci B  I. A třída   5.   5.
mladší žáci B  I. A třída   5.   5.
starší přípravka   OP   3.   3.
mladší přípravka  OP   4.   
mladší přípravka A OP      1.
mladší přípravka B OP      4.

TJ ČZ STRAKONICE 
Atletika
dorostenky  KP   1.
dorostenky  KP   6.
starší žákyně  republikové finále 2. 
mladší žákyně  KP družstev  3.

Házená – HBC 1921
muži    II. liga   8.   8.
ženy    II. liga   5.   2.
mladší dorostenci KP   1.   2
starší žáci  KP   1.   1.
starší žákyně  KP   5.   2.
mladší žáci  KP   2. a 5.   1. a 3.
mladší žákyně  KP   4.   1.
minižáci   KP   1.   3.
minižačky  KP      6.

Nohejbal
muži A   KP      1.
muži B   OP      1.
muži C   OP      8.
dorost   KP      2.

Stolní tenis
muži A   III. liga   2.   1.
muži B   KP   6.
muži B   jihočeská divize     6.
muži C   OP   1. 
muži C   KS      6.
muži D   OP      4.
muži E   OP      12.

TJ DRAŽEJOV
muži   OP   2.   7.
muži 35+  OP   5.   8.
dorost   OP   5.   7.
žáci   OP   5.

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2007/08  podzim 2008/09

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2007/08  podzim 2008/09
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TJ FEZKO STRAKONICE
Kuželky
muži A   divize   12.   12.
muži B   KP II   10.   12.
muži C   OS   3.   3.
muži D   OP   4.   4.

Vodní pólo
muži   I. liga   1.   1.
ženy A   I. liga   1.   1.
ženy B   I. liga      2.
dorostenci  přebor ČR  1.    1.
dorostenky  přebor ČR  1.   1.
žáci    přebor ČR  7.   3.

TJ SOKOL STRAKONICE
Stolní tenis
muži A   KP   2.   5.
muži B   OP   3.   2.
muži C   OP   9.   9.

KLUB SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ ČTU STRAKONICE
RSK Strakonice A  I. liga   3.   2.
RSK Otava Strakonice II. liga    10.   6.
(v roce 2007 jako RSK Otava B)

TENIS KLUB STRAKONICE, O. S. 
dospělí A  KP I.   2.    1. 
      (postup do jihočeské divize) 
dospělí B  KP III.      3.

Vysvětlivky:
KP = krajský přebor
KS = krajská soutěž
OP = okresní přebor
OS = okresní soutěž

« NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OKRESU STRAKONICE 
 ZA ROK 2008 

V úterý 24. 2. 2009 proběhlo v Domě kultury ve Strakonicích slavnostní vyhlášení 
Nejlepších sportovců okresu Strakonice za rok 2008. Celým večerem provázela 
moderátorská dvojice Radek Šilhan a Eva Aichmajerová. Před zraky zhruba dvou 
set padesáti diváků bylo oceněno deset míst v kategorii dospělých v jednotlivcích, 
pět v kategorii mládež jednotlivci, šest družstev a byl samozřejmě vyhlášen také 
trenér roku, sportovní osobnost a dva sportovci, kteří jsou umístěni do síně slávy. 
Níže přinášíme jmenovitě zmíněná pořadí včetně dosažených úspěchů.

Kategorie dospělí 

Jednotlivci:
1. Tomáš Veselý    benchpress 
1. místo na mistrovství světa v benchpressu, 1. místo na mistrovství Evropy v silo-
vém trojboji, 2. místo mezi profesionály v USA 
2. David Čadek    motorismus  
trojnásobný mistr ČR v enduru (absolutně, E1 a družstva), vicemistr Evropy v endu-
ru E1, vicemistr ČR v motokrosu MX2
3. Michal Frček    kickbox  
vítěz mezinárodního turnaje Czech Open, 1. místo na mistrovství světa v Olomou-
ci v kategorii full-contact – 67 kg
4. Roman Častoral   motorismus  
mistr ČR zóny střední Evropy a Rakouska
5. Jiří Richter    metaná 
mistr ČR v jednotlivcích i družstev na ledě i asfaltu
6. Roman Špiler    lední hokej
brankář, opora mužstva, výrazná zásluha na vítězství v krajském přeboru a kvalifi-
kaci do II. ligy 
7. Aleš Volák    vodní pólo  
mistr ČR, vítěz Českého poháru, reprezentant
8. Jan Vondra    kanoistika  
11. místo na mistrovství Evropy do 23 let, 4. místo na mistrovství republiky
9. Petra Reisingerová   basketbal  
opora ligového mužstva, třetí nejlepší střelkyní ČR

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2007/08  podzim 2008/09
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10. Lucie Votavová   vodní pólo  
mistryně ČR, reprezentantka  

