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«
Vážení sportovní přátelé, 
připravili jsme pro vás další, v pořadí již šestý, díl publikace Ohlédnutí za sportem 
Strakonice, který přináší informace o dění ve sportovních sdruženích a klubech 
působících na území města Strakonice a připomíná významné okamžiky ze spor-
tovního života v roce 2009. 
Nově jsme zařadili rubriku nazvanou Co přinesl rok 2009, v níž je poskytnut prostor 
jednotlivým TJ/SK k ucelené prezentaci namísto měsíčního přehledu sportovních 
akcí. Věříme, že v příštích letech právě tento prostor sportovní kluby a sdružení 
ještě ve větší míře využijí k podrobnějšímu představení svých cílů, dosažených 
výsledků nebo zajímavostí z klubového prostředí a že tato změna přispěje k lepší 
informovanosti čtenářů.

Komise pro sport města Strakonice
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« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
VE STRAKONICÍCH

V roce 2009 město Strakonice podpořilo ze svého rozpočtu oblast tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit v částce cca 38 mil. Kč. V uvedených fi-
nančních prostředcích jsou zahrnuty příspěvky jednotlivým sportovním a volnoča-
sovým subjektům a finance spojené s krytím provozních a investičních nákladů 
sportovišť spadajících pod správu města.

Utkání v házené v nové hale. Foto: Archiv MěÚ Strakonice 
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« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

Házenkářská hala
Dne 24. 1. 2009 byla slavnostně otevřena házenkářská hala ve sportovním areálu 

Na Sídlišti. Stavba haly pro tři sta diváků s moderním povrchem taraflex s rozměry 
46×29 m započala v srpnu 2006 a před koncem roku 2008 byla zkolaudována. 
V hale se kromě házené hraje i florbal.

Hala si vyžádala celkové náklady ve výši cca 27,2 mil. Kč, z toho zhruba 
10,5 mil. Kč získali házenkáři jako dotaci z grantového programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zbývající část hradilo město Strakonice ze 
svého rozpočtu. 

Významnou událostí slavnostního otevření haly bylo přestřižení pásky za přítomnosti první náměst-
kyně ministra MŠMT Ing. Evy Bartoňové, předsedy Českého svazu házené Ing. Jaroslava Chvalné-
ho, předsedy Jihočeského svazu házené Petra Sedláčka, starosty města Strakonice Ing. Pavla Von-
dryse, předsedy oddílu házené HBC Strakonice Ing. Jiřího Dobeše, ředitele stavební firmy Protom 
Strakonice, s. r. o., Miroslava Procházky (firma byla dodavatelem celé stavby) a Hermana Haase, 
zástupce německého družebního oddílu TG Hofen. Foto: Robert Malota
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Oprava a dokončení šaten v hale STARZ 
V roce 2009 byla v hale STARZ dokončena rozsáhlá rekonstrukce šaten, která pro-

bíhala v několika etapách. Postupně bylo v šesti šatnách pro sportovce vyměněno 
zastaralé vodovodní potrubí, elektrické vedení, topení a byly provedeny nové ob-
klady sprch včetně instalace moderního zařízení. 

Sportovní areál Na Muškách
V lokalitě Na Muškách se začalo v dubnu 2009 budovat nové sportoviště, které 

zahrnuje víceúčelové hřiště o rozměrech 42×24 m, tréninkovou běžeckou dráhu 
širokou 2×1,22 m a dlouhou 165 m a tréninkovou čtyřdráhu o šířce 4 ×1,22 m a dél-
ce 71 m, vše s umělým vodopropustným povrchem. Součástí sportoviště je také 
objekt, který slouží jako šatny se sociálním zázemím, nářaďovna a sklad. 

Náklady na stavbu byly cca 18 mil. Kč. Město Strakonice získalo na výstavbu spor-
toviště finanční prostředky z grantového programu ROP NUTS II Jihozápad ve výši 
13,145 tis. Kč. 

Sportoviště otevřelo pro zájemce poprvé svou bránu ve středu 1. 9. 2010, slav-
nostní otevření proběhlo o čtrnáct dní později, tedy 15. 9. 2010. 

Půdorys sportoviště.



7
Šatny se sociálním zázemím v hale STARZ. Foto: Archiv STARZ Strakonice
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Tenisová hala
V těsném sousedství tenisového areálu a sportovního areálu Na Sídlišti vy-

rostla nová pevná jednopodlažní tenisová hala s třemi kurty. Hala má rozměry 
37,8×50,10 m, její výška v nejvyšším bodě je 10,95 m. Konstrukce haly je tvořena 
ocelovými a dřevěnými prvky ukotvenými v základových pásech. Opláštění haly je 
ze zateplených PUR panelů tloušťky 6 cm. V hale se nacházejí tři tenisové dvorce 
o standardních rozměrech i výbězích vzad a do stran. Dvorce jsou pokryty umě-
lým zeleným kobercem. Provoz v hale byl oficiálně zahájen v listopadu 2009. 

Stavba si vyžádala náklady ve výši 10,964 tis. Kč, investorem byl Tenis klub Strako-
nice, o. s., s finanční spoluúčastí města Strakonice ve výši 3 mil. Kč a Ministerstva 
financí ČR v částce 5 mil. Kč. 

K realizaci je připraveno několik dalších projektů týkajících se strakonických spor-
tovišť, jako je např. tribuna ve sportovním areálu Na Sídlišti, zateplení haly STARZ 
a další.

Pohled do haly. Foto: Archiv TK Strakonice, o. s.
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« KOMISE PRO SPORT
V roce 2009 zasedala čtrnáctičlenná komise celkem devětkrát. Na svých jed-

náních se zabývala podněty členů komise, jež se týkaly sportovišť na území 
města Strakonice, organizování sportu a poskytování finančních příspěvků jed-
notlivým TJ/SK. V průběhu roku se vyjadřovala k žádostem o finanční příspěvky 
na nájemné, činnost a jednorázové sportovní akce, v závěru roku navrhla na 
ocenění nejúspěšnější jednotlivce a kolektivy sportovců.

Mezi významné akce pořádané komisí ve spolupráci s městem Strakonice pa-
tří Aprílové bruslení městem dne 24. 4. 2009 spojené s pokusem o vytvoření 
českého rekordu v Nejpočetnějším živém in-line řetězu na in-line dráze ve spor-
tovním areálu Na Sídlišti. Řetěz symbolizuje spolupráci, komunikaci a spojení. 
Je to symbolika důležitá nejen ve sportu, ale také ve všech oblastech společen-
ského života, proto byla hlavním mottem. Do řetězu se spojilo třiadevadesát 
osob, které se vzájemně držely za ruce. Pokus o rekord se vydařil, následně 
byl stvrzen certifikátem a zanesen do České knihy rekordů II. Aprílové bruslení 
proběhlo v pěti kategoriích, do nichž byli účastníci rozděleni podle věku. Trasa 
pro nejmladší byla v délce 400 m, pro starší 1 200 m, prostřední dvě kategorie 
projely 2 400 m a nejstarší účastníci měli trasu dlouhou 3 600 m.

Okamžik z bruslení. Foto: Archiv MěÚ Strakonice
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Certifikát o vytvoření českého rekordu. 
Foto: Archiv MěÚ Strakonice 

Pokus o rekord z ptačí perspektivy. 
Foto: Archiv MěÚ Strakonice
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« TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2010

Basketbalový klub Strakonice
Předseda: Ing. Miloš Balák
Kontaktní osoba: Pavla Krejčová – organizační pracovník
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Tel.: 776 654 566 (Pavla Krejčová)
E-mail: pavlak69@seznam.cz
Web: www.basketst.cz
Činnost: basketbal

SK Basketbal Strakonice
Předseda: Mgr. Milan Janda
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 575 181
E-mail: janda@gymstr.cz
Web: www.bkstrakonice.cz
Činnost: basketbal

TJ Balvani Strakonice
Předseda: Josef Laně
Sídlo: Skupova 751, 386 01 Strakonice
Tel.: 737 602 061
E-mail: balvanistrakonice@seznam.cz
Web: www.balvani.cz
Činnost: fotbal

SK Biatlon Strakonice, o. s.
Předseda: Zdeněk Samec
Kontaktní osoba: Ing. Jan Žák – místopředseda
Sídlo: Arch. Dubského 977, 386 01 Strakonice
Tel.: 736 612 512 (Ing. Jan Žák)
E-mail: zakovi.st@seznam.cz
Činnost: biatlon
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Bushido – Strakonice, S. K. I. F. CZ, o. s.
Předseda: Bc. Roman Kohoutek
Sídlo: Za Pilou 1123, 386 01 Strakonice
Tel.: 777 130 667
E-mail: bushido.strakonice@email.cz; skif.cz@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.cobraryu.strakonice.cz
Činnost: výcvik bojových umění (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

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
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FBC Dynamo Strakonice
Předseda: Milan Taranda
Kontaktní osoba: Miroslav Šťastný BBS – organizační pracovník
Sídlo: Hajská 16, 386 01 Strakonice
Tel.: 723 044 559 (Miroslav Šťastný BBS)
E-mail: fbcdynamo.strakonice@seznam.cz
Činnost: florbal

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

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 

SK JUDO 1990 Strakonice
Předseda: Karel Zelinka
Sídlo: Sokolská 295, 387 01 Volyně 
Tel.: 724 053 777 
E-mail: skjudo.strakonice@tiscali.cz; zelinka.k@seznam.cz
Web: www.judostrakonice.cz
Činnost: výuka a výcvik juda

Občanské sdružení Karate Strakonice
Předseda: Mgr. 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: zážitková pedagogika, rekreační sport – pohybová školka pro předškoláky, 
 výcvik karate, letní tábory, semináře karate, zážitkové víkendy 
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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: sportovní rybolov

Letecko-modelářský klub Strakonice
Předseda: Jan Raus
Sídlo: Holečkova 516, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 982 813
E-mail: man.jaroslav@seznam.cz
Činnost: letecké modelářství – létání s modely volných a rádiem řízených kategorií 

SK Policie Strakonice
Předseda: Martin Šíma
Sídlo: Plánkova 629, 386 01 Strakonice
Tel.: 604 366 819
E-mail: csc.simic@seznam.cz
Činnost: lední hokej, kuželky, nohejbal, střelectví, volejbal 

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

Ragby klub Strakonice
Předseda: František Mach
Kontaktní osoba: Petr Šilhan – organizační pracovník
Sídlo: Palackého náměstí 98, 386 01 Strakonice
Tel.: 777 168 830 (Petr Šilhan)
E-mail: silhan.p@seznam.cz
Web: www.ragby-strakonice.wz.cz
Činnost: ragby

Sportovně střelecký klub Strakonice 
Předseda: Jiří Hála
Kontaktní osoba: Pavel Taubr – jednatel
Sídlo: Novosedly 134, 387 16 Volenice
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Tel.: 737 732 663; 383 398 221 (Pavel Taubr)
E-mail: sskstrakonice@email.cz
Činnost: sportovní střelba
 
SKI-Klub Strakonice
Předseda: Jaromír Zeman
Kontaktní osoba: Miroslav Rataj – člen rady klubu
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 430 969 (Miroslav Rataj)
E-mail: 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, 383 324 786
E-mail: jopava@cbf.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: Petr Mach
Kontaktní osoba: Zdeněk Klečka – organizační pracovník
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 721 888 636 (Zdeněk Klečka)
E-mail: petr.mach@eon.cz
Web: www.tjdrazejov.wz.cz
Činnost: fotbal, 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 a zimní plavání), 
 kuželky, volejbal, nohejbal, oddíl ASPV, turistika 
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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; hurychovavera@seznam.cz
Činnost: všestrannost, stolní tenis, sportovní tanec 

SK Strakonice 1908, s. r. o. 
Jednatel: Michal Káník
Sídlo: Biskupský Dvůr 2095/8, 110 11 Praha 1
Tel.: 774 680 025
E-mail: kanik.m@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.: 737 154 461
E-mail: zsveda@seznam.cz
Činnost: futsal
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« ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

V tělovýchovné organizaci Český svaz tělesné výchovy je za Strakonice v roce 
2009 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 Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky

Basketbalový klub Strakonice 126 9 45 54 2 14 0 56 72

SK Basketbal Strakonice 60 28 0 28 18 0 14 0 32

TJ Balvani Strakonice 93 91 0 91 0 0 2 0 2

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

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

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

SK Fight Pro Strakonice 26 22 2 24 2 0 0 0 2

HC Strakonice, o. s. 208 82 2 84 33 0 90 1 124

SK JUDO 1990 Strakonice 38 6 3 9 1 1 18 9 29

Občanské sdružení Karate Strakonice 358 58 42 100 60 22 118 58 258

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 38 23 61 5 3 5 3 16

TJ ČZ Strakonice 917 267 312 579 29 32 143 134 338

TJ Dražejov 208 147 2 149 32 0 27 0 59

TJ Fezko Strakonice 458 170 123 293 16 13 79 57 165

TJ Otava Strakonice 17 10 5 15 0 0 2 0 2

SK Strakonice 1908, s. r. o. 239 107 0 107 54 0 77 1 132

Tenis klub Strakonice, o. s. 68 48 13 61 1 2 3 1 7

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

Mládež 
celkem

Dospělí 
celkem



« ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice

18

Muži Ženy

426 44 149 193 3 12 80 138 233

Dospělí
Dospělí celkemCelkem Mládež celkemŽačkyŽáciDorostenkyDorostenci
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« CO PŘINESL ROK 2009

BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE 
Klub měl v soutěžích deset týmů, z toho pět týmů hrálo v nejvyšších soutěžích 

(ženy „A“, starší a mladší dorostenky, starší a mladší žačky), dva ve druhé nejvyšší 
soutěži (ženy „B“, starší dorostenky) a tři týmy hrály oblastní přebor (ženy „C“, 
nejstarší a nejmladší minidívky). Počet týmů v nejvyšších soutěžích je po všech 
stránkách mimořádným úspěchem.

Ženy „A“ 
Otevíraly rok po úspěšném podzimu z pátého místa, na kterém skončily po zá-

kladní části. V jarní části odešla z týmu velmi dobrá americká posila William Kiery 
Hardy, ale tým pokračoval ve svém úspěšném tažení celé jaro a do play off vstu-
poval znovu z pátého místa. V dramatickém třetím zápase ve druhém prodloužení 
(podruhé v historii klubu se dvakrát prodlužovalo) porazil pražskou Spartu a ob-
sadil výborné páté místo, které je druhým nejlepším umístěním v šestnáctileté 
prvoligové historii.

Tým vedla trenérka Marcela Krämerová a svým náročným i obětavým přístupem 
strhla celý tým. Hrály: Petra Reisingerová, Jitka Musilová, Michaela Stará, Jana Stejs-
kalová, Darina Johnová, Alena Podskalská, Zuzana Pilátová, to byl základní kádr, 
který bez Stejskalové vstoupil i do podzimní části. Dále hrály William Kiery Hardy, 
Dagmar Kušlitová, Andrea Sládková, Kateřina Konvičková, Irena Špirková, Tereza 
Náhunková, Adéla Kabourková, Tereza Vlčková, Petra Lukešová. K překvapení do-
šlo před zahájením podzimní části, když z rodinných důvodů odstoupila trenérka 
Marcela Krämerová. Nahradil ji Jiří Johanes, který již strakonické ženy vedl. Tým 
doplnily dorostenky Petra Lukešová a Klára Linhartová. Příprava začala na Zadově 
společně s dorostenkami. Podzimní část navázala na minulou úspěšnou sezonu 
a v dlouhodobé části si přes dvě dvoubodové a nešťastné prohry (Hradec Krá-
lové, Karlovy Vary) ženy znovu zajistily výborné páté místo. Sílu týmu prověřilo 
i dlouhodobé zranění jedné z nejnadějnějších hráček Michaely Staré, tím je páté 
místo cennější. Pilířem byla Petra Reisingerová, nejlepší česká podkošová hráčka, 
která kromě vlastní hry byla nejlepší střelkyní i doskakující hráčkou celé soutěže. 
Umístění, ale i vlastní dlouhodobá účast v nejvyšší ženské soutěže jsou zcela mi-
mořádné. Strakonice jsou nejmenším městem, kde se hraje nejvyšší soutěž. To je 
z hlediska historie sportu nezanedbatelná skutečnost, i nedoceněná. Vše vzniklo 
z mnohaletého úsilí vysoké kvality ve výchově. Účast v nejvyšší soutěži je náročná 
po všech stránkách – ekonomické, tréninkové, herní i kondiční.
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Ženy „B“
Hrály druhou nejvyšší soutěž. Hlavním cílem je výchova, aby jak dorostenky, tak 

mladé, ne tolik hrající hráčky z první ligy se učily, aby dostávaly herní příležitost. 
Na začátku sezony hrály velmi dobře, patřily ke špičce, i když výsledky byly ovliv-
ňovány možnostmi sestavy. Bylo to logicky po všech stránkách náročné, závislé 
na domluvě, spolupráci, obětavosti, ale to je nutné při zajištění činnosti každé-
ho týmu. Po několika prohrách se zapomnělo na cíl výchovy a nakonec tým hrál 
neúspěšně o záchranu soutěže. Prakticky poprvé v historii Béčko zcela zbytečně 
skončilo. Trenérem byl Petr Martínek, asistoval Jakub Mužík. Hrály všechny hráčky 
první ligy, které nepatřily k základnímu kádru, a dorostenky.

