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«
Vážení sportovní přátelé,
dostává se vám do rukou již sedmý díl publikace Ohlédnutí za sportem Strako-
nice, který připomíná sportovní události a dění ve sportovních sdruženích a klu-
bech působících na území města Strakonice. Tentokrát je zachycen sportovní 
život roku 2010. 
Do minulého ohlédnutí byla nově zařazena rubrika nazvaná Co přinesl rok …, kde 
jednotlivé TJ/SK zhodnotily svoji sezonu místo dosavadního měsíčního přehledu 
sportovních událostí. Novinka přinesla velmi kladné ohlasy od vás, čtenářů, proto 
i v tomto díle naleznete krátkou prezentaci sportovních oddílů se zajímavostmi 
z klubového prostředí.
Jak je již zvykem, jsou na předních stranách novinky ze sportovišť, přehled jed-
notlivých klubů působících na území města, který je doplněn o kontakty. Nechybí 
ani informace o umístění vybraných mužstev, vyhodnocení ankety o nejlepšího 
sportovce, kolektivy a sportovní osobnosti včetně několika fotografií. 
Věříme, že publikace přinese zájemcům o sportovní prostředí zajímavé informace 
a potěšení z jejího čtení. 

Komise pro sport města Strakonice 
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« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

DALŠÍ SPORTOVNÍ AREÁL PRO OBYVATELE MĚSTA 
V září byl slavnostně otevřen nový sportovní areál Na Muškách, jehož výstavba 
započala v dubnu roku 2009. Ve sportovním areálu se nachází víceúčelové hřiště 
o rozměrech 42×24 m, tréninková běžecká dráha široká 2×1,22 m a dlouhá 165 m 
a tréninková čtyřdráha o šířce 4×1,22 m a délce 71 m. Hřiště i dráhy mají umělý vo-
dopropustný povrch. Součástí areálu je také objekt sloužící jako šatny se sociálním 
zázemím, nářaďovna a sklad. 
Sportoviště je k dispozici zdarma každý den, v období duben až září od 8 do 
20 hodin, ve zbývající části roku do setmění.
Náklady na vybudování areálu byly zhruba 18 mil. Kč, z toho 13,145 tis. Kč získalo 
město Strakonice jako finanční příspěvek z grantového programu ROP NUTS II 
Jihozápad. Zbylá částka byla hrazena z rozpočtu města.

« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 VE STRAKONICÍCH

Město Strakonice vyčlenilo ze svého rozpočtu v roce 2010 pro oblast tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit částku ve výši cca 44 mil. Kč. Součás-
tí tohoto objemu finančních prostředků jsou příspěvky jednotlivým sportovním 
a volnočasovým subjektům, dále pak finance spojené s krytím provozních a in-
vestičních nákladů sportovišť spadajících pod správu města a peníze na budování 
nových a úpravu stávajících cyklostezek. 

Další sportovní areál ve městě. Foto: Archiv STARZu StrakoniceVíceúčelové hřiště Na Muškách. Foto: Archiv STARZu Strakonice
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LEPŠÍ PŘÍPRAVA DÍKY NOVÉ POSILOVNĚ A GYMNASTICKÉMU SALONKU 
Hokejový klub HC Strakonice v roce 2010 dokončil stavbu posilovny a gymnastické-
ho salonku. Obojí bylo vybudováno v prostorách Zimního stadionu ve Strakonicích 
ve spolupráci se STARZem a za finančních dotací, které se podařilo získat jednak 
od Nadace KANOBO, jednak z Jihočeského kraje. Celkové náklady se pohybovaly 
okolo 130 tis. Kč, z toho Jihočeský kraj přispěl 70 tis. Kč a nadace 10 tis. Kč. 
Posilovna a gymnastický salonek jsou využívány nejen mladými hokejisty, ale 
i mladými krasobruslařkami pro svoji baletní přípravu. Pro tento účel byl salonek 
vybaven zrcadlovou stěnou.

VYLEPŠENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ DRAŽEJOV
V roce 2010 bylo na sportovišti TJ vykonáno několik zásadních akcí pro zlepšení 
jeho stavu. Tenisový kurt dostal nový kabát, tzn. kolem kurtu bylo vybudováno 
nové oplocení a na kurt byla navezena nová antuka, čímž se zásadně zlepšila 
jeho funkčnost a kvalita pro hru samotnou. Dále byla v areálu stadionu vybudová-
na vrtaná studna. Voda z ní je používána na zavlažování fotbalového hřiště. Byla 
přivedena i na tenisový kurt a byla provedena i přípojka do budovy kabin. Obě 
investiční akce vyšly na 445 tis. Kč a byly provedeny za pomoci grantů Jihočeského 
kraje, ze kterých jednota získala 289 tis. Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z vlastních 
prostředků TJ.