Družstva: 
1. HC Strakonice – muži  lední hokej 
vítěz krajského přeboru sezony 2008/2009 a kvalifikace do II. ligy
2. TJ Fezko Strakonice – muži  vodní pólo 
vítěz I. ligy i Českého poháru, 2. místo v Československém poháru
3. TJ Fezko Strakonice – ženy  vodní pólo 
vítěz I. ligy, vítěz Českého poháru 

Kategorie mládeže

Jednotlivci:
1. Veronika Vojtová   kanoistika  
1. místo hlídek na mistrovství světa
2. Regína Rejžková   karate   
3. místo na mistrovství světa
3. Michaela Stará   basketbal  
opora mužstva žen, 3. místo na juniorském mistrovství Evropy
4. Tomáš Zeman   házená   
opora mužstva I. ligy mladšího dorostu, nejlepší střelec ligy, 
dorostenecký reprezentant ČR
5. Michaela Brožová   vodní pólo  
mistryně ČR

Družstva: 
1. TJ Fezko Strakonice – dorostenky vodní pólo vítězky přeboru ČR
2. TJ Fezko Strakonice – dorostenci vodní pólo vítěz přeboru ČR
3. BK Strakonice – starší dorostenky basketbal 3. místo na mistrovství 
       republiky

« SPORTOVNÍ OSOBNOSTI ROKU 2008

        TRENÉR ROKU 2008 

MILAN JANDA 
Trenér mužstva mužů II. ligy a trenér minižactva. Dlouholetý pracovník v basket-
balovém oddílu dříve ČZ Strakonice, následně BK Strakonice a nyní SK Basketbal 
Strakonice.

Foto: Jan Škrle
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   SPORTOVNÍ OSOBNOST 2008  

VĚRA HURYCHOVÁ
Dlouholetá cvičitelka mládeže, řadu úspěchů dosáhla v soutěžích pódiových vy-
stoupení, v letošním roce odchází do důchodu, ale jenom pracovně, jako cvičitel-
ka pokračuje. Je v čele České obce sokolské.

   SPORTOVEC S PRÁVEM UMÍSTĚNÍ DO SÍNĚ SLÁVY

Foto: Archiv Věry Hurychové 

JIŘÍ STIEGLER
Jiří Stiegler se narodil 23. 1. 1942 ve Strakonicích. Jeho život byl věnován sportu. 
Byl odchovancem fotbalového klubu Jiskra Strakonice, ale jeho sportovní nad-
šení a talent ho nasměrovaly do vyšších soutěží. Jako brankář působil v letech 
1961–63 v Dukle Písek, 1963–1968 ve VCHZ Pardubice, kdy s tímto mužstvem bojo-
val o postup do I. ligy. Po návratu 
do Strakonic nevedly jeho kroky 
do oddílu, který ho vychoval, ale 
v roce 1969–71 se stal hráčem 
a trenérem fotbalového mužstva 
ČZ Strakonice. Jeho hráčské a or-
ganizační schopnosti chtěl zúro-
čit ještě jinak, proto začal v roce 
1971 pískat fotbalové soutěže. 
Dotáhl to během velmi krátké 
doby až do I. ligy, kde začal v roce 
1978 ve funkci asistenta rozhodčí-
ho. Od roku 1980 již byl hlavním 
ligovým rozhodčím a odpískal 
celkem 148 ligových zápasů. Jako 
mezinárodní rozhodčí FIFA pískal 
v letech 1984–90. Odřídil řadu 
kvalifikačních zápasů na ME i MS. 
Sportovní veřejnosti vešel do 
povědomí také jako pracovník 
OV ČSTV, kde vykonával práci 
sekretáře okresního fotbalového 
svazu. Na republikové úrovni byl 
dva roky předsedou komise delegátů pro I. a II. ligu a dva roky předsedou komise 
ligových rozhodčích. Po odchodu z tělovýchovné organizace se vrhl opět do čin-
nosti, která se sportem také souvisí, od roku 1993 se stal vedoucím pobočky a poz-
ději regionálním ředitelem sázkové společnosti Fortuna. V roce 2001 se znovu 
vrátil k fotbalu, kdy přijal nabídku ligového fotbalového klubu SK České Budějovice 
a do roku 2003 zde působil jako ředitel. V roce 2009 byl za svou celoživotní práci 
pro rozvoj sportu, zejména fotbalu, zařazen do síně sportovní slávy.  
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Foto: Archiv OS ČSTV Strakonice