Ženy „C“ 
Hrály oblastní přebor proti minulým sezonám ve značně omlazené sestavě. Hrá-

ly pro radost a dokazovaly přeboru, kde je na jihu nejlepší basketbalová příprava. 
O tým pečovaly společně Drahomíra Johanesová (Šimonová) a Milada Sýkorová, 
která i hrála. Nakonec skončily čtvrté v oblasti, když rozdíl byl jen ve skóre. Hrály: 
Lucie a Radka Babkovy, Kristýna Tomanová, Eva Šindelářová, Lenka Brücklerová, 
Kateřina Kramlová, Nikola Filková, Věra Reisingerová, Eva Čížková, Pavla Křišťano-
vá, Petra Hradská, Klára Votavová, Hana Samková, Eva Němcová. V průběhu léta 
se stal tým Béčkem, doslova objevil trenérku Lenku Pichlerovou, absolvoval letní 
přípravu na Kubovce a dal si za cíl – postup z oblastního přeboru. Za celou pod-
zimní část nepoznal hořkost prohry a předváděl pohledný basketbal.

Extraligové starší dorostenky
Byly skvělé, po úspěšné dlouhodobé části přivezly potřetí za sebou bronzové 

medaile z přeboru ČR. Trenérem byl Petr Martínek, asistovali Jiří Johanes a Jakub 
Mužík. Hrály: Dagmar Kušlitová, Michaela Stará, Andrea Sládková, Tereza Vlčková, 
Klára Ovsíková, Kateřina Náhunková, Monika Kůsová, Klára Linhartová, Alice Kři-
váčková, Barbora Hořejší, Kateřina Kuncipálová, Eliška Fialová, Šárka Jozová, Adéla 
Kabourková. Radost z medaile kazí odchod celé poloviny hráček z klubu. Pod-
zimní část již nenavázala na úspěchy minulých sezon, neboť v týmu hrají kromě 
dvou hráček (Kůsové, Ovsíkové) jen mladší dorostenky. Navíc odešla Hořejší, jedi-
ná vysoká hráčka, skončila Křiváčková s Kuncipálovou. Po podzimní části je tým na 
předposledním místě a čeká jej boj o záchranu.

Ligové starší dorostenky
Byl tým mladších dorostenek, který měl získat ostruhy mezi staršími (podobně jako 

minulé žačky). Ale podobně jako v Béčku žen se pro víc starostí z cíle ustoupilo, a do-
konce se tým odhlásil ze soutěže. Tým vedl Petr Martínek, asistovala Eva Kotorová. 

Extraligové mladší dorostenky (v jarní části ročník 1992)
Byly sedmé v ČR. To je umístění skvělé, držely kvalitu klubu, a to hrály jen dvě 

hráčky (Ovsíková, Kůsová) uvedeného ročníku, ostatní byly mladší. Trenérem byl 
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Jiří Johanes, asistoval Petr Martínek i Eva Kotorová. Hrály: Klára Ovsíková, Šárka Jo-
zová, Kateřina Kuncipálová, Monika Kůsová, Zdeňka Paroubková, Barbora Hořejší, 
Eva Fialová, Michaela Kotorová, Linda Svobodová, Martina Kadlecová, Tereza Ple-
tichová, Barbora Matějková, Christiana Stögrová. V podzimní části ligové soutěže 
pokračují v dobrých výkonech, jsou na pátém místě a mají za cíl postoupit na pře-
bor ČR, který by navázal na jejich úspěchy v kategorii žactva. Děvčata tvoří velmi 
dobrou partu, která překonává občasné výpadky, to je jejich klad. Trenérem je Petr 
Martínek, trénují společně se staršími, asistentem je Jakub Mužík. 

Starší žačky
Skončily v nejvyšší ligové soutěži na velmi dobrém osmém místě. Opíraly se 

o výkony Šárky Jozové, Lindy Svobodové a střelecké opory Michaely Vápeníkové. 
V týmu však hrálo jedenáct mladších žaček, to je z jedné strany klad, z druhé ne-
dostatek. Trenérkou je Alena Maršánová, jejími asistenty jsou syn Jakub a Miroslav 
Vondřička. Letní příprava všech žaček i minižaček byla zahájena tradičně ve Volyni. 
Po podzimní části mají ve svém boji o postup mezi osm nejlepších týmů jedinou 
prohru, a tak je postup prakticky zajištěn, což bylo jejich základním cílem. Kromě 
uvedených hrály mladší Kristýna Nováková, Hana Kuncipálová, Sabina Vokounová, 
Jolana Krejčová, Eliška a Kristýna Vondrysovy, Lucie Hálová, Dagmar Maršíková, 
Julie Reisingerová, Ivana Pečenková, Eliška Malá.

Mladší žačky
Byly v ČR šesté. Vůdčími osobnostmi byly Michaela Vápeníková, Hana Kuncipá-

lová, Sabina Vokounová, Jolana Krejčová, která se v podzimní části nové sezony 
stala výraznou podkošovou oporou v obou žákovských kategoriích. V podzimní 
části soutěže přišla do týmu zcela nezkušená děvčata, a tak výkony týmu doslova 
zachraňují hráčky Jolana Krejčová, Hana Kuncipálová, někdy nejmladší Julie Reisin-
gerová, Dagmar Maršíková a Tereza Plechatá. Cílem je, aby nová děvčata dohnala 
ztrátu z minulých let, ale i přes toto oslabení má tým naději na postup mezi nej-
lepších osm. Kádr doplňují Eva Lošáková, Žaneta Kuncipálová, Denisa Bauerová, 
Tereza Holubová, Michaela Šídlová, Aneta Makovcová, Eliška Malá, Petra Kolaříko-
vá. Tréninky jsou společné se staršími, trenéři také.

Žačky „B“
Vstoupily do soutěže až v podzimní části a hrají oblastní přebor dorostenek. 

Cílem je herní příležitost pro uvedené nové ligové hráčky, neboť mají ve vlastních 
zkušenostech ztrátu a v ligové soutěži nemusí a ani nemohou hrát samostatně. 
Jejich vedení v zápasech se ujal Jakub Maršán. Po podzimní části jsou bez výhry. 
Nedostatky jsou i v individuálních činnostech. 

Kategorie mini
Všechny tři kategorie (nejmladší, mladší a nejstarší) vyhrály oblastní přebor. Nej-

starším dívkám se v kvalifikaci o postup na přebor, mezi nejlepších šest týmů, 
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nepodařilo postoupit po velmi nešťastné prohře o dva body s pražskou Spartou. 
Tým vedl Jakub Mužík ve spolupráci s Jiřím Johanesem.

Mladší a nejmladší minidívky se zúčastnily, především díky snaze trenérky, až jar-
ní části oblastního přeboru, který vyhrály. Trenérkou byla Radka Drnková s pomocí 
dlouholeté opory žen Jarky Bernasové, která má za sebou patnáct úspěšných let 
hry v první lize. Díky iniciativě R. Drnkové vznikly od začátku školního roku kroužky 
basketbalu na Čelakovského škole (vede jej Radka Drnková), Povážské (Lucie Bab-
ková) a ve Volyni (Lenka Dušková). 

Hráčky se vzájemně prolínaly ve všech kategoriích. Ve starších hrály prim děvča-
ta, která již startovala v mladší lize. Z mladších na sebe střelecky upozornily nej-
častěji Denisa Bauerová, Tereza Plechatá, Tereza Holubová, Eva Lošáková, Aneta 
Šípová, Radka Tomášková, Žaneta Kuncipálová, Anna Lišková, Kateřina Řezníková, 
Kristýna Švecová, Nikola Samcová, Michaela Jariabková, Milada Fedorová, Micha-
ela Fauová, které svými koši korunovaly snahu dalších třiceti hráček. Do podzimní 
části vstoupily opět všechny tři týmy, výsledky dávají reálnou šanci k opakování 
výher v přeboru ve všech třech kategoriích. Nejbojovnější hru předvádí nejmladší 
kategorie, slibné je, že se ve hře střídá pětadvacet až třicet hráček.

Starty hráček klubu v reprezentaci
Michaela Stará hrála na mistrovství světa devatenáctiletých v Thajsku, kde ČR byla 

desátá a Stará patřila k základním hráčkám. Dagmar Kušlitová a Adéla Sládková 
hrály s dvacítkami na mistrovství Evropy, ČR byla patnáctá. Andrea Sládková hrála 
na mistrovství Evropy juniorek, kde ČR byla na výborném čtvrtém místě. Šárka 
Jozová byla jmenována na mezinárodní kemp hráček ročník 1994 do Slovinska, to 
je další úspěch, jely jen dvě hráčky z ČR.

Mimo výsledky
V listopadu se uskutečnilo setkání bývalých hráček klubu, sraz byl pro hráčky roč-

ník narození 1994 a 1970. Sešlo se okolo 80 hráček. Na sraz přišli trenéři: Jindřich 
Frček, Pavel Kamaryt, Gustav a Jan Kochové, Libor Pešek, Josef Opava a Miroslav 
Vondřička. 
 

SK BASKETBAL STRAKONICE
V roce 2009 byla pravidelně vykonávána činnost čtyř družstev v basketbalových 

soutěžích. „A“ muži – II. liga, „B“ muži – oblastní přebor, dorost U18 – doroste-
necká liga, minižáci – oblastní přebor. Klub jako relativně nový subjekt se snažil 
především o stabilizaci členské základny a bezproblémového zajištění činnosti po 
stránce hospodářské, což se podařilo. 

Nejúspěšnějším výsledkově bylo „A“ mužů ve II. lize, které obsadilo konečné 
7. místo. U ostatních družstev byla snaha zaměřena na stabilizaci hráčského ká-
dru, a výsledky proto nebyly v tuto chvíli rozhodující. Nad rámec mistrovských 
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soutěží byly pořádány přípravné turnaje mužů a dorostenců, tradičně se na závěr 
sezony uskutečnilo E-on utkání hvězd jihočeského basketbalu, ke kterému byli při-
zváni hráči z prvoligového Sokola Praha a společně s BK Strakonice byl uspořádán 
tradiční Vánoční turnaj minižactva.

TJ BALVANI STRAKONICE
Rok 2009 byl pro klub celkem úspěšný, dařilo se především „A“ mužstvu mužů ve 

III. třídě, pravidelně se odehrávaly zápasy s dobrými výsledky a tvořila se sestava 
pro nadcházející sezonu. „B“ mužstvo odehrálo během sezony několik dobrých 
zápasů a bylo posíleno o několik mladých hráčů, kteří se postupně začleňovali do 
sestavy, a tím se jejich hra postupně zlepšovala.
Cíle, jaké byly před mužstva postaveny, byly splněny dle představ, s výsledky je 
klub spokojen, a to se projevilo i v tabulce.

SK BIATLON STRAKONICE
Klub v roce 2009 rozšířil svou členskou základnu. Počet aktivních závodníků 

se zvýšil z pěti na jedenáct. Je to díky atraktivnosti biatlonu a spolupráci se 
SKI klubem Strakonice a DDM Strakonice. Zájem o biatlon narůstá zejména v žá-
kovských kategoriích. Dobrou práci klubu potvrzují stále se zlepšující výsledky 
mladých závodníků. 

V závodech Českého poháru získal Jan Melichar v dorostenecké kategorii po-
stupně 18., 9. a 6. místo, Simona Martanová 16., 10., a 7. místo, Michaela Samcová 
13. místo a Jiří Pála v kategorii dospělých 18. místo. Na mistrovství ČR dorostu 
v zimním biatlonu obsadil Jan Melichar 15. místo a Simona Martanová místo 14. 
Na regionálních závodech obsadila Michaela Samcová 1. a 2. místo, Simona Mar-
tanová 2. a 3. místo a Jan Melichar 2. místo. V kategorii žactva na regionálních 
závodech byl Martin Pichlík 6. a 4., Vladislav Slanec 2. a Jan Slanec 5. Účast na zá-
vodech i veškeré náklady si hradili závodníci sami, trenéři pracují zcela zadarmo.

Pro zajištění střelecké přípravy má klub k dispozici dvakrát týdně tělocvičnu pro 
střelbu ze vzduchovky a pro malorážku střelnici v Cehnicích. 

V areálu lehkoatletického stadionu Na Sídlišti u in-line asfaltové dráhy usiluje 
o vybudování vzduchovkové střelnice, což by umožnilo kvalitnější trénink a pořá-
dání biatlonu na kolečkových lyžích a bruslích pro všechny věkové kategorie. 

BUSHIDO STRAKONICE, S.K.I.F. CZ, O. S.
Výsledky za rok 2009:

Tomáš Beneš – mladší žák
1. místo v kumite mladších žáků v Blovicích dne 23. 5. 
2. místo v kumite starších žáků ve Strakonicích dne 6. 6.
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1. místo v kata mladších žáků v Českých Budějovicích dne 21. 6.
1. místo v kumite mladších žáků v Českých Budějovicích dne 21. 6.
2. místo v kata mladších žáků ve Strakonicích dne 27. 9.
2. místo v kata mladších žáků v Českých Budějovicích dne 7. 11.
2. místo v kata teamu starších žáků v Chodově dne 12. 12.

Jaromír Chasa – mladší žák
1. místo v kata 9–10 let 8 kyu v Českých Budějovicích
2. místo v kata mladší žáci 8 kyu v 7. ročníku města Blovice 

Barbora Purkrábková – mladší žákyně
1. místo v kumite v oddílové soutěži dne 6. 5.
3. místo v kata bílý pás 7–8 let v Karate Kid Cupu III. v Českých Budějovicích dne 7. 11.
3. místo v kumite v Karate Kid Cupu III. v Českých Budějovicích dne 7. 11.
1. místo v kata teamu mladších žákyň v Chodově dne 12. 12.

Vojtěch Solus – mladší žák
2. místo v kumite v oddílové soutěži dne 6. 5.
1. místo v kata a 1. místo v kumite do 30 kg na Karate Kid Cupu III. dne 7. 11. 
2. místo v kata a 2. místo v kata teamu na Gorenje Cupu v Chodově dne 12. 12. 

Petr Vastl – mladší žák
2. místo v kata a 1. místo v kumite na Karate Kid Cupu dne 21. 6.
1. místo v kumite na závodu pořádaném oddílem dne 6. 5.

Jiří Mlíka – starší žák
3. místo v kumite do 45 kg v krajské lize v Hluboké nad Vltavou dne 28. 2.
1. místo v kumite do 45 kg ve Velké ceně města Blovice dne 23. 5.
2. místo do 45 kg v krajské lize ve Strakonicích dne 6. 6. 
2. místo v kumite do 52 kg v krajském přeboru mládeže dne 1. 11. 
2. místo v kumite do 52 kg v Karate Kid Cupu dne 7. 11.
1. místo v kumite do 55 kg na Gorenje Cupu v Chodově dne 12. 12.
2. místo v kata teamu na Gorenje Cupu v Chodově dne 12. 12.

Karel Zíbar – junior
1. místo v kumite a 2. místo v kata v junior lize v Českých Budějovicích dne 30. 1.
2. místo v kumite v krajské lize v Hluboké nad Vltavou dne 28. 2. 
2. místo v kumite v závodech v Českých Budějovicích dne 27. 9.
2. místo v kumite v závodech ve Vodňanech dne 10. 10.
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COBRA RYU STRAKONICE, O. S.
V roce 2009 činnost školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice již běžela na 

plné obrátky, a to v celém širokém spektru aktivit, tak jak bylo při jejím založení 
plánováno, a to včetně pravidelných náborových kurzů pro nové zájemce. Činnost 
školy je zaměřena na výcvik sebeobrany pro každodenní život, trénink bojových 
umění jako hledání cesty životem (harmonie mezi fyzickým a duchovním živo-
tem, ale i souladu s okolním světem a lidmi, kteří nás obklopují) a na aktivity 
sportovního oddílu karate a Allkampf-Jitsu. Tyto tři základní směry tvoří nedílnou 
součást jednoho celku, navzájem se prolínají a ovlivňují každého adepta bojových 
umění v různých etapách jeho růstu a vývoje. 

Nejširší základnu tvoří sportovní oddíl karate, a to převážně kategorie dětí a do-
rostu. Ve vrcholných sportovních soutěžích na republikové a mezinárodní úrovni 
pak dosahují nejvýznamnějších sportovních úspěchů převážně sportovci v kate-
goriích dorostu, juniorů a dospělých, a tak tomu bylo i v roce 2009.

V roce 2009 se karatisté zúčastnili všech krajských soutěží (tři kola krajské ligy 
a jeden krajský přebor). Na těchto krajských soutěžích získali karatisté z Cobry 
celkem 29 medailí, z toho bylo 17 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových. Celkem vy-
bojovali 5 titulů krajský přeborník: Lenka Petříková krajský přeborník v kata i kumite 
(+59 kg) v kategorii juniorky, Kateřina Pechová v kata dorostenky, Pavel Polánka 
v kumite starší žáci (–60 kg) a Miroslav Polánka v kumite junioři (–76 kg).