Posilovna vybudovaná v prostorách zimního stadionu. Foto: Archiv HC Strakonice, o. s.

Sportovní areál je možné využít pro míčové hry, jako je fotbal, volejbal, nohejbal a florbal. 
Na zmenšeném hřišti se může hrát i basketbal. Fota: Archiv STARZu Strakonice



8 9

Gymnastický salonek je využíván pro baletní přípravu. Foto: Archiv HC Strakonice, o. s.

Tenisový kurt s novým kabátem. Foto: Archiv TJ Dražejov

ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V HABEŠI
Na podzim započaly práce na odvodnění zejména dešťové vody z nohejbalového 
hřiště ve sportovním areálu v Habeši. K tomuto kroku oddíl nohejbalu TJ ČZ Pospol 
Strakonice přistoupil kvůli vodě, která znemožňovala využívat hřiště pravidelně. 
Práci formou brigády zajistili především členové oddílu. Odpracovalo se zhruba 
sto hodin, a to včetně okolních úprav terénu. Oddíl získal na akci příspěvek od 
města Strakonice ve výši 15 tis. Kč. 

Fotbalové hřiště, které je zavlažováno z vybudované studny. Foto: Archiv TJ Dražejov



10 11

« KOMISE PRO SPORT
Rok 2010 přinesl změnu ve složení sportovní komise. Dne 5. 10. jednala naposle-
dy čtrnáctičlenná komise jmenovaná pro volební období 2006–2010. Tato komise 
v roce 2010 zasedala celkem sedmkrát. Na svých jednáních se zabývala sportovním 
prostředím na území města a žádostmi o finanční příspěvky týkající se sportu a vol-
nočasových aktivit.
I v tomto roce komise uspořádala ve spolupráci s městem Strakonice a STARZem 
Strakonice Aprílové bruslení. V pátek 23. 4. od 15.30 hodin proběhl již třetí ročník ve 
sportovním areálu Na Sídlišti a v jeho těsné blízkosti. 
Pro zúčastněné bylo připraveno několik novinek. Byl vyhlášen nejstarší a nejmladší 
účastník bruslení, proběhlo losování o cenu III. ročníku in-line bruslení a také byli 
oceněni ti, kteří v den bruslení oslavili své narozeniny. Kromě toho si každý účastník 
na památku odnesl zajímavou věcnou sportovní cenu. 
V rámci programu se uskutečnilo vystoupení a akrobacie na skákacích botách 
a ukázka tréninku na kolečkových lyžích, kterou předvedli svěřenci trenéra Ing. Jana 
Žáka ze SKI-Klubu Strakonice. 
Účastníci bruslení byli podle věku rozděleni do pěti kategorií (do 7 let, od 8 do 
10 let, od 11 do 12 let, od 13 do 18 let a od 19 let). Nejmladší sportovci absolvo-
vali trasu v délce 400 m, starší pak 
1 200 m a zbylé tři kategorie projely 
trasu dlouhou 2 400 m. 
V říjnu proběhly volby do Zastupitel-
stva města Strakonice, a proto ukonči-
la svoji činnost komise, která pracova-
la od roku 2006. V prosinci byla Radou 
města Strakonice jmenována nová 
komise pro sport pro volební období 
2010–2014:
předseda: pan Luboš Parkos
členové: pan Luděk Bastián, Ing. 
Pavel Bublík, MVDr. Pavel Dušek, 
Mgr. Cyril Dušek, Mgr. Roman Heim-
lich, pan František Kouba, PaedDr. 
Pavel Kouba, Bc. Jitka Krýzová, pan 
Roman Marienka, pan Pavel Raba, 
pan Jan Schneedorfer, MVDr. Miro-
slav Vondřička, pan Václav Zábranský 
a Ing. Jan Žák. 

Akrobacie na skákacích botách. 
Foto: Archiv MěÚ StrakoniceHřiště po odvodnění umožňuje pravidelnou přípravu a hru. Foto: Archiv TJ ČZ Strakonice

Hřiště před úpravami zaplavované především dešťovou vodou. Foto: Archiv TJ ČZ Strakonice
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Ukázka tréninku na kolečkových lyžích. Foto: Archiv MěÚ Strakonice

Start nejmladších. Foto: Archiv MěÚ Strakonice

« TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2011
BK Czech Coal Aldast Strakonice