60 61

FRANTIŠEK VAVRUŠKA
František Vavruška se narodil 19. 5. 1925 v Mile-
novicích v okrese Písek. S partou místních ka-
marádů hrál fotbal a v zimě lední hokej. Jaká 
byla úroveň hry těchto vesnických kluků, ukázal 
i výsledek přátelského zápasu s účastníkem 
hokejového krajského přeboru Protivínem, kdy 
k všeobecnému překvapení odjelo mužstvo 
Protivína s porážkou 8:2 a okamžitě angažo-
valo šest místních hráčů včetně pana Vavrušky 
do klubu. Tehdejší doba neumožňovala kvalitní 
výzbroj a velkým problémem byla hokejka, kdy 
v počátcích musela stačit i podomácku vyrobe-
ná. Za Protivín hrál pan Vavruška hokej a fotbal 
až do nástupu na základní vojenskou službu, 
kterou prožil v Písku. Zde hrál za VTJ Písek, což byl vojenský klub. Na vojně měl hokej 
jako hlavní činnost, hrálo  se na přírodním ledě ve čtvrti zvané AMERIKA. Fotbal hrál 
doplňkově a nevyhýbal se ani jiným sportům. V mužstvu Otava Písek hrál také repub-
likovou ligu v ragby. Jeho výkony se šišatým ragbyovým míčem mu otevřely cestu i do 
reprezentačního mužstva ČSSR. V tomto sportu dostal po skončení vojny také nabíd-
ku do ligového mužstva SPARTA Praha, kterou však nepřijal. Jeho další cesta vedla 
v roce 1952 již do Strakonic, kde dostal zaměstnání v podniku Fezko. Zůstal věrný 
fotbalu i hokeji, ale hokej byl jeho dominantou. Na tehdy nově postaveném hřišti Na 
Tržišti (nyní ulice „U Náhonu“) odehrál v dresu Jiskry Strakonice řadu zápasů v legen-
dárním, jak byl přezdíván „kouřovém útoku“, se spoluhráči Jaroslavem Landsingerem 
a Václavem Cabrnochem a stali se  postrachem soupeřů. Na tehdejší zápasy chodilo 
300 až 500 diváků a na zápasy s druhým strakonickým mužstvem Spartakem přišla 
i tisícovka. V jeho době se hrál hokej v okrese pouze na přírodním ledu např. ve 
Volyni, Vodňanech, Blatné, Cehnicích, Přešťovicích, Štěkni, Miloňovicích, Střelských 
Hošticích, Záboří, Katovicích a Radomyšli. Pan Vavruška rád vzpomíná na řadu spor-
tovních kamarádů, atmosféru večerních zápasů na přírodních otevřených hřištích, 
kdy se ručně stříkal a upravoval led, vzpomíná také na jinou úroveň hokeje, který 
byl pomalejší, ale techničtější a také s méně osobními kontakty, než je tomu dnes.
Už při aktivním sportování se začal věnoval hokejové funkcionářské práci. Jako před-
seda okresního hokejového svazu pracoval plných 26 let. V různých funkcích praco-
val i na úrovni kraje a republiky. Není možno zapomenout na pana Vavrušku jako 
rozhodčího, řídil zápasy řadu let a přivedl k pískání i svého syna Františka, vnuka 
Aleše i vnučku Janu. V současné době je stále aktivní jako časoměřič, dopisovatel 
a hokejový funkcionář. Za svou dlouholetou práci pro rozvoj ledního hokeje v okrese 
Strakonice byl oceněn řadou vyznamenání. V roce 2008 u příležitosti 100 let organizo-
vaného hokeje ve Strakonicích byl zařazen do nejlepšího hokejového útoku století. 

Foto: Archiv OS ČSTV Strakonice
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TOMÁŠ VESELÝ
reprezentant benchpressu

VERONIKA VOJTOVÁ
reprezentantka kanoistiky

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2008

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE V KATEGORII MLÁDEŽE 2008 

  NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2008 

KATEGORIE MUŽŮ HC STRAKONICE, O. S.
vítěz krajského přeboru sezony 2008/2009 a účastník kvalifikace o II. ligu 

KATEGORIE DOROSTENEK ODDÍLU VODNÍHO PÓLA 
TJ FEZKO STRAKONICE
vítězky přeboru ČR 

Foto: Archiv OS ČSTV Strakonice

Foto: Archiv Veroniky Vojtové

Zleva stojí: Jan Hora, Radek Lusk, Jakub Oranský, Michal Košatka, Lukáš Sosna, David Kovář, Michal Sosna, 
Jakub Šimoník a Milan Velíšek; zleva sedí: Ervín Binder, David Vinš, Karel Procházka, Jakub Myslivec, kus-
tod Vladimír Trita, asistent trenéra Pavel Zeman, Marek Kloud, trenér Václav Křivanec, vedoucí mužstva 
Roman Heimlich, Roman Špiler, Radim Kunt, Radim Humeník a Jan Kadlec. Na snímku chybějí: Martin 
Kuna, Jaroslav Bartoš, Michal Kozma, František Burda, Josef Hodánek a Jiří Funda. Foto: Petr Černík

Horní řada zleva: Martina Chvalová, Lucie Vo-
tavová, Michaela Brožová, Karolína Faměrová, 
Zdena Šperlová; dolní řada zleva: Kristýna Be-
nediktová, Gabriela Chvalová, Nikola Košťálová, 
Nikola Šoulová. Foto: Archiv TJ Fezko Strakonice

  NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII MLÁDEŽE 2008
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