Na krajské úrovni proběhla dne 7. 11. i speciální soutěž pro nejmladší karatisty 
KID CUP III. Této soutěže se účastnilo i čtrnáct mladých karatistů ve věku 7–12 let 
ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice. Pro většinu závodníků z Cobry to 
byly jejich první nebo druhé závody a zvládli je opravdu vynikajícím způsobem. 
Soutěžilo se v kata i v kumite a strakoničtí karatisté vybojovali celkem neuvěřitel-
ných 14 medailí, z toho získali celkem 4 zlaté medaile, 6 stříbrných a 4 bronzové. 
Nejúspěšnějším karatistou strakonického týmu byl Lukáš Hanzl, který vybojoval 
zlato jak v kata, tak kumite.

Medailové výsledky dosažené na krajských a regionálních soutěžích (disciplí-
ny kata i kumite): Daniel Karger (mladší žák) 1× zlato, 1× stříbro; David Poledne 
(mladší žák) 1× bronz; Miroslav Vodák (mladší žák) 1× stříbro; Jakub Procházka 
(mladší žák) 1× stříbro; Tomáš Staněk (mladší žák) 1× stříbro, 1× bronz; Michal Čer-
nega (mladší žák) 1× stříbro; Lukáš Hanzl (mladší žák) 2× zlato, 1× stříbro; Zuzana 
Randáková (mladší žákyně) 1× zlato, Adéla Friedlová (mladší žákyně) 1× bronz; 
Barbora Nešpůrková (mladší žákyně) 1× bronz; Michael Staněk (starší žák) 1× stří-
bro; Pavel Polánka (starší žák) 1× zlato, 1× stříbro, 1× bronz; Kateřina Pechová 
(dorostenka) 3× zlato, 1× stříbro, 1× bronz; Tobiáš Drhovský (dorostenec) 1× stří-
bro, 1× bronz; Regina Rejžková (dorostenka) 2× stříbro; Miroslav Polánka (junior) 
6× zlato, 2× bronz; Lenka Petříková (juniorka) 6× zlato; Milan Hokr (muž) 1× stříbro. 

Dále se karatisté z Cobry Ryu zúčastnili osmi národních soutěží, z toho čtyři sou-
těže byly kategorie Grand Prix se silnou mezinárodní účastí. I na těchto turnajích 
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prokázali strakoničtí karatisté své kvality a dokázali se vždy probojovat mezi ty nej-
lepší. Celkem na těchto národních turnajích získali 37 medailí (9× zlato, 14× stříbro, 
14 × bronz). Lukáš Hanzl (mladší žák) 1× stříbro, 1× bronz; Pavel Polánka (starší žák) 
1× zlato, 4× stříbro, 1× bronz; Kateřina Pechová (dorostenka) 1× zlato, 3× stříbro, 
2× bronz; Regina Rejžková (dorostenka) 2× zlato, 3× stříbro, 2× bronz; Miroslav 
Polánka (junior) 1× zlato, 2× bronz; Lenka Petříková (juniorka) 3× zlato, 2× stříbro, 
5× bronz; František Mach (muž) 1× zlato, 1× stříbro, 2× bronz.

Vyvrcholením sportovních soutěží v rámci ČR je pak mistrovství České republiky. 
V roce 2009 se MČR dětí a mládeže konalo ve dnech 4.–5. prosince v Ústí nad 
Labem. V této nejvyšší soutěži v rámci České republiky se vždy utká čtrnáct nejlep-
ších karatistů v každé věkové a váhové kategorii. Nominaci na MČR si svými výko-
ny vybojovalo celkem pět karatistů ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice. 
Ve velice silné konkurenci se dokázala prosadit juniorka Lenka Petříková, která 
prohrála těsným rozdílem 1:0 v semifinále s pozdější vítězkou. V souboji o třetí 
místo pak bezchybným výkonem a obrovským nasazením, jednoznačně porazila 
svou soupeřku 5:0 a získala tak v kategorii kumite +59 kg velice cenou bronzovou 
medaili. Toto umístění jí otevřelo cestu do reprezentačního týmu České republiky 
a v kombinaci s dlouhodobě dobrými výsledky jí zajistilo i nominaci na mistrovství 
Evropy v tureckém Izmiru (únor 2010). V kategorii kumite dorostenky –47 kg pak 
potvrdila svou dlouhodobě vynikající formu Kateřina Pechová. Po perfektních vý-
konech postoupila až do finále, kde po strhujícím boji porazila svou soupeřku 2:0, 
získala zlatou medaili a stala se tak mistryní České republiky.

Dne 10. 6. se v Plzni konalo Akademické mistrovství České republiky v karate. 
V kategorii kumite muži nad 84 kg se tohoto prestižního turnaje zúčastnil i strako-
nický karatista František Mach. Svým jako vždy disciplinovaným a precizním výko-
nem potvrdil, že patří mezi nejlepší karatisty v ČR, zvítězil nad všemi soupeři, a stal 
se tak akademickým mistrem České republiky.

V Táboře se ve dnech 25.–29. 6. konaly Letní olympijské hry dětí a mládeže. Této 
významné sportovní události se zúčastnila i Kateřina Pechová z Cobra Ruy, která 
byla nominována do reprezentace Jihočeského kraje. Přestože byla konkurence 
opravdu veliká a motivace uspět byla u všech zúčastněných sportovců vysoká, ne-
nechala se Kateřina zaskočit a po vynikajícím výkonu zejména ve strhujícím finále 
vybojovala zlatou olympijskou medaili v kategorii kumite starší žákyně – 50 kg. 
Svým úspěchem významně přispěla k celkovému prvnímu místu jihočeských kara-
tistů a celkovému třetímu místu Jihočeského kraje na olympiádě.

V roce 2009 se vybraný tým nejzkušenějších závodníků také účastnil zahraničních 
turnajů v rámci seriálu Středoevropské ligy karate. Tým ve složení Kateřina Pechová, Re-
gina Rejžková a Lenka Petříková se zúčastnil všech čtyř kol (28. 2.–1. 3. Lodž, 25.–26. 4. 
a 20. 6. Bratislava, 19.–20. 9. Budapešť, 3.–4. 10. Plzeň) a rozhodně si nevedl špatně. 

Celkem dokázala strakonická děvčata vybojovat tři medaile (Pechová 1× stříbro, 
Petříková 1× zlato a 1× bronz) a téměř vždy, pokud nedosáhla na stupně vítě-
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zů, skončila na bodovaných místech. Nejlepších výsledků v rámci celého ročníku 
2009 dosáhla Lenka Petříková a zejména díky vynikajícímu úspěchu v polské Lodži 
(1. místo) a v Bratislavě (3. místo) skončila v konečném hodnocení tohoto velmi 
kvalitně obsazovaného sportovního seriálu na velmi cenném čtvrtém místě.

Sportovních úspěchů dosáhli bojovníci z Cobra Ryu i v Allkampf-Jitsu, přestože 
v tomto převážně sebeobranném systému není tolik sportovních turnajů jako v ka-
rate. Dne 31. 10. se v Kladrubech nad Vltavou konalo VIII. mistrovství České republi-
ky v tomto relativně mladém sportovním odvětví. Na uvedeném nejvýznamnějším 
turnaji v rámci ČR se podařilo vybojovat dvě velice pěkná třetí místa. V disciplíně 
fighting vybojoval ve váze do 90 kg bronzovou medaili Jakub Viták a ve váze do 
80 kg Jakub Vacek, který musel ve velké konkurenci pro získání bronzové medaile 
porazit i loňského vítěze této kategorie.

Kromě sportovních soutěží a turnajů se část strakonických karatistů zúčastnila 
několika vynikajících a velmi přínosných mezinárodních seminářů a soustředění. 
V prvé řadě se jednalo o sérii seminářů se specialistou na výcvik kumite Španělem 
Antonio Olivou Sebou. Dále pak mistrem světa v kata Italem Lucou Valdesim a ce-
losvětově uznávaným japonským mistrem Takedji Ogawou.

Ve dnech 5.–12. 8. proběhlo týdenní soustředění celé členské základny a spřá-
telených osob ve Vrbně u Blatné. Soustředění se celkem zúčastnilo sedmdesát 
cvičenců ze všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl rozdělen 
do několika tematických skupin dle věku, zaměření a výkonnosti každého jednot-
livce. Sportovní tým se soustředil převážně na taktickou a technickou přípravu pro 
novou sezonu. Společným jmenovatelem pro všechny pak bylo zvyšování fyzické 
kondice, relaxace a speciální aktivity zaměřené na utužování vzájemných vztahů 
a týmovou spolupráci. František Mach, Regina Rejžková a Lenka Petříková poté 
ještě absolvovali velmi náročné čtrnáctidenní soustředění s reprezentací České 
republiky v Jizerských horách.

Umístění na předních místech oficiálního žebříčku Českého svazu karate dle bo-
dového zisku v jednotlivých turnajích v roce 2009:
Kateřina Pechová 1. místo kumite dorostenky –47 kg
Regina Rejžková  1. místo kumite dorostenky –47 kg
Lenka Petříková  1. místo kumite juniorky +59 kg
Pavel Polánka  4. místo kumite starší žáci –60 kg
Miroslav Polánka 4. místo kumite junioři –76 kg
František Mach  3. místo kumite muži +84 kg

SK CYKLO-MACNER STRAKONICE
V roce 2009 byly oddílem uspořádány dva cyklistické závody, a to v květnu 13. roč-

ník silničního závodu Velká cena Cyklo-Macner (součást celoroční pohárové soutěže 
Šumavská amatérská liga) za účasti osmdesáti závodníků, nejlepší umístění jezdce 
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SK Cyklo-Macner – 2. Ludvík Neubauer v kategorii příchozích nad 40 let, a v červnu 
18. ročník závodů horských kol Velká cena Cyklo-Macner (součást celoroční poháro-
vé soutěže Pošumavská liga MTB = Mountain Bike) za účasti 60 závodníků, nejlepší 
umístění jezdce SK Cyklo-Macner: 3. Jan Hubr v hlavním závodě mužů.

V srpnu členové SK uspořádali a zúčastnili se cykloexpedice Zakarpatská Rus 
2009 a v září pořádali a zúčastnili se již tradičního týdne na horských kolech Lago 
di Garda v Itálii.

Z výsledků ze závodů:
Jan Hubr v květnu obsadil třetí místo v mistrovství Jihočeského kraje horských kol 

a vyhrál celkově Jihočeskou ligu MTB 2009, když byl první na Velké ceně Řepice 
v dubnu, dvě druhá místa v tomto seriálu získal v Kubově Huti v květnu a v Buku 
u Vimperka v srpnu a třetí místo v červnu v Horní Plané. V celkovém pořadí Pošu-
mavské ligy MTB skončil na osmém místě.

František Macner byl celkově druhý v Pošumavské lize MTB v kategorii veteránů 
nad 50 let.

OS ČSTV STRAKONICE
ČSTV kromě vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce okresu Strakonice za rok 

2008, které proběhlo v Domě kultury ve Strakonicích v úterý 24. 2. (Více o akci 
včetně pořadí umístění je uveřejněno v publikaci Ohlédnutí za sportem 2008 Stra-
konice na stranách 53–54.), uspořádal ve spolupráci s TJ ČZ Strakonice tradiční 
Běh městem, tentokrát již patnáctý ročník. Běhu, který vedl ulicemi města v délce 
5 500 m, se zúčastnilo devadesát závodníků. V kategorii mužů vyhrál Jan Pernica 
a v kategorii žen byla nejrychlejší Lenka Sibravová. 

SK DIORIT STRAKONICE
V roce 2009 kromě účasti na okresním přeboru uspořádali dvakrát přátelské utkání 

ve fotbale a jedenkrát tenisový turnaj. Jejich členská základna se rozšířila o pět členů. 
 

FBC DYNAMO STRAKONICE
FBC Dynamu se nepodařilo v roce 2009 udržet v soutěži jihočeská liga mužů 

a sestoupili do jihočeského přeboru mužů. V tomto roce se kromě pravidelných 
tréninků soustředili na rozšíření členské základny a získání nového trenéra. 

SK FIGHT PRO STRAKONICE
Oddíl se v roce 2009 soustředil na rozšíření členské základny, zkvalitnění práce 

trenérů a na práci s dorostem. 
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HC STRAKONICE, O. S.
Vzhledem k úspěchům žákovských družstev v minulé sezoně se HC podařilo 

získat pro sezonu 2010/2011 žákovskou ligu 5.–8. tříd – tj. nejvyšší hokejovou žá-
kovskou soutěž v České republice, kterou hraje šedesát týmů v pěti skupinách. 
Strakoničtí budou hrát např. se Spartou Praha, Slavií Praha, Kladnem, Plzní, Mount-
fieldem České Budějovice a dalšími družstvy.

Pod HC Strakonice, o. s., byl založen oddíl krasobruslení, který se velmi dobře 
rozvíjí.

HC ve spolupráci se STARZ Strakonice a městem Strakonice a za podpory z gran-
tového programu z Jihočeského kraje v částce 70 000 Kč vybudoval vedle tribuny 
na zimním stadionu tělocvičnu.

SK JUDO 1990 STRAKONICE
První turnaj v roce 2009 proběhl v rámci přátelských utkání pro začínající judisty 

v Písku dne 24. 1., kde Strakoničtí soupeřili s judisty z pěti oddílů. V mláďatech ve 
váze do 26 kg obsadil čtvrté místo Filip Kalián; ve váze do 28 kg vyhrála Tereza 
Hřídelová, třetí místo obsadil Jan Valeš a čtvrté Barbora Burjaková; ve váze do 30 kg 
vybojoval zlato Aleš Vrána a čtvrté místo Michaela Lešková; ve váze do 33 kg skončil 
na čtvrtém místě Jan Císař; ve váze do 35 kg získal druhé místo Petr Brůček a třetí Jan 
Sirotek a ve váze do 50 kg byla na pátém místě Klára Maroušková. V mladších žácích 
ve váze do 40 kg obsadil bronzovou příčku Martin Ježek a čtvrtou Tomáš Kalián; ve 
váze do 50 kg skončil na pátém místě Daniel Blažek a ve váze do 60 kg byl třetí Pavel 
Melichar; v žákyních ve váze do 40 kg získala třetí místo Karolína Opavová.

Čtrnáctý únorový den proběhl v Mělníku Danrho Cup, ve kterém v kategorii mlad-
ších žákyň ve váze do 52 kg startovala Kateřina Sosnová, která všechna svá utkání 
zvítězila na ipon a vybojovala tak zlatou medaili.

O sedm dní později se uskutečnil v Písku třetí turnaj pokračující v přátelských 
utkání s judisty z dalších pěti oddílů. V koťatech ve váze do 28 kg si domů přivezla 
zlatou medaili Tereza Hřídelová a čtvrté místo Žaneta Lešková; ve váze do 32 kg 
obsadila čtvrté místo Michaela Lešková a ve váze do 35 kg získal stříbro Aleš Vrána 
a bronz Petr Brůček. V mláďatech ve váze do 29 kg byl druhý Jan Valeš; ve váze do 
30 kg vybojoval druhou příčku Jan Sirotek a pátou Filip Kalián; ve váze do 50 kg zís-
kal třetí místo Daniel Blažek a čtvrté Klára Maroušková; v mladším žactvu ve váze 
do 40 kg skončila na druhém místě Karolína Opavová, na čtvrtém Martin Ježek 
a na pátém Tomáš Kalián.

Čokoládový turnaj v Kaplici dne 7. 3. znamenal pro některé judisty první křest. 
Turnaj podpořili tradičně borci z Rakouska. V mláďatech ve váze do 28 kg obsadil 
stříbrnou příčku Jan Sirotek, čtvrté místo Aleš Vrána, šesté Jan Valeš; ve váze do 
33 kg vyhrál Petr Pešek, na druhém místě byl Michal Šourek; ve váze do 36 kg 
skončil šestý Petr Brůček a ve váze do 50 kg si domů přivezl stříbrnou medaili Da-
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niel Blažek. V mladších žácích ve váze do 34 kg byl sedmý Josef Sochacký; ve váze 
do 38 kg vybojoval druhé místo Pavel Pihera a ve váze do 46 kg skončil třetí Lukáš 
Vachta. V mladších žákyních ve váze do 50 kg vyhrála Kateřina Sosnová.

Páté závody se konaly v Čimelicích dne 21. 3. Jednalo se o turnaj mladšího a star-
šího žactva. Turnaje se účastnilo 276 závodníků. V mláďatech ve váze do 27 kg 
skončil na třetím místě Filip Kalián a na pátém Jan Valeš; ve váze do 30 kg obsadil 
třetí místo Jan Sirotek; ve váze do 33 kg vybojoval stříbro Petr Pešek; ve váze do 
35 kg získal druhé místo Michal Šourek a ve váze do 50 kg byl pátý Daniel Blažek. 
V mladších žácích ve váze do 34 kg startoval Josef Sochacký; ve váze do 38 kg byl 
devátý Pavel Pihera a startoval Tomáš Kalián. Ve starších žácích ve váze do 38 kg 
si domů přivezl bronz Adam Šípek; ve váze do 42 kg obsadil čtvrté místo Martin 
Ježek a na stejném místě skončil Vít Špoula ve váze do 66 kg. Za starší žákyně 
startovala Karolína Opavová, která ve váze do 36 kg vybojovala bronz.

Mistrovství kraje dorostu se konalo v Písku dne 11. 4. Zde ve váze do 73 kg star-
toval Radek Ušatý a vybojoval bronzovou medaili.

Týn nad Vltavou hostil dvoudenní mezinárodní turnaj Týn Cup ve dnech 18.–19. 4. 
Turnaj byl opět podpořen judisty z Rakouska. V mladších žácích ve váze do 34 kg star-
toval Josef Sochacký a ve váze do 42 kg Pavel Pihera. V mladších žákyních ve váze do 
52 kg stříbro získala Kateřina Sosnová; v dorostencích ve váze do 73 kg startoval Radek 
Ušatý a v juniorech si domů přivezl ve váze do 81 kg páté místo Petr Kantor. 

Mezinárodní velká cena mláďat, mladšího a staršího žactva se uskutečnila v Pra-
chaticích dne 9. 5. Osmé závody absolvovaly kategorie mláďat, mladšího a starší-
ho žactva. V mláďatech ve váze do 30 kg startovali Tereza Hřídelová a Jan Sirotek. 
Zlato ve váze do 35 kg získal Petr Pešek; ve váze do 35 kg startovali Petr Brůček 
a Michal Šourek; ve váze do 42 vybojoval bronz Jan Schertler a čtvrté místo si 
domů přivezl ve váze do 55 kg Daniel Blažek. V mladších žácích ve váze do 34 kg 
startoval Josef Sochacký; ve váze do 42 kg byl pátý Pavel Pihera; ve váze do 46 kg 
druhý Lukáš Vachta a zlato vybojoval ve váze +60 kg Pavel Melichar. V mladších 
žákyních vyhrála Kateřina Sosnová ve váze do 52 kg a ve starších žácích stříbro 
přivezl Adam Šípek ve váze do 38 kg a Vít Špoula ve váze do 66 kg. Ve starších 
žákyních zlato ve váze do 36 kg vybojovala Karolína Opavová. 

Deváté klání proběhlo v Kaplici předposlední květnový den. Jednalo se o me-
zinárodní turnaj o pohár města. Turnaje se opět zúčastnili judisté z Rakouska. 
V mláďatech na čtvrtém místě ve váze do 28 kg skončila Tereza Hřídelová, páté 
ve váze do 30 kg obsadil Jan Sirotek, stříbro vybojoval ve váze do 33 kg Petr 
Pešek, sedmé místo získal ve váze do 36 kg Petr Brůček a ve stejné váze stří-
brné Michal Šourek a stříbro si přivezl také Daniel Blažek, které získal ve váze 
do 50 kg. V mladších žácích ve váze do 42 kg startoval Pavel Pihera; na pátém 
místě byl Lukáš Vachta ve váze do 46 kg a stříbro vybojoval ve váze +60 kg Pavel 
Melichar. V mladších žákyních na čtvrtém místě skončila Kateřina Sosnová ve 
váze +57 kg a ve starších žácích si Strakoničtí přivezli dvě stříbrné medaile, a to 
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Martin Ježek ve váze do 38 kg a Vít Špoula ve váze do 66 kg.
Oddíl uspořádal ve strakonické sokolovně 5. ročník Velké ceny Strakonic – mlá-

ďat, mladšího a staršího žactva. Pátý ročník absolvovalo 160 startujících z 16 oddí-
lů. V mláďatech byl ve váze do 27 kg sedmý Jan Valeš, do 30 kg devátý společně 
Aleš Vrána s Janem Sirotkou, v této kategorii startovala také Tereza Hřídelová. Ve 
váze do 33 kg skončil na druhém místě Petr Pešek a startoval Michal Šourek; ve 
váze do 36 kg byl pátý Petr Brůček a ve váze +50 kg vybojoval bronz Daniel Blažek. 
V mladších žácích ve váze do 34 kg startoval Josef Sochacký, sedmé místo ve váze 
do 42 kg obsadil Pavel Pihera, třetí místo získal ve váze do 46 kg Lukáš Vachta 
a stříbro si domů odnesl Pavel Melichar ve váze +60 kg. V mladších žákyních vyhrá-
la Kateřina Sosnová ve váze do 52 kg. V mladších žácích zlato získal Adam Šípek ve 
váze do 38 kg a stříbro Martin Ježek také ve váze do 38 kg a Vít Špoula ve váze do 
66 kg. Karolína Opavová vyhrála ve starších žákyních ve váze do 40 kg.

Třinácté závody absolvovaly kategorie mladšího a staršího žactva v Kaplici dne 
27. 9. Strakoničtí vybojovali dvakrát titul přeborník kraje a jednou titul vícepřebor-
ník kraje. V mladších žácích ve váze do 42 kg skončil Pavel Pihera na čtvrtém místě 
a ve váze +60 kg obsadil druhou příčku Pavel Melichar. Mladší žákyně Kateřina 
Sosnová vyhrála ve váze do 52 kg a starší žák Vít Špoula si také domů přivezl zlatou 
medaili z váhy do 66 kg. Kateřina Sosnová a Vít Špoula si vítězstvím v přeboru kra-
je zajistili postup na mistrovství České republiky, kde budou obhajovat stříbrnou 
a bronzovou medaili.

Judo Cup hostila Sušice dne 19. 9. V mláďatech ve váze do 32 kg vybojoval bron-
zovou příčku Jan Sirotek; ve váze do 35 kg vyhrál Petr Pešek a Michal Šourek byl 
pátý; ve váze do 36 kg skončil na třetím místě Petr Brůček. V mladších žácích oddíl 
získal tři stříbrné medaile, a to ve váze do 38 kg Josef Sochacký, ve váze do 46 kg 
Pavel Pihera a ve váze +60 kg Pavel Melichar.

Dvacátý zářijový den startovala Kateřina Sosnová na turnaji Brno Cup Open v ka-
tegorii mladších žákyň ve váze do 52 kg, kde vybojovala bronz.

Dva strakoničtí judisté Vít Špoula a Adam Šípek byli pozváni do výběru družstev 
starších žáků Jihozápadního regionu na mistrovství České republiky, které se ode-
hrálo v Prachaticích dne 3. 10. S družstvem získali bronzovou příčku. 

Turnaj dorostu a juniorů byl v Písku dne 17. 10. Zlato získal Petr Kantor v kategorii 
juniorů ve váze do 81 kg.

Mistrovství České republiky starších žáků se konalo v Mohelnici dne 7. 11. Vít Špoula 
startoval jako přeborník kraje starších žáků. Ve své váze do 66 kg a v konkurenci se-
dmnácti závodníků dokázal vybojovat dvě vítězství a obsadil tak sedmé místo. 

Další mistrovství České republiky se konalo o sedm dní později v Chomutově, 
tentokrát v kategorii mladších žákyň. Zde startovala Kateřina Sosnová jako pře-
bornice kraje. Dvakrát za sebou obsadila medailovou pozici, když vybojovala ve 
váze do 57 kg bronz a získala tak již druhou medaili v roce 2009 z republikových 
soutěží.
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Dne 28. 11. Prachatice pořádaly Vekou cenu města. Zde v mláďatech ve váze 
do 30 kg skončil na pátém místě Jan Sirotek a na sedmém Žaneta Lešková; ve 
váze do 36 kg vybojoval stříbro Petr Pešek a bronz Michal Šourek; šesté místo 
si domů přivezl Petr Brůček ve váze do 40 kg a stříbrnou příčku obsadil Daniel 
Blažek ve váze +50 kg. Mladší žák Josef Sochacký získal čtvrté místo ve váze do 
38 kg a mladší žákyně Kateřina Sosnová vyhrála ve váze do 52 kg. Starší žáci se 
také umístili na medailových pozicích, ve váze do 38 kg Adam Šípek na stříbrné 
a ve váze do 66 kg Vít Špoula na zlaté. Starší žákyně Karolína Opavová získala 
zlatou medaili ve váze do 40 kg. 

Devatenácté a zároveň poslední závody v roce 2009 proběhly v Kaplici pátý prosin-
cový den. V mláďatech si domů přivezl čtvrté místo Jan Valeš ve váze do 28 kg, stejné 
umístění Žaneta Lešková ve váze do 33 kg, Petr Pešek vyhrál ve váze do 36 kg a sed-
mé místo obsadil Michal Šourek ve váze do 36 kg. Mladší žák Josef Sochacký byl sed-
mý ve váze do 38 kg a zlatou příčku vybojovala Kateřina Sosnová ve váze do 57 kg. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KARATE STRAKONICE
V roce 2009 byl zrealizován pravidelný a soustavný výcvik karate včetně pohybo-

vé školky pro předškolní děti. Celoroční všeobecný pohybový rozvoj byl zakončen 
Letním táborem se sportem a hrou pořádaným jak pro členy sdružení, tak pro 
veřejnost. Klub ukončil dva víkendové semináře karate. 

KLUB SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ ČTU STRAKONICE
Klub v roce 2009 zajišťoval činnost jednoho družstva juniorů a jednoho družstva 

dospělých. 
Družstvo juniorů se zúčastnilo šesti závodů na řece i na jezeře. Největších úspě-

chů dosáhl náš nejzkušenější závodník Michal Němec, který získal bronzovou 
příčku na mistrovství České republiky na Ostravici. Byl zařazen do reprezentačního 
družstva ČR, se kterým získal zlatou medaili na mistrovství světa v disciplíně lov 
ryb udicí – muška.

V západočeském poháru konaném na řece Klabavce s věkovým limitem 18 let 
skončil na třetím místě teprve čtrnáctiletý Martin Vlk.

Družstvo dospělých soutěžilo v I. lize v lovu ryb udicí – muška. Členem tohoto 
družstva je Roman Heimlich, který je zároveň členem reprezentačního družstva ČR.

V tomto roce se klub zaměřil především na zlepšování výkonnosti všech sportovců. 
Kategorie juniorů se dále účastnily kromě již uvedených soutěží v lovu ryb udicí 

– muška: mistrovství republiky na jezeře, Velké ceny Bojkovic na jezeře, O pohár 
Metrostavu – řeka, mistrovství republiky na Ostravici a Velké ceny Jizery. 

Poprvé za dobu existence klubu byl uspořádán Pohárový závod juniorů, který se 
konal jako memoriál Milana Januse na řece Volyňce. 
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LETECKO-MODELÁŘSKÝ KLUB STRAKONICE
Klub leteckých modelářů má třiatřicet členů, což je pokles proti roku 2008 o čtyři 

členy. Hlavní náplní činnosti je létání s volnými modely a modely řízenými rádiem, 
jinak také RC modely. Létá se jak na soutěžích, tak pro zábavu a pro radost. Roz-
máhá se i létání vrtulníků.

Strakonický modelářský klub pořádal během roku 2009 soutěže volných a RC modelů. 
Rok 2009 zahájili na Nový rok oblíbenou soutěží házedel s modely do rozpětí 

60 cm, kde se umístili: v žácích – druhý Petr Malina, třetí Jakub Vozandych a v se-
niorech – první Petr Vozandych, druhý Ing. Roman Volf a třetí Michal Pán. 

Okresní liga házedel se skládala ze čtyř závodů a uskutečnila se na letišti V Lipkách 
ve dnech 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., kde celkově v žácích vyhrál Jakub Vozandych 
a v seniorech zlato získal Petr Vozandych, stříbro Karel Kůta a bronz Jaroslav Man. 

Novosedly pořádaly veřejnou soutěž dne 21. 3. V kategorii P30 (volné větroně s po-
honem gumového svazku 10 g) vyhrál Michal Pán, druhý byl Jaroslav Man, třetí Pavel 
Pechlát a čtvrtý Václav Patěk. V kategorii A3 (volné větroně) si zlato odvezl Michal Pán.

Čtvrtý den v dubnu proběhl český pohár Panenský Týnec, kde ve F1A (volné vět-
roně) byl čtvrtý Jaroslav Man a ve F1C (volné motorové modely) třetí Václav Patěk. 

11.–12. dubna se uskutečnil dvoudenní český pohár v Kožlanech, kde první den 
ve F1A obsadil Jaroslav Man dvacáté místo a ve F1C druhé Václav Patěk, druhý den 
ve F1A získal desáté místo Jaroslav Man a ve F1C bronz Václav Patěk. 

Celkově byl v českém poháru v kategorii F1A na šestnáctém místě Jaroslav Man 
a v kategorii F1C třetí Václav Patěk.

Veřejná soutěž proběhla také ve Všechově u Tábora dne 19. 4. V soutěži č. 1 v ka-
tegorii F1H (volné větroně) získal stříbrnou příčku Jaroslav Man a čtvrtou Michal 
Pán; v kategorii A3 si zlato přivezl Michal Pán. V soutěži č. 2 v kategorii F1H vybo-
joval druhé místo Michal Pán a páté Jaroslav Man; v kategorii A3 vyhrál Michal Pán.

Další veřejná soutěž proběhla opět v Novosedlech dne 25. 4. Zde v kategorii F1H 
si zlatou medaili přivezl Jaroslav Man a stříbrnou Michal Pán, z kategorie F1J (volné 
modely poháněné spalovacím motorem) si stříbro domů také přivezl Václav Patěk. 

O několik dní později se opět v Novosedlech konala veřejná soutěž. V katego-
rii P30 vyhrál Václav Patěk, druhý byl Michal Pán, třetí Jaroslav Man, čtvrtý Pavel 
Pechlát. V A3 bronz obsadil Michal Pán.

V květnu dne 23. se létala na Všechově u Tábora jedna ze soutěží světového 
poháru, na které Václav Patěk obsadil v kategorii F1C první místo. Celkově se pak 
ve světovém poháru umístil na devětatřicáté příčce. 

Další aktivitou volných modelářů je účast na některých soutěží českého poháru, 
kde za rok 2009 byl hodnocen v kategorii F1A Jaroslav Man na šestnáctém místě 
a F1C Václav Patěk na třetím místě.

Od časného jara až do podzimu je provozováno na strakonickém letišti rekre-
ační RC polétání, jehož součástí je na přelomu července a srpna soutěž větroňů 
RCV2 a modelů s elektropohonem RCEN. Za Strakonické létal RCV2 Karel Kůta, 
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který získal sedmé místo a Ing. Roman Volf, který obsadil desáté místo, u RCEN 
pak Ing. Roman Volf páté místo a Karel Kůta místo sedmé.

Dne 19. 9. se konalo v Kožlanech mistrovství České republiky pro kategorie F1A 
a F1C, v F1A byl Jaroslav Man osmadvacátý a v F1C obsadil Václav Patěk páté místo 
a Jaroslav Švrček místo šesté. O den později dne 20. 9. proběhlo mistrovství Čes-
ké republiky v Hořicích pro kategorie F1H a F1J. V F1H získal Jaroslav Man sedmé 
místo a Michal Pán místo deváté, v F1H skončil na třetím místě Václav Patěk a na 
místě šestém Jaroslav Švrček. Další mistrovství ČR se uskutečnilo třetí den v říjnu, 
a to opět v Kožlanech, tentokrát pro kategorie P30 a A3. Odtud si přivezl v P30 
stříbro Václav Patěk, bronz Michal Pán a sedmé místo Jaroslav Man. V A3 byl na 
pátém místě Michal Pán.

Mezi další tradiční akce pořádané strakonickými modeláři jsou dvě soutěže v ka-
tegorii rádiem řízených modelů na přelomu července a srpna, a to RCV2 (klasické 
větroně) a RCEN (modely s pohonem na elektromotor). 

Výsledky ze soutěží jsou hodnoceny v celorepublikovém žebříčku. Podmínkou 
pro zařazení jsou odlétané tři soutěže. Za rok 2009 jsou:
H – házedla: 20. Petr Vozandych, 25. Karel Kůta, 27. Ing. Roman Volf, 
 39. Jaroslav Man, 43. Václav Patěk, 49. Michal Pán, 51. Petr Malina
P30:  3. Michal Pán, 9. Václav Patěk, 12. Jaroslav Man
A3:  24. Michal Pán
F1H:  15. Jaroslav Man, 21. Michal Pán
F1A:  17. Jaroslav Man
F1C:  1. Václav Patěk

SK POLICIE STRAKONICE
V roce 2009 se členové SKP pravidelně účastnili především resortních policejních 

soutěží, ve kterých se umisťovali na předních příčkách. Členové oddílu ledního 
hokeje se také zúčastnili okresní soutěže, kde obsadili sedmé místo z celkových 
dvanácti mužstev. 

Koncem roku byla rozšířena činnost oddílu nohejbalu na práci s mládeží, kdy se 
podařilo vytvořit oddíl mladších žáků ve věku od sedmi do desíti let. 

Ve střelectví úspěchy zaznamenal Josef Rendl, který ve světových hrách policie 
a požárních sborů Vancouver IPSC (International Police Association Combat) získal 
třetí místo, v PPC (Police Pistol Combat) druhé místo a v PPC družstev místo první. 
Na mistrovství České republiky v EPP (Evropský policejní parkur) byl na sedmém 
místě. Na mistrovství České republiky Policie ČR skončil na druhém místě a desá-
tém místě v EPP. Na mistrovství světa policejních sborů EPP 1500 vyhrál. 

POTÁPĚČI STRAKONICE, O. S.
Potápěči Strakonice soustřeďují svou činnost na práci s dětmi, postiženými a do-
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spělými. Ve své činnosti se zabývají bezpečným chováním ve vodním prostředí 
a jeho okolí, výcvikem sportovního potápění (nádechového a přístrojového), vod-
ním záchranářstvím, ekologickým chováním v přírodě a podvodními fotografiemi. 

Pro své členy pořádali výcvikové soustředí jak v České republice, tak v zahraničí. 
Oddíl spolupracuje s DDM Strakonice – kroužkem potápění, PROSAZ Praha, o. s., 

rekondiční a sportovní potápění tělesně postižených. 
V roce 2011 oslaví dětský kroužek sportovního potápění pětadvacet let nepřetr-

žité činnosti. 

RAGBY KLUB STRAKONICE
Ragby klub byl založen na jaře roku 2009. V létě téhož roku se stal oficiálním 

občanským sdružením a momentálně usiluje o začlenění do České ragbyové 
unie. Klub se účastní a také sám pořádá turnaje, přátelské zápasy a společné 
tréninky s ragbyovými kolegy. Spolupracuje s nedalekým ragby týmem Písek 
a také s účastníkem extraligy, týmem Říčany. V týmu jsou hráči všech věkových 
i váhových kategorií.

Dne 5. 3. pořádali úspěšný Sportovní ples netradičních sportů. Dále se Strakoničtí 
účastnili otevřeného mistrovství České republiky v Beach rugby první srpnový den, 
kde skončili na čtvrtém místě a dne 27. 9. uspořádali nultý ročník turnaje o Pohár 
města Strakonice, kde tým obsadil druhé místo. 
Proběhl i nábor nových hráčů a nábor prvních dívek do dívčího týmu, čtyři členové 
úspěšně absolvovali trenérské kurzy prvního stupně. 

SKI KLUB STRAKONICE
Strakonický klub po celou zimní sezonu 2009 provozoval ski areál na Kubově Huti 

s cílem neustále zlepšovat služby pro veřejnost. Již před zahájením sezony došlo 
k rozšíření horní rozjezdové části sjezdovky pod Obrovcem a opětovné montáži 
umělého osvětlení. Lyžařský vlek podstoupil mnohé opravy a zlepšení. Vůbec po-
prvé v historii oddílu se podařilo vybavit sjezdovku umělým zasněžováním, které 
dovoluje prodloužit sezonu. Členové oddílu na těchto akcích odpracovali bezpo-
čet brigádních hodin.

Oddíl v sezoně 2008–2009 uspořádal tak jako každou sezonu jeden závod seri-
álu Šumavského poháru v obřím slalomu dětí, kde se pravidelně účastní všichni 
sjezdaři západních a jižních Čech. Dále pořadatelsky zajistil mezipodnikové závo-
dy v obřím slalomu zaměstnanců bank ČR. Na konci sezony pak tradičně uspořá-
dal veřejný závod v obřím slalomu.

Sekce závodního lyžování zaznamenala úspěšnou sezonu. Jednotliví závodníci 
se blýskli několika pěknými umístěními. Dominika Voráčková na mezinárodních FIS 
závodech v obřím slalomu obsadila šestnácté místo, na závodech FIS-CIT v Mitter-
dorfu ve slalomu pak jedenácté místo, na kontrolních závodech severočeského 
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kraje na Klínovci vyhrála slalom. V létě v rámci tréninku na in-line bruslích ve Stožci 
na trati 15 km skončila na bronzovém místě. Jakub Rataj vyhrál jihočeský přebor 
žáků a studentstva v obřím slalomu na Hochfichtu, na kontrolním závodě a přeboru 
západních a severních Čech na Špičáku vyhrál slalom a v obřím slalomu byl třetí. 
Jako třináctý v republikovém žebříčku slalomu ve starších žácích pak postoupil do 
kategorie juniorů a dospělých. V obřím slalomu byl pak pětadvacátý. V rámci letní 
přípravy absolvoval sérii závodů v mistrovství republiky ve slalomu na in-line bruslích, 
kde skončil celkově třetí. V závodech evropské série pak obsadil pěkné pětadvacáté 
místo. Zdeněk Junek jako čerstvý junior na mistrovství České republiky ve slalomu ve 
Špindlerově Mlýně získal jedenadvacáté místo. Na závodech jihočeského přeboru 
žáků a studentstva v Hochfichtu byl na čtvrtém místě a v kontrolních závodech se-
verních a západních Čech v obřím slalomu na Klínovci skončil na třetím místě. 

SK STRAKONICE 1908, S. R. O.
Starší dorost – divize, umístění 5. místo se 42 body a skóre 45:38

Odcházející ročník 1991 ukázal svou kvalitu. Bohužel, se nevyvaroval v některých 
utkáních zbytečných chyb, ale daný cíl pro tuto sezonu splnil. A navíc se velmi 
dobře zapracoval do mužstva mladších hráčů. 
Seznam hráčů: Jan Rojík, Josef Mráz, Libor Horejš, Petr Kohout, Jakub Pospíchal, Jo-
sef Brož, Pavel Turek, Radim Kuneš, Jakub Bače, Ion Ion Butnaru, Petr Kotrba, Pavel 
Rejšek, Karel Hoch, Jan Hrach, Jakub Vršecký, Tomáš Plavec, Pavel Bálek a Ondřej 
Chalupa (pouze podzim)
Trenéři: Jan Buchtele a Martin Červinka, vedoucí mužstva Petr Kohout

Mladší dorost – divize, umístění 3. místo s 53 body a skóre 60:33 
Mužstvo předvádělo atraktivní kombinační fotbal, občas ale chybělo produktivní 

zakončení. Umístění v tabulce by jistě bylo lepší, ale v zimním období byli nejlepší 
hráči přeřazeni do staršího dorostu, přesto v závěru sezony mužstvo ukázalo, že 
je výborně připraveno. 
Seznam hráčů: Patrik Drnek, František Funda, Jaroslav Kovárna, Martin Linhart, Mi-
chal Šíp, Vladimír Uher, Michal Tomášek, David Zoubek, František Diviš, Martin 
Dvořák, Marek Chvosta, Patrik Jarolím, David Nosek, Imrich Pinke, Patrik Wagner, 
Jan Brabec, Josef Vondrášek, Toman
Trenéři: Mgr. Daniel Myslík a Jaroslav Kylberger

Starší žáci „A“ – krajský přebor, umístění 4. místo s 51body a skóre 59:26
Po špatném podzimu, kdy mužstvo ztrácelo zbytečně body, přišlo výrazné zlep-

šení po zimní přípravě a stíhací závod o vedoucí příčku, která by zaručovala návrat 
do divize žáků. Bohužel ztráta z podzimu byla veliká. I přesto si hráči zaslouží 
uznání a někteří již v jarní části nastupovali za divizní mladší dorost. 
Seznam hráčů: Dominik Roubín, Tomáš Vlk, Lukáš Lízal, Michal Boukalík, Martin 
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Tušer, Dominik Spišský, Josef Šturma, Filip Hromek, Václav Dohonyi, Lukáš Richter, 
Jakub Beneš, Lukáš Bálek, Petr Kovalčík, Roman Kočí, Adam Nejedlý, Jaroslav Ouš-
ka, Richard Náhlík, David Náhlík, Rudolf Květoň
Trenéři: Radek Pintíř a Milan Kochta

Mladší žáci „A“ – krajský přebor, umístění 5. místo s 50 body a skóre 64:37
Úvod sezony byl vynikající. Hráči zvládli náročná utkání se všemi favority. Bo-

hužel administrativní chybou přišli o 12 bodů. V jarní části již přicházely i porážky 
a v závěru sezony se na hráčích projevila únava. 
Seznam hráčů: Daniel Zušťák, Lukáš Vachta, Daniel Keclík, Tomáš Holý, Jakub Štef-
líček, Michal Požárek, Lukáš Vávra, Dominika Stögerová, Petr Narovec, Jan Tůma, 
Josef Zádamský, Jaroslav Váchal, Tomáš Beran, Jakub Miklas, Lukáš Pluskal, Jakub 
Hálek, Vojtěch Houska, Adam Hlavín, Marek Hromíř, Vojtěch Harenčák, Lukáš Lin-
hart, Lukáš Kočí, Daniel Gondek, Jan Kolesa
Trenéři: Michal Boukalík a Daniel Zušťák

Starší žáci „B“ – 1.A třída, umístění 5. místo se 34 body a skóre 81:54

Mladší žáci „B“ – 1.A třída, umístění 5. místo s 30 body a skóre 65:46
Kolísavé výkony byly způsobeny vytížeností hráčů v prvním družstvu, což se občas 
projevilo únavou hráčů. I přesto se umístili v horní polovině tabulky. „A“ hráčům 
nastupujícím patří velký dík. 
Seznam hráčů: Jan Šušlík, Václav Bálek, Jan Hradecký, Marek Ondřej a hráči nastu-
pující za „A tým SK Strakonice“
Trenér: Pavel Nejedlý

Starší přípravka „A“ – okresní přebor, 1. místo – postup do krajského přeboru
Starší přípravka „B“ – okresní přebor, 7. místo
Mladší přípravka „A“ – okresní přebor, 1. místo
Mladší přípravka „B“ – okresní přebor, 7. místo

V divizním ročníku 2009/2010 obsadili muži SK Strakonice 11. místo s 38 body 
(30 11-6-13 34:44), po podzimu skončili na 13. místě s 18 body (15 5-3-7 17:22).

Odehraných 30 utkání skončilo výsledky: 0:0 (1×), 1:0 (4×), 0:1 (1×), 1×1 (4×), 2:0 
(2×), 0:2 (3×), 2:1 (2×), 1:2 (4×), 3:0 (1×), 0:3 (2×), 3:1 (2×), 1:3 (2×), 1:4 (1×) a 2:5 (1×).

O 34 (17) branek se podělilo 11 hráčů (údaje v závorkách jsou za podzimní část): 
Aleš Červenka 11 (6), Zdeněk Hanzlík 7 (4), Tomáš Hajdušek 3 (1), Michal Káník 3, 
Patrik Káník 3 (3), Jakub Říský 2 (1), Václav Zedník 1 (1), Tomáš Zelenka 1 (1), Josef 
Komárek 1, Stanislav Legdan 1 a Marek Kučera 1.

Z pokutových kopů padlo 5 (2) branek: v 7. minutě s Příbramí B Patrik Káník za 
faul Nechvátala na Červenku, v 73. minutě s Jiskrou Domažlice Patrik Káník za Bub-
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líka na Červenku, v 33. minutě v Řevnici Michal Káník za faul Černého na Komárka, 
v 31. minutě s Meteorem Michal Káník a ruku Danihela ve vápně, v 83. minutě 
v Domažlicích brankář Kučera za faul Neumana na Křivance a v 6. minutě s Bohe-
mians Praha B Michal Káník za faul Kolíska na Červenku.

Z pokutového kopu dostali jeden gól na jaře v 31. minutě v Třeboni od Jana 
Pintéra za faul Hajduška na Procházku. Zároveň 3 (2) pokutové kopy neproměnili: 
brankář Rams v Řevnici ve 23. minutě Zedníkovi za faul Štěcha na P. Hovorku, 
brankář Marek na Bohemians Praha B v 62. minutě P. Káníkovi a T. Skála v Třeboni 
ve 4. minutě Červenkovi za faul Pintéra na Hajduška.

Nejvyšší porážku 5:2 obdrželi na podzim v Tachově a nejvyššího vítězství dosáhli 
na podzim 3:0 s Malše Roudné. Nejrychlejší gól dal v posledním kole Jakub Říský 
v 1. minutě. Červenou kartu obdrželi 1 (1) za faul již po jedné žluté v 80. minutě 
Tomáš Hajdušek s Domažlicemi. Žlutých karet bylo uděleno 41 (26) a podělilo se 
o ně 19 hráčů: Tomáš Hajdušek 9 (7), Michal Káník 5 (2), Stanislav Legdan 4 (2), 
Ladislav Černý 3, Zdeněk Hanzlík 3 (2), Karel Brom 2 (2), Jakub Říský 2 (2), Michal 
Brozman 1 (1), Ondřej Kotrnoch 1 (1), Petr Hovorka 1 (1), František Bambule 1 (1), 
Patrik Káník 1 (1), Vladimír Hovorka 1 (1), Aleš Červenka 1 (1), Tomáš Zelenka 1 (1), 
Ondřej Křivanec 1 a Josef Komárek 1.

V odehraných 30 (15), což představuje 2 700 (1 350) minut, se vystřídalo 38 (na 
podzim 28, na jaře 23) hráčů následovně: Zdeněk Hanzlík 29 – 2 499 (15 – 1 306), 
Aleš Červenka 27 – 2 388 (12 – 1 069), Tomáš Hajdušek 26 – 2 318 (11 – 968), Jakub 
Říský 26 – 1 415 (13 – 611), Stanislav Legdan 24 – 2 151 (12 – 1 080), Ladislav Černý 
22 – 1 694 (8 – 540), Marek Kučera 19 – 1710 (9 – 810), Alois Roučka 19 – 1404 
(11 – 1 057), Michal Káník 18 – 1 614 (4 – 360), Karel Cibulka 17 – 565 (8 – 327), Jiří 
Benedikt 16 – 1 327 (2 – 118), Ondřej Křivanec 16 – 1 189 (1 – 11), Patrik Káník 14 
– 1 118 (13 – 1 028), Josef Komárek 13 – 1127, Václav Zedník 13 – 1048 (13 – 1048), 
František Bambule 11 – 960 (11 – 960), Ondřej Kotrnoch 10 – 564 (10 – 564), Vladi-
mír Hovorka 9 – 798 (9 – 798), Petr Hovorka 9 – 378 (9 – 378), Michal Sleza 7 – 316, 
Tomáš Zelenka 7 – 225 (7 – 225), Jakub Vosyka 7 – 56, Jakub Skála 6 – 540 (6 – 
540), Michal Brozman 6 – 398 (6 – 398), Karel Brom 5 – 432 (5 – 432), Petr Kotrba 
3 – 116, Petr Rybák 3 – 100 (3 – 100), Vladan Vršecký 3 – 6, Michal Šíp 2 – 168, Libor 
Horejš 2 – 97, Vlastimil Švehla 2 – 41, Jan Rojík 1 – 90, Tomáš Švehla 1 – 90 (1 – 90), 
Marek Kešner 1 – 22 (1 – 22), Daniel Hadraba 1 – 16 (1 – 16), Ondřej Chalupa 1 – 
12 (1 – 12), Josef Mráz 1 – 8 (1 – 8) a Jakub Bače 1 – 6.

Utkání navštívilo:  doma: 1936 (1176) průměr 129
   venku: 2832 (1452) průměr 189
   celkem: 4768 (2628) průměr 159

Změny po podzimu: přišli zpět ze Sedlice Jiří Benedikt, z Nepomuku Jakub Vosy-
ka a z Písku Josef Komárek, Vlastimil Švehla a Michal Sleza, zbytek vlastní doros-
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tenci. Odešli do Klatov Václav Zedník, Ondřej Kotrnoch a Vladimír a Petr Hovorko-
vé, do Písku Patrik Káník a hostování skončili Michal Brozman a František Bambule.

Realizační tým: do 8. kola vedl mužstvo Eduard Kubata, v 9. kole Přemysl Šroub, 
pak jako asistent. Od 10. kola Michal Káník, od 14. kola přišel z béčka jako druhý 
asistent Karel Sládek. Jaro vedla dvojice Přemysl Šroub a Karel Sládek. 

Vedoucím mužstva byl David Faja a masér Karel Vlas. Presidentem klubu Ing. Jo-
sef Horňák a majitelem Michal Káník.

TJ ČZ STRAKONICE
Oddíl atletiky

Přehled závodů a umístění:

Hala: 
17. 1. KPJ žactvo Anna Švecová  2. místo (dálka)
Praha – Strahov     3. místo (150 m)
      3. místo (60 m překážky)
   Kateřina Kučerová  6. místo (60 m)
      7. místo (150 m)
      7. místo (dálka)
 Anna Švecová, Kateřina Kučerová, 
 Barbora Plačková   4. místo (3× 300 m)

24. 1. KPJ open Nikola Filková  5. místo (400 m)
   Veronika Slavíková 6. místo (400 m)
   Nikola Filková  2. místo (800 m)
   Tereza Pavlíková  8. místo (výška)
   Anna Švecová  3. místo (dálka)
28. 2. MČR žactvo Anna Švecová  5. místo (dálka)
   Anna Švecová  11. místo (60 m překážky)

Dráha: 
16. 5. KPJ  žactvo Anna Švecová  2. místo (60 m)  st.
   Kateřina Kučerová 7. místo (60 m)  st.
   Viktorie Račková  11. místo (60 m)  ml.
   Kateřina Kučerová 6. místo (150 m)
   Viktorie Račková  11. místo (150 m)
   Anna Švecová  1. místo (100 m překážky)
   Anna Švecová  1. místo (dálka)
   Kateřina Kučerová 6. místo (dálka)
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   Klára Mlíčková  6. místo (dálka)  ml.
29.–31. 5. MČR žactvo Anna Švecová  7. místo (sedmiboj)
Jablonec nad Nisou
23.–28. 6. LOM žactvo Anna Švecová  10. místo (100 m překážky)
   Anna Švecová  3. místo (dálka) 
15.–16. 8. KPJ žactvo Anna Švecová  1. místo (sedmiboj)
Pacov   Tereza Plačková  1. místo (pětiboj)
7.–9. 9.  European Kids Athletics Games (= Evropské hry mládeže)
   Anna Švecová  1. místo (dálka)
   Anna Švecová  5. místo (60 m)
   Tereza Plačková  5. místo (kriketový míček)
   Viktorie Račková  14. místo (60 m)
   Viktorie Račková  12. místo (dálka)
12. 9. MČR žactvo Anna Švecová  1. místo (dálka)
19. 9.  Mezistátní utkání: ČR –Slovensko, Dubnica nad Váhom
   Anna Švecová   2. místo (dálka)
3. 10.  MČR družstva dorostenky 
Tábor – hostování za družstvo TJ VS Tábor
   Anna Švecová   1. místo 
4. 10.  KPJ přípravka Viktorie Račková  2. místo (čtyřboj) 
České Budějovice Magdalena Rajtmajerová 3. místo (čtyřboj)
   Ondřej Marienka 2. místo (čtyřboj)
   Lukáš Rasocha  3. místo (čtyřboj)
   Martin Plaček  8. místo (čtyřboj)

Oddíl házené
Ačkoliv je oddíl házené členem TJ ČZ Strakonice, vystupuje ve všech národních 

i krajských soutěžích pod názvem HBC Strakonice 1921, kde letopočet připomíná 
první zmínku o házené, nalezenou v archivech (byl jím obrázek házenkářského 
družstva žen SK Strakonice 1908). 

V hodnocení roku 2009 z pohledu házenkářského oddílu nelze začít jinak než 
největší událostí v historii házené, kterou bylo otevření nové házenkářské haly 
(více viz strana 5).

Házenkářská hala se stala mocným impulsem pro zkvalitnění aktivní činnosti 
všech třinácti družstev, která oddíl házené v roce 2009 aktivně provozoval. Jen 
mládežnických turnajů uspořádal na domácí půdě v průběhu roku sedmnáct, řady 
dalších se jednotlivá družstva zúčastnila po celé republice. Družstva mladších žáků 
a mladších žaček se zařadila do dlouhodobé celorepublikové soutěže Handball 
Tour, která hodnotí účast a umístění družstev na vybraných turnajích po celé ČR 
vždy za posledních dvanáct měsíců. Každý měsíc je vydáván žebříček a strakoničtí 
mladší žáci po celý rok figurovali mezi prvními třemi družstvy. Také v žákovské lize, 
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v nejvyšší soutěži starších žáků a žaček, byla družstva oddílu vidět. Zvláště umístě-
ní starších žáků na sedmém místě, když jim jen těsně unikl postup do finálového 
turnaje nejlepších šesti družstev České republiky, lze hodnotit výtečně.

Dalším významným počinem, který házenkáři uspořádali ve spolupráci s Českým 
svazem házené a Poštovní spořitelnou, byla Házená na náměstí. Tato náborová 
akce pro děti z 1.–5. tříd proběhla na parkovišti naproti kostelu sv. Markéty dne 
20. 6. a zúčastnily se jí snad všechny děti ze strakonických škol. Zájemci si mohli 
házenou zkusit na speciálním menším hřišti, kromě toho pracovnice DDM Strako-
nice připravily pro příchozí i některé další soutěže. Vysoce kladné hodnocení celé 
akce ze strany Českého svazu házené jen potvrdilo, že házenkáři umí! 

Hlavním cílem v roce 2009 bylo probojování družstva mladších dorostenců na 
mistrovství České republiky. Toto právo mají pouze čtyři nejlepší celky, dva a dva 
z české a moravské skupiny dorostenecké ligy. Strakonický celek postoupil do 
závěrečných bojů v Jičíně z druhého místa. Konečná bronzová medaile byla za-
slouženou odměnou za celkový herní projev, na kterém měli velký podíl i trenéři 
Roman Marienka a Miroslav Vávra.

Od roku 1990 jezdí vždy dvě družstva oddílu na velký mezinárodní mládežnický 
turnaj Quirinus Cup do německého Neussu. Mládež z patnácti zemí zde bojuje 
ve všech kategoriích, turnaj mívá zhruba tři tisíce účastníků. Strakonice zde mají 
výborný zvuk, vždyť v minulosti zde zvítězili mladší dorostenci (2002) a mladší žáci 
(2006). A tentokrát první místo ze šestadvaceti družstev ve své kategorii získaly 
starší žačky oddílu.

Za všemi mládežnickými úspěchy (a patří k nim i tradičně přední umístění v kraj-
ských soutěžích) stojí pravidelná náborová a trenérská koncepce pro děti od 1. tříd. 
Každý rok oddíl otevírá tzv. Všeobecný kroužek, ve kterém si nejmenší především 
soutěživou formou hrají a cvičí. A ti, co vydrží, přecházejí do přípravky oddílu, kde 
se učí základy házené. Teprve dalším stupněm jsou družstva minižactva. Výbor-
nou metodickou pomůckou je hra na menším hřišti a na menší branky 4+1 (4 hráči 
v poli a brankář). V rámci spolupráce se školami oddíl daroval sadu míčů a dvě 
branky do ZŠ F. L. Čelakovského.

Velice důležitou otázkou je trenérské zabezpečení. To se v poslední době daří, 
řada zkušených hráčů už má děti v mládežnických družstvech a věnuje se jim. Tito 
nadšenci mají i zájem o zvyšování trenérské kvalifikace, takže je v plánu v roce 
2010 získat základní trenérskou licenci „C“ u dvou trenérů a licenci „B“ dokonce 
u čtyř trenérů. 

Nejsou však jenom úspěchy. V poslední době se nedaří dospělým družstvům. 
Ženy po pěkném třetím místě v soutěži II. ligy 2008/2009 zaznamenaly na podzim 
výkonnostní pokles, většina hráček studuje mimo Strakonice, a tak trénují pouze 
v pátek. Také muži nesplňují očekávání. Tady je příčina trochu jiná. Řada podzim-
ních zranění silně oslabila kádr družstva, bohužel stejná je situace i na jaře, došlo 
ke zranění dalších hráčů, a tak družstvo bojuje o záchranu ve II. lize.
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Oddíl orientačního běhu
Ke konci roku má oddíl deset členů, kteří uspořádali závod oblastního žebříčku. 

Všichni se pravidelně účastní závodů v jihočeské oblasti a pro velkou finanční 
náročnost nepravidelně národního žebříčku. V oddílu trénují děti pod vedením 
manželů Pelcových. 

V roce 2009 se oddíl zúčastnil všech šesti vypsaných závodů v jihočeské oblasti, 
jeden závodník běhal sérii šesti závodů Linz Cup v Rakousku a v zimním období 
oddíl běhal na třech závodech pod názvem Sněhulák v jihočeské oblasti. 

Oddíl nohejbalu
Oddíl vystupuje pod TJ ČZ Pospol Strakonice. 
Družstva mužů „A“, „B“ se zúčastnila okresního přeboru, kde „A“ vyhrálo a „B“ 

obsadilo stříbrnou příčku. Družstvo dorostu „A“ v krajském přeboru získalo bron-
zovou příčku, vzhledem k věku hráčů hrálo toto družstvo poslední ročník. 

V roce 2009 došlo ke zkvalitnění tréninků díky spolupráci odchovance oddílu 
Vladimíra Babky, který patří ke špičce v nohejbale v České republice (v roce 2000 
se stal mistrem světa).

Dorostenci se účastnili v květnu v Táboře a v červnu v Cepu turnaje dvojic do-
rostu, odkud si přivezli pokaždé zlatou medaili. Ne jinak tomu bylo v turnaji trojic 
dorostu, který se konal v Cepu také v červnu, Strakoničtí se opět pyšnili zlatem. 
Milevsko pořádalo v září turnaj dvojic dorostu, kde dorostenci získali opět zlato.

Oddíl pořádal v Habeši v červnu a v září turnaj trojic mužů a dorostu. V červnu 
vyhrálo družstvo „B“ a v září družstvo „A“. 

Oddíl stolního tenisu
Rok 2009 byl pro oddíl velice úspěšný jak v mužské, tak v mládežnické kategorii. 

Oddílu se podařilo vytvořit silné družstvo starších žáků, které se stalo přeborníkem 
kraje pro rok 2010. 

Oddíl uspořádal tradiční již třiapadesátý ročník vánočního turnaje a okresní pře-
bory jednotlivců a čtyřher v kategoriích mužů a dorostu.
Konkrétní výsledky:
David Calta 
– je nejlepší dorostenec Jihočeského kraje v kategorii dorostenců v sezoně
 2008/2009, toto postavení potvrdil i v sezoně 2009/2010 
– účastnil se mistrovství České republiky dorostenců, kde vybojoval deváté 
 až šestnácté místo
Jan Duspiva 
– v krajském žebříčku mužů obsadil čtvrté místo, v krajském přeboru jednotlivců 
 mužů skončil na třetím až čtvrtém místě, účastnil se mistrovství České republiky 
 mužů 
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Jiří Krahulec 
– v krajském žebříčku mužů je na osmém místě, v krajském přeboru mužů jednotlivců 
 získal třetí až čtvrté místo, také se účastnil mistrovství České republiky mužů

Oddíl volejbalu
Rok 2009 byl pro strakonický volejbal rokem velkých změn. Výraznou zásluhu na 

těchto změnách měl právě oddíl volejbalu TJ ČZ Strakonice, a to hned v několika 
směrech. Po dlouhých pěti letech se do Strakonic vrátila nejvyšší krajská mužská 
soutěž KP 1, kterou převzal z Volyně právě A-tým TJ ČZ Strakonice. Družstvo hrálo 
svou první sezonu s velkou chutí, a to se odrazilo i na výsledcích. Ačkoli bylo 
nováčkem soutěže, velice se mu dařilo. Bojovalo až do samého konce soutěže 
o celkové první místo, což bylo až neuvěřitelné. Nakonec muži skončili na místě 
druhém se stejným počtem bodů jako vítězný tým Slávia PF České Budějovice. 
Chyběly jen čtyři sety. 

Soupisku týmu tvořili zkušení hráči ze Strakonic, mezi které postupně zapadali 
mladší. Ti se ve Strakonicích objevili zejména díky svým pracovním povinnos-
tem. Trenérem a kapitánem týmu byl smečař Václav Svach. Dále soupisku tvo-
řili blokaři: Josef Blažek, František Peller a Petr Kvapil, smečaři Rostislav Daňha, 
Lukáš Málek, František Kovář, na postu libera pak nastupovali druhý nahrávač 
Václav Kliměš nebo Adam Kalbáč. Ústřední postavou a hlavním mozkem celého 
týmu pak byl bezesporu nahrávač Marek Mika. Funkci vedoucího týmu zastával 
Václav Braun.

Své zápasy tým odehrál v domácí hale v ulici Máchově ve Strakonicích (naproti 
gymnáziu).

Dosažení druhého místa v soutěži je výborným výsledkem. Daleko více však těší 
skutečnost, že se podařilo hned v první sezoně přilákat do hlediště diváky, kteří 
měli hlad po volejbale. V průměru chodilo na domácí zápasy kolem čtyřiceti di-
váků, což bylo v celé soutěži velice ojedinělé. Většinou se jinde hrálo před pár 
jedinci. Svým povzbuzováním byli vždy sedmým hráčem strakonického týmu.

Druhým družstvem, který v oddíle funguje, je B-tým mužů. V tomto roce hraje 
opět okresní přebor a obhajuje druhé místo. 

Tým tvoří starší hráči, jako Pavel Sládek, Miroslav Hlava, Václav Braun, František 
Hanzelín, Roman Mašát, pak hráči mladší, kteří vyšší soutěž za A-tým nehráli vůbec 
nebo nastupovali jen občas. Jsou jimi Zdeněk Braun, František Kovář a Adam Kalbáč.

Rok 2009 byl i pro tento tým velice úspěšný, protože s velkou převahou okresní 
přebor vyhrál, když prohrál pouze dvě utkání.

Oba týmy spolu trénují, v zimě v hale, v létě na písku nebo antuce, a je to na 
jejich výkonu pozitivně znát.

Největší novinkou se v činnosti oddílu v tomto roce 2009 stává skutečnost, že 
se oddíl začíná pokoušet přilákat k volejbalu děti ve věku 12–18 let a začíná se 
věnovat jejich výchově. 



Zejména díky otevření nové házenkářské haly ve Strakonicích došlo k uvolnění 
několika termínů v hale TJ ČZ Strakonice. A právě zde se naskytl prostor. Oddíl 
volejbalu se tedy pokusil udělat nábor nejprve na středních školách a přilákat ze-
jména kluky. To se nakonec podařilo a od února 2009 začínají tréninky kluků, které 
vedou Václav Svach, Adam Kalbáč a Josef Sádlík.

Po letních prázdninách však řada kluků již k tréninkům nepřichází, což je tro-
chu zklamání, zároveň však je patrný zvýšený zájem ze strany děvčat. Nakonec 
se tréninky otevřou i pro ně, a tak je základna hned větší. Oddíl zároveň do-
mluví a zahájí velice dobrou spolupráci s oddílem volejbalu žen TJ Fezko Stra-
konice, a tak s tréninkem pomáhají i Eva Vavrušková, Pavlína Kalbáčová a Jana 
Vavřincová.

Oběma oddílům jde totiž o jednu společnou věc – přivést k volejbalu co největší 
počet dětí a vychovat ve Strakonicích další generaci, která by byla nástupcem sou-
časných volejbalistů a volejbalistek a která by pokračovala v rozvoji tohoto krásné-
ho a velmi rozšířeného sportu ve Strakonicích a blízkém okolí.

TJ DRAŽEJOV
Velkým úspěchem pro klub byla obnova činnosti družstva žáků po roční odmlce. 

Na uvedeném úspěchu mají největší zásluhu trenéři žáků – Zdeněk Klečka, Karel 
Raba st. a Karel Raba ml.

Klub se nejvíce soustředí na nábor mladých sportovců a práci s nimi, aby mohl 
doplňovat jednotlivé věkové kategorie a zejména tým mužů svými odchovanci 
a nemusel dospělé hráče kupovat z jiných oddílů za přehnané a neodpovídající 
finanční prostředky. 

Zklamáním pro klub je umístění družstev mužů a dorostu ve svých soutěžích 
okresního přeboru Strakonicka. Naopak pozitivně je možné hodnotit činnost teni-
sového oddílu, který v roce 2009 uspořádal několik kvalitních turnajů, které se po 
všech stránkách vydařily, a také činnost a výsledky mužstva 35+ (zejména v pod-
zimní části soutěže). 

Mimo pravidelnou činnost TJ jako každoročně pořádala ve spolupráci s OS KOVO 
při ČZ a. s. a MS Banín Dražejov Sportovní den dětí, která byla navštívená nejen 
místními dětmi, ale i dětmi ze Strakonic. TJ také pravidelně pořádala po skončení 
sezony fotbalové turnaje žáků a dorostu. 

K mimořádným událostem v záporném slova smyslu patří havarijní stav odpad-
ní kanalizace v areálu TJ, kterou čeká nákladná oprava. V kladném slova smyslu 
čeká TJ v roce 2012 mimořádná akce, kdy TJ oslaví 50 let od svého založení. Klub 
by rád při této příležitosti věnoval sportovcům budovu nových kabin, které jsou 
s menšími opravami a úpravami stále původní od vzniku TJ, a to z roku 1962, a pro 
současné potřeby sportovců jsou naprosto v nevyhovujícím stavu. 

44
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TJ FEZKO STRAKONICE 
Oddíl kuželek
DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE – jaro ročník 2008/2009 

V krajském přeboru I. „A“ mužstvo skončilo na sedmém místě s třiadvaceti body, 
pomocné body 92:84. „B“ družstvo v krajském přeboru II. dosáhlo pouze osmi 
bodů a obsadilo jedenácté místo. V okresním přeboru bylo „D“ družstvo čtvrté 
s desíti body a nově utvořené „E“ družstvo páté bez bodu.
DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE – podzim ročník 2009/2010 

V polovině krajského přeboru I. je „A“ mužstvo na šestém místě. Z dvanácti zá-
pasů získalo čtrnáct bodů. „B“ družstvo v krajském přeboru II. je sedmé z desíti 
zápasů má osm bodů. V okresním přeboru získalo čtvrté „E“ družstvo s osmi body, 
o dva body více než páté déčko. Po čtvrtém turnaji dorostenců a žáků v okrese je 
Šimon Palán s osmadvaceti body druhý.

JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE 
Přeborníky oddílu se v roce 2009 stali v jednotlivých kategoriích: junioři – Martin 

Krajčo, muži – Karel Filek, senioři – Oldřich Hendl, ženy – Jitka Michaliková, seni-
orky – Hana Kyrianová, dorostenci – Ondřej Palán a žáci – Ivan Gondek. 

V okresním přeboru mužů skončil na čtvrtém místě Pavel Poklop s 1 019 body, 
nejlepším seniorem byl Jaroslav Petráň st., který obsadil páté místo s 1 013 body. 
V soutěži seniorek získala druhé místo Hana Kyrianová s 995 body. Okresním pře-
borníkem dorostu se stal Ondřej Palán. 

Na čtyřdráze TJ Fezko v Plánkově ulici ve Strakonicích uspořádal oddíl krajský 
přebor seniorů – jednotlivců. Oldřich Hendl skončil na pátém místě s 540 body. 

Na krajském přeboru juniorů v Dačicích obsadil Martin Krajčo osmé místo 
s 540 body a z krajského přeboru mladších žáků v Nové Bystřici si Šimon Palán 
přivezl páté místo s 218 body.

Na mistrovství České republiky seniorů v Přerově byl Ondřej Hendl s výkonem 
544 bodů na osmnáctém místě. 

JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
V kuželně TJ Fezko uspořádal oddíl šestý ročník jarního turnaje. V soutěži druž-

stev se Strakoničtí neumístili, místa obsadila hostující družstva. 
V jedenatřicátém ročníku turnaje veteránů dvojice Ondřej Hendl – Václav Valho-

da nestačila pouze na dvojici Novotný – Nentvich (Spartak Pelhřimov) s 933 body 
a obsadila tak druhé místo s výkonem 914 bodů. Soutěž jednotlivců vyhrál Ondřej 
Hendl s 482 body na 100 hodů sdružených. 

V květnovém turnaji Kovohutí Příbram obsadilo Fezko třetí místo za Příbramí 
a Spartou. Třetí místo si přivezl také Ondřej Hendl s 885 body. 

28. ročník turnaje Fezka O putovní kuželku vyhrálo družstvo Kovohutě Příbram 
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před domácím Fezkem. Nejlepším jednotlivcem se stal Ondřej Hendl s 1 108 body.
V memoriálu Josefa Hustolese v Rudné skončila dvojice Jaroslav Petráň st. a On-

dřej Palán na čtvrtém místě s 837 body. 
Strakoničtí se účastnili dalších turnajů ve Velkých Popovicích, Soběnové, Nové 

Vsi a v Táboře.
V prosinci oddíl uspořádal vánoční turnaj pro dorostence a žáky. V kategorii star-

ších žáků vyhrál Ivan Gondek s 203 body.
Rok 2009 byl zakončen tradičním turnajem O metrovou jitrnici. Soutěže na čtyři-

cet hodů sdružených vyhrál Karel Filek (193 bodů) před Václavem Valhodou (185) 
a Ondřejem Hendlem (180). 

Oddíl plaveckých sportů, plavání
Ve dnech 21.–22. listopadu proběhl v Českém Krumlově zimní přebor Jihočeského 
kraje v plavání 2009. Plavci z oddílu obsadili:
Pořadí Trať  Jméno   Ročník  Čas
2  100 prsa  Filip Hendrich   1997   1:37.00 
2  100 os. poloh. 
 závod   Filip Hendrich   1997   1:31.80
2  100 znak Filip Hendrich   1997   1:31.70 
2  200 prsa   Filip Hendrich   1997   3:23.80 
3  100 prsa  Robert Peterka   1997   1:41.50 
3  50 kraul  Filip Hendrich   1997   0:34.80 
3  200 znak Filip Hendrich   1997   3:26.20 
3  200 prsa   Antonín Prantl   1997   3:39.00 
3  100 kraul Filip Hendrich   1997   1:20.50 
4  100 prsa   Antonín Prantl   1997   1:45.50 
4  100 os. poloh. 
 závod   Robert Peterka   1997   1:39.20
4  100 znak Michal Strejček   1997   1:37.30 
4  200 znak  Michal Strejček   1997   3:33.40 
4  200 prsa   Michal Strejček  1997   3:57.00 
5  100 prsa   Michal Strejček   1997   1:47.70 
5  100 os. poloh. 
 závod   Michal Strejček   1997   1:41.00
5  50 kraul   Robert Peterka   1997   0:37.40 
5  100 znak Robert Peterka   1997   1:49.00 
5  100 kraul Robert Peterka   1997   1:23.00 
6  200 kraul Robert Peterka   1997   3:02.70 
6  100 os. poloh. 
 závod   Antonín Prantl   1997   1:45.20
6  50 kraul  Antonín Prantl   1997   0:37.90 
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6  100 znak Antonín Prantl   1997   1:52.50 
6  100 kraul Antonín Prantl   1997   1:27.20 
7  200 kraul Filip Hendrich   1997   3:06.10 
7  50 kraul  Michal Strejček   1997   0:38.70 
7  100 kraul Michal Strejček   1997   1:29.10 
8  200 kraul Michal Strejček   1997   3:14.00 
9  200 kraul Antonín Prantl   1997   3:15.10 
V Českém Krumlově se uskutečnil dne 7. 11. zimní pohár Jihočeského kraje jede-
náctiletého, desetiletého a mladšího žactva 2009. Strakoničtí získali:
Pořadí Trať  Jméno   Ročník  Čas
6. 50 znak  Pavla Kutá  1999  0:50.10
6. 50 prsa  Pavla Kutá  1999  0:53.20
6. 50 kraul  Pavla Kutá  1999  0:43.00
6. 50 kraul  Václav Strejček  2000  0:46.50
7. 100 kraul Václav Strejček  2000  1:47.60
8. 100 znak Pavla Kutá  1999  1:50.10
8. 100 kraul Pavla Kutá  1999  1:39.10
10. 50 prsa  Václav Strejček  2000  0:58.60
12. 50 znak  Václav Strejček  2000  1:01.90  
 

Oddíl plaveckých sportů, vodní pólo
V nejlepší „sedmičce“ byli zařazeni muži: 
Martin Faměra, Aleš Volák, Marek Fügner, Jan Zikmund (Tomáš Petr a Viktor Margi-
ta – STEPP Praha a Pavel Šrajet – TJ Tábor, nyní hrající v Německu) 

V nejlepší „sedmičce“ byly zařazeny ženy:
Karolína Faměrová, Lucie Votavová, Michaela Brožová, Martina Chvalová (Lenka Vopál-
ková – STEPP Praha, Aneta Hendrychová a Michaela Jašková – Slávia Hradec Králové) 

Pořadí nejlepších střelců I. ligy mužů (TJ Fezko Strakonice):
1. Marek Fügner  113 branek
2. Aleš Volák   84 branek
3. Jan Zikmund  67 branek

Pořadí nejlepších střelkyň I. ligy žen (TJ Fezko Strakonice):
1. Lucie Votavová 149 branek
2. Michaela Brožová 85 branek
3. Karolína Hlavatá 84 branek 
5. Karolína Faměrová  75 branek
9. Barbora Krásová 59 branek
V reprezentačním družstvu žen startovaly:
Veronika Bartůňková, Karolína Faměrová, Lucie Votavová, Barbora Krásová, Dita 
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Javorská, Gabriela Chvalová, Martina Chvalová, Zdeňka Šperlová
Dne 12. července se uskutečnilo mistrovství Evropy skupiny „B“, na kterém druž-
stvo žen vybojovalo druhé místo a zajistilo si tak účast na kvalifikaci mezi nejlepší 
družstva v Evropě.
V reprezentačním družstvu juniorek startovaly:
Karolína Hlavatá, Barbora Hlavatá, Tereza Hálová, Leona Brožová, Aneta Šornová, 
Karolína Kopencová
Příprava končí mistrovstvím Evropy na Ukrajině v Dněprodžerzinsku v roce 2010. 

Oddíl volejbalu 
Kategorie žen vyhrála v krajském přeboru, ženy „C“ v okresním přeboru obsadily 
také první místo a ženy „seniorky“ v okresním přeboru byly pátý. 

TJ OTAVA STRAKONICE
Ve dnech 19.–20. 6. se konal na strakonickém Podskalí 20. ročník Strakonických 

slalomů. Mezi úspěchy za tento rok patří druhé místo Jana Vondry v Českém po-
háru na Lipně. 

Kromě zmíněného se oddíl v roce 2009 věnoval pravidelné činnosti v loděnici, 
tréninkům, údržbě a pořádal soustředění pro vodácké oddíly. Kromě toho také po-
řádal nábory mládež a při zimním tréninku se soustředil na trénink eskymáckých 
obratů v bazénu.

TJ SOKOL STRAKONICE 
Odbor všestrannosti

Odbor je největším co do počtu členů TJ, celkem jich je třistačtyřiapadesát, 
z toho je čtrnáct cvičitelů. 

První setkání po vánočních prázdninách bylo na pyžampárty dne 5. 1., která se 
tradičně koná po Novém roce a vždy se setkává s velkým ohlasem jak u dětí, tak 
u jejich rodičů. 

První závody všestrannosti v tomto roce – Župní přebor v plavání – uspořá-
dal odbor z pověření Jihočeské župy jako každoročně na Plaveckém stadionu 
ve Strakonicích. Na uspořádání se podílelo osmnáct cvičenců a členů TJ Sokol. 
Závodů se zúčastnilo 108 závodníků, za TJ Sokol jich bylo 20, kteří se umístili 
(výběr těch nejlepších): žáci I. – Jakub Faja 4., Vojtěch Braťka 5.; žáci II. – Martin 
Blažek 6.; žákyně I. – Emma Lukačevičová 1., Lucie Fajová 3.; žákyně II. – Linda 
Procházková 4., Pavla Koubová 7.; žákyně III. – Kristýna Vondrysová 5.; žákyně 
IV. – Kateřina Kučerová 1.

Dne 21. 2. se konal Dětský karneval, při kterém si děti užívaly nejen tance, ale 
i soutěží a her, vyvrcholením akce byla pak volba nejkrásnější masky.
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Čtvrtý dubnový den se v Písku konal Župní přebor ve sportovní gymnastice a špl-
hu, ze strakonické TJ se ho účastnilo 19 závodníků, kteří si domů přivezli: v gym-
nastice: předškolní děti – 1. místo získaly shodně Jolana Chylíková a Tereza Mata-
sová; žákyně I. – Lucie Fajová 6. místo; žákyně II. – Linda Procházková 4. a Eliška 
Braťková 8.; žákyně III. – Kristýna Vondrysová 5.; ve šplhu: žákyně I. Lucie Fajová 
7. místo; žákyně II. – Linda Procházková 9. a Eliška Braťková 13.; žákyně III. – Kris-
týna Vondrysová 7. 

První květnové tři dny TJ uspořádala pro jejich cvičitelky seminář pro pohyb v pří-
rodě v Kubově Huti. Při semináři si cvičitelé většinou sdělují své zkušenosti a při-
praví plán akcí na další období. 

Dne 23. 5. proběhl v Českých Budějovicích Župní přebor v lehké atletice. Počasí 
přálo, a tak se strakonickým závodníkům dobře závodilo a dosáhly na možnosti 
přípravy velice dobrých výsledků. V předškolních dětech vyhrála Michaela Jánská, 
Tereza Matasová obsadila stříbrnou příčku, Barbora Remešová bronzovou a Jolana 
Chylíková byla šestá. V žácích I. skončil na osmnáctém místě Jakub Faja a na je-
denadvacátém Vojtěch Braťka. V žácích III. vybojoval třetí místo Jan Matas a šesté 
Ondřej Dlouhý. V žákyních I. byla desátá Lucie Fajová, v žákyních II. skončila na 
šestém místě Linda Procházková a v žákyních III. si přivezla bronz Kristýna Vondry-
sová. Zároveň zde byl vyhodnocen Župní přebor všestrannosti pro rok 2009. Ze 
strakonických závodníků, kteří absolvovali všechny disciplíny tohoto závodu, se 
v konečném pořadí umístily nejlépe tyto žákyně: žákyně I. – 4. místo Lucie Fajová, 
žákyně II. Linda Procházková 3. místo (o jedno místo jí unikla účast na přeboru 
všestrannosti ČOS) a žákyně III. Kristýna Vondrysová 5. místo. 

Na Den dětí připravili cvičitelé pro děti odpoledne plné her a soutěží.
Dne 13. 6. vypluly ženy TJ na raftech a dne 15. 6. se tradičně odbor loučil u tábo-

ráku před prázdninami. 
Ve dnech 26.–28. 6. odbor poprvé uspořádal pobyt pro rodiče a děti. Zúčastnilo 

se ho deset párů. Na programu bylo cvičení, hry a malování. 
Prvních osmnáct červencových dní patřilo letnímu táboru, kterého se zúčastnilo 

pětatřicet osob. Letošní tábor byl zvláštní tím, že se konal již po čtyřicáté.
Po prázdninách se začíná dne 7. 9. zápisem dětí. Největší zájem je o cvičení ro-

dičů a dětí, které bylo rozšířeno i na dopolední hodiny (pro zajímavost, zapsalo se 
šestapadesát párů), a o cvičení předškolních dětí a mladšího žactva. Horší situace 
je v kategoriích staršího žactva a dorostu.

Dne 8. 10. se pod heslem Nebojte se sportování, pohyb ten je všude k mání TJ za-
pojila do projektu Zdravého města Strakonice – Dny zdraví 2009. Cílem TJ bylo ukázat 
široké veřejnosti, že i příroda může být tou nejlepší tělocvičnou, především pro ty 
nejmenší a seznámit veřejnost s prací cvičitelů TJ. V dopoledních hodinách patřilo 
strakonické Podskalí dětem z mateřských škol a žákům z I. stupně škol základních, od-
poledne pak převážně veřejnosti. Na jednotlivých stanovištích plnily děti úkoly, které 
byly motivovány známou pohádkou O veliké řepě. Účast byla hojná, téměř 400 dětí.
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Dne 17. 10. proběhl Zálesácký závod zdatnosti v Lišově. 
Druhý listopadový den proběhl Dušičkový rej a čtvrtý prosincový se uskutečnila 

Akademie spojená s mikulášskou nadílkou. Ve dnech 11.–13. 12. se konaly Pepácké 
Vánoce na Kubově Huti a den poté nastalo loučení se starým rokem při závěrečné 
procházce strakonickým Podskalím. Byl ozdoben stromek pro zvířátka různými pa-
mlsky a s rozsvícenými lucerničkami a lampiony došli účastníci k vánočnímu stro-
mu na nádvoří strakonického hradu, kde si zazpívali koledy a rozdali drobné dárky 
a rozešli se s přáním, aby se ten příští cvičební rok vydařil jako ten předcházející.

Muži uzavřeli cvičební rok uspořádáním memoriálu Františka Roučky v sálové 
kopané dne 26. 12. Turnaje se účastnilo šest družstev. Družstvo TJ si na závěr roku 
darovalo vítězství. 
V průběhu roku ženy uspořádaly několik výletů na kolech či pěšky po Šumavě 
i okolí Strakonic.

Oddíl stolního tenisu
Oddíl měl v roce 2009 dvacet dospělých členů a šestičlennou žákovskou kategorii.

V dlouhodobých soutěžích má oddíl zapojena tři družstva. V soutěžním roce 2008/2009 
se družstvo „A“ umístilo v krajské soutěži na druhém místě, družstvo „B“ v okresním pře-
boru také na druhém místě a ve stejném přeboru družstvo „C“ na místě osmém.

Oddíl uspořádal přebory mladších a starších žáků a krajský žebříčkový turnaj 
mládeže. Kromě toho zabezpečuje materiálně, organizačně a kvalifikovanými 
rozhodčími turnaje Hasičského záchranného sboru a pořádá tradiční květnové 
a vánoční oddílové turnaje.

Oddíl sportovního tance
Oddíl doznal v roce 2009 určitých změn. Nejedná se jen o změnu názvu z pů-

vodního Čtyřlístek, který skončil činnost k 30. 6., na taneční klub TWIST, ale i ve 
vedení klubu. Ke konci roku měl celkem šestačtyřicet členů. 
V průběhu roku dosáhl velmi dobrých výsledků:
(STT = standardní tance, LAT= latinsko-americké tance)
Přebory ČOS – dne 4. 10., součást soutěže O zbraslavskou loutku
dospělí C – STT  1. místo  Viktor Houdek a Sandra Hanzlová
dospělí B – LAT  1. místo  Michal Mařík a Lenka Chalušová 
junioři I. – D – STT 1. místo  Matěj Toucha a Zuzana Chalupská 
junioři I. – D – LAT 1. místo  Matěj Toucha a Zuzana Chalupská 
junioři II. – D – STT 1. místo  Matěj Toucha a Zuzana Chalupská 
junioři II – D – LAT 1. místo  Matěj Toucha a Zuzana Chalupská 

V Brně se uskutečnilo mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích dne 31. 1. 
V mládeži startovalo dvaatřicet párů, strakonický taneční pár Viktor Houdek a San-
dra Hanzlová obsadil třiadvacáté místo. 
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Dne 21. 11. proběhla Velká cena města Strakonice, která byla nominací na Zimní 
olympiádu dětí a mládeže v Liberci 2010. Za Jihočeský kraj byli v kategorii junioři II. 
nominováni A. Hofhanzl (hostující) a Lenka Brožáková.
V dalších soutěžích se podle kategorie umístili:
(STT = standardní tance, LAT = latinsko-americký tance)
           1. místo 2. místo  3. místo 4. místo
junioři I. – D – STT   2×  4×  1×
junioři I. – D – LAT  1×  3×  2×
junioři II. – B – STT  2×  3×  2×
junioři II. – B – LAT  3×  2×  1×

dospělí – B – STT          1×
dospělí – C – STT 4× 2×  1×  2×
dospělí – D – STT 1×      2×
dospělí – A – LAT    1×  1×
dospělí – B – LAT 2× 3×  1×  1×
dospělí – C – LAT 2× 2×  1×  1×

TENIS KLUB STRAKONICE, O. S.
I v roce 2009 oddíl pokračoval ve sportovní činnosti, a to jak na poli závodního 

tenisu, tak rekreačního. Po několika letech se soutěží družstev zúčastnilo nejen 
áčko a béčko dospělých, ale také družstvo mladších žáků, družstvo v babytenisu 
a minitenisu. Díky tomu a díky trpělivé práci trenérů se strakonické kurty znovu 
hemží dětmi a je tak naděje, že na současné reprezentanty v kategorii dospělých 
bude mít kdo navázat.

Úspěchem v péči o strakonický tenisový areál bylo zprovoznění nového zavlažo-
vacího systému, který díky dvěma novým vrtům umožní hru na kvalitních dvorcích 
i v nejteplejších letních dnech.

Áčko dospělých se po postupu do jihočeské divize dokázalo bez problémů udr-
žet, béčko do poslední chvíle bojovalo o postup do krajského přeboru II. Dařilo 
se i jednotlivcům: Tomáš Fiala s Pavlem Procházkou vyhráli zimní krajský přebor 
ve čtyřhře, Tomáš Fiala vyhrál ve dvouhře celostátní turnaje v Horažďovicích a ve 
Strakonicích, když pokaždé ve finále porazil Pavla Procházku. 
Umístění strakonických hráčů na žebříčcích za rok 2009:
   krajský žebříček   celostátní žebříček
Tomáš Fiala   3.    85.
Pavel Procházka   5.    161.
Pavel Švec   9.    264.
Štěpán Reisinger  14.    393.
Jiří Kotoun   19.    494. 



Jednoznačně největší událostí roku 2009 pro strakonické tenisty byla stavba teni-
sové haly se třemi kurty (více na straně 8). O tom, že hala ve Strakonicích opravdu 
chyběla, svědčí neutuchající zájem ze strany nejen hráčů ze Strakonic, ale také ze 
širokého okolí (např. z Vimperka, Prachatic a dalších míst).

SK TOMAKO STRAKONICE, O. S.
Oddíl uspořádal již XVII. ročník okresního přeboru ve futsalu – Dudák liga, které 

se zúčastnilo devět mužstev. Dále pořádal turnaj ve sportovní hale v Oseku za 
účasti vítězů okresních přeborů ve futsale za okres Písek, Český Krumlov a Strako-
nice, který SK Tomako vyhrál a postoupil tak do premiérového krajského přeboru 
poháru ve futsalu v rámci Jihočeské krajské komise futsalu. Oddíl tradičně uspo-
řádal turnaj O velikonočního zajíce a vánoční turnaj, kterých se účastnilo celkem 
dvanáct družstev. 
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« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH DRUŽSTEV TJ/SK
   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2008/09  podzim 2009/10

BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE   
ženy „A“  I. liga  5.   7. 
ženy „B“  I. liga  11.   11. 
        (sestup z ligy)
ženy „C“  okresní přebor 4.   2.  
starší dorostenky extraliga  5.   3. 
mladší dorostenky  extraliga 8.   7. 
starší žačky  liga  8.   8. 
mladší žačky  liga  7.   6.  
starší minidívky  oblastní přebor
   /přebor ČR 1.   6. 
mladší minidívky  oblastní přebor 1.   1. 
nejmladší minidívky oblastní přebor 1.   1.  

SK BASKETBAL STRAKONICE
muži   II. liga  7.   1.
muži „B“  oblastní přebor 10.   8. 
dorost U18  dorost. liga 8.   9. 
starší minižáci  oblastní přebor 6.   7. 

TJ BALVANI STRAKONICE
muži „A“  III. třída  8.   2. 
muži „B“  IV. třída  9.   7. 

DDM STRAKONICE – FBC STRAKONICE
muži    jihočeská liga 6.  
junioři   III. liga  3.  
starší žáci  jihočeská liga 8.    

SK DIORIT STRAKONICE
muži   okresní přebor 3.   3.
muži okresní pohár oblastního svazu
 ledního hokeje   3.   neumístil
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FBC DYNAMO STRAKONICE
muži   jihočeská liga  9.  8.

HC STRAKONICE, O. S.
muži   krajská liga  1.  2.
junioři   krajský přebor  3.  4.
dorost   krajský přebor  3.  3. 
starší žáci  žákovská liga  5.  4. 
mladší žáci  žákovská liga  4.  1. 
4. třída   krajský přebor  1.  * 
3. třída   minihokej  2.  * 
2. třída   minihokej  9.  * 
* dle Českého svazu ledního hokeje se tabulky nevedou

KLUB SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ ČTU STRAKONICE
dospělí   I. liga   3.  6. 

SK POLICIE STRAKONICE
muži   okresní soutěž    7.

SK STRAKONICE 1908, S. R. O.
muži „A“  divize   5.  11.
muži „B“  I.A třída   8.  8.
starší dorostenci  divize   6.  5.
mladší dorostenci divize   12.  3.
starší žáci „A“  divize/krajský přebor 13.  4.
mladší žáci „A“  divize/krajský přebor 6.  5.
starší žáci „B“  I.A třída   6.  5.
mladší žáci „B“  I.A třída   4.  5.
starší přípravka „A“ okresní přebor  3.  1.
starší přípravka „B“  okresní přebor  nehrála  7.
mladší přípravka „A“ okresní přebor  1.  1.
mladší přípravka „B“ okresní přebor  4.  7.
     

   úroveň       umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže       2008/09 podzim 2009/10
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TJ ČZ STRAKONICE 
Házená – HBC Strakonice 1921
muži    II. liga  8.   9.
ženy    II. liga  3.   7.
mladší dorostenci I. liga  2.   6.
mladší dorostenci mistrovství ČR 3. 
starší žáci  žákovská liga ČR 7.–8.   13.–16. 
starší žáci „A, B“  krajský přebor 1.   2. a 3.
starší žákyně  žákovská liga ČR    13.–16. 
starší žákyně  krajský přebor 3.   1.
mladší žáci  přebor ČR   
  (házenkářský desetiboj) 6. 
mladší žáci „A, B“ krajský přebor 1. a 3.   1. a 3.
mladší žáci   Handball Tour
   (žebříček ČR) 2.–3.   1.
mladší žákyně  krajský přebor    2. 
minižáci   krajský přebor 1.   2.  
minižačky  krajský přebor 6.   4. 

Nohejbal – TJ ČZ Pospol Strakonice
muži „A“  okresní přebor    1. 
muži „B“  okresní přebor    2. 
dorost   krajský přebor    3. 

Stolní tenis – Elektrostav 
muži „A“  III. liga  2.  1. (po základní části)
muži „B“   jihočeská divize 8.   5.
muži „D“  okresní přebor 3.   1. 

TJ DRAŽEJOV
muži   okresní přebor 7.   8. 
muži 35+  okresní přebor 7.   4. 
dorost   okresní přebor 7.   4. 
žáci   okresní přebor nehráli   6. 

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2008/09  podzim 2009/10
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TJ FEZKO STRAKONICE
Kuželky
muži „A“  krajský přebor I. 7.   6. 
muži „B“  krajský přebor II. 11.   7. 
muži „C“  okresní přebor 4.   4. 
muži „D“  okresní přebor  5.   5. 

Vodní pólo
muži   I. liga  1.   2. 
muži   český pohár 2.
muži  Česko-Slovenský pohár 3.   
ženy „A“  I. liga  1.   1. 
ženy „B“  I. liga  2.   2. 
dorostenci  I. liga  1.   1. 
dorostenky  I. liga  1.   1. 
žáci    přebor ČR 4.   4. 
mladší žáci pohár Českého svazu 
  vodního póla  4.   4.

TJ SOKOL STRAKONICE
Stolní tenis
muži „A“  krajská soutěž 2.   8. 
muži „B“  okresní přebor 2.   5. 
muži „C“  okresní přebor 8.   9. 

TENIS KLUB STRAKONICE, O. S. 
dospělí „A“  jihočeská divize postup do divize  5. 
dospělí „B“  krajský přebor III. 3.   4. 
mladší žáci  krajský přebor II.    2.
babytenis  krajský přebor    3.

SK TOMAKO STRAKONICE, O. S.
muži   Dudák liga 1.   4.
muži   krajský přebor    3. 

   úroveň  umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže  2008/09  podzim 2009/10
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« NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OKRESU STRAKONICE 
 ZA ROK 2009

V Domě kultury ve Strakonicích se uskutečnilo v úterý 16. 2. 2010 slavnostní vy-
hlášení ankety o Nejlepší sportovce okresu Strakonice za rok 2009. Před zraky 
několika desítek diváků bylo vyhlášeno deset míst v kategorii jednotlivci dospělí, 
pět v kategorii jednotlivci mládež, v kategorii družstev pak tři družstva dospělých 
a tři družstva mládeže. Nezapomnělo se ani na trenéra roku, sportovní osobnost 
a na sportovce s právem na umístění do síně slávy. Celý večer doprovázel známý 
moderátor Radek Šilhan. 

Pořadí jednotlivých oceněných včetně jejich dosažených úspěchů: 

Kategorie dospělí

Jednotlivci:
1. Petra Reisingerová   basketbal  
nejplatnější hráčka BK Strakonice v ženské basketbalové lize (5. místo), nejužiteč-
nější hráčka celé ŽBL v ročníku 2008/09  
2. David Čadek    motorismus 
mistr ČR ve třídě E1 i absolutně, 5. v mistrovství Evropy třídy E1
3. Roman Častoral   motorismus 
4. místo na ME, mistr ČR a zóny střední Evropy
4. Tomáš Veselý  benchpress  
1. místo na ME profesionálů, vytvořil světový rekord ve své kategorii zvednutím 
260 kg
5. Jaroslav Pudil   triatlon  
3. místo na ME dlouhém triatlonu v kategorii 45–49, 4. místo na MR, 1. místo v Jč po-
háru, 3. místo na MR Ironman, 3. místo v Českém poháru dlouhého triatlonu
6. Lukáš Moravec   házená  
brankář, opora mužstva II. ligy mužů ČZ Strakonice
7. Lucie Votavová   vodní pólo 
opora družstva žen vodního póla Fezko Strakonice, mistryně ČR
8. Roman Heimlich   muškaření 
mistr ČR v jednotlivcích, 3. místo MR družstev
9. Marek Fügner   vodní pólo 
opora mužstva Fezko Strakonice, mistr ČR
10. Roman Špiler   lední hokej 
opora mužstva HC Strakonice, vítěz KP
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Družstva:
1. TJ Fezko Strakonice – muži  vodní pólo  mistři ČR
2. TJ Fezko Strakonice – ženy   vodní pólo  mistryně ČR
3. BK Strakonice – ženy    basketbal  5. místo 
      v ženské basketbalové lize

Kategorie mládeže

Jednotlivci:
1. Anna Švecová   atletika 
mistryně ČR ve skoku do dálky, 1. místo ve skoku do dálky na Evropských hrách 
žactva, 3. místo ve skoku do dálky na LOH mládeže, 7. místo na MR žactva ve více-
boji, 1. místo na MR dorosteneckých družstev, reprezentovala ČR na závodech se 
Slovenskem, kde získala 2. místo ve skoku do dálky 
2. Petr Masák    házená  
dorostenecký reprezentant ČR, člen družstva mladších dorostenců ČZ Strakonice 
(3. místo na přeboru ČR), opora družstva mužů
3. Michaela Vápeníková  basketbal 
opora mužstva starších žákyň a mladšího dorostu BK Strakonice
4. Kateřina Pechová   karate  
1. místo na MR, vítězka LOH dorostu – Cobra Ryu Strakonice
5. David Calta    stolní tenis 
9. místo na MČR, vítěz KP jednotlivců, čtyřhře a družstev, 2. místo s ČZ Strakonice 
ve III. lize 

Družstva:
1. TJ Fezko Strakonice – starší dorostenky vodní pólo  mistryně ČR 
2. TJ ČZ Strakonice – mladší dorostenci  házená  3. místo na přeboru ČR 
3. TJ Fezko Strakonice – starší dorostenci  vodní pólo mistři ČR 
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« SPORTOVNÍ OSOBNOSTI ROKU 2009

        TRENÉŘI ROKU 2009 

ROMAN MARIENKA A MIROSLAV VÁVRA 
Přivedli družstvo mladších dorostenců k 3. místu na přeboru ČR.

Foto: Archiv Romana Marienky Foto: Archiv Miroslava Vávry

      SPORTOVNÍ OSOBNOST 2009 

VLADIMÍR HAVLÍK
Zasloužilý pracovník v oblasti stolního tenisu. Je členem 
okresního svazu Strakonice. Stále je řazen mezi aktivní hrá-
če stolního tenisu.

Foto: Archiv Vladimíra Havlíka
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    SPORTOVEC S PRÁVEM UMÍSTĚNÍ DO SÍNĚ SLÁVY 

LADISLAV MATĚJKA
Pan Ladislav Matějka se narodil 9. 12. 1921 v Bělčicích, kde také se sportem začínal. 

Byl všestranný sportovec, začínal sokolskou gymnastikou, od roku 1939 se věnoval 
atletice, běhu na lyžích, po válce se věnoval i závodní kanoistice. V mnoha sportech 
dosáhl řady úspěchů. V atletice byly jeho doménou dlouhé běhy 1 500 m, 3 000 m, 
5 000 m a maraton, kde získal přední umístění na republikové úrovni. Na republiko-
vém mistrovství v roce 1941 získal 5. místo na maratonské trati, v roce 1943 byl třetí 
v běhu na 3 a 5 km a první v přespolním běhu na 8,5 km. O jeho všestrannosti svědčí 
také to, že v roce 1953 se stal přeborníkem Jihočeského kraje v závodě kanoí na 
10 km. Málo je známo, že dosáhl úspěchů i v motoristickém sportu. Se spolujezdcem 
Plojharem byl v roce 1962 mistrem ČR automobilových soutěžích třídy 1 600 ccm. V le-
tech 1961 a 1963 se stal vítězem Rallye Vltava a byl druhý na Rallye Šumava. 

Jeho velkou láskou bylo lyžování. Od počátku padesátých let se zúčastňoval re-
publikových mistrovství ve slalomu 
a sjezdu a stal se čtyřnásobným pře-
borníkem Jihočeského kraje. Od roku 
1953 byl členem a duší lyžařského od-
dílu TJ ČZ Strakonice, který nyní zná-
me pod jménem SKI klub Strakonice. 
Byl také trenérem. Jeho rukama prošla 
řada úspěšných sjezdařů. S jeho jmé-
nem je spjata i výstavba tělovýchov-
ného lyžařského areálu na Kubově 
Huti. Snaha vybudovat toto lyžařské 
centrum byla stará, ale realizace byla 
zdlouhavá a podařila jenom díky nad-
šencům z lyžařského oddílu a také 
díky panu Matějkovi.

Aktivní lyžování ho nepustilo ani 
v pokročilém věku, od roku 1987 se 
zúčastňoval veteránských lyžařských 
závodů, a v roce 2001 se dokonce stal 
ve své kategorii mistrem ČR.

Pan Matějka byl činný i ve funkcio-
nářské oblasti. Byl předsedou okresní-
ho svazu lyžování a členem Ústřední-
ho svazu lyžování. 
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Foto: Archiv Ladislava Matějky
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PETRA REISINGEROVÁ
reprezentantka basketbalu

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2009

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE V KATEGORII MLÁDEŽE 2009 

 

Foto: Archiv BK Strakonice

Foto: Archiv Anny Švecové

 

ANNA ŠVECOVÁ
reprezentantka atletiky
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  NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2009 

KATEGORIE MUŽŮ ODDÍLU VODNÍHO PÓLA 
TJ FEZKO STRAKONICE
mistři ČR 

Horní řada zleva: trenér Karel Faměra, Tomáš Javůrek, Marek Fügner, Michal Burian, Libor Vaněk, Jan 
Zikmund, Jiří Volák, Martin Faměra, Petr Jaroš; 
dolní řada zleva: Aleš Volák, Pavel Dohnal, Martin Poláček, Roman Šmat, Jan Javůrek, Tomáš Kopenec.
Foto: Archiv TJ Fezko Strakonice

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 2009

KATEGORIE DOROSTENEK ODDÍLU VODNÍHO PÓLA 
TJ FEZKO STRAKONICE
mistryně ČR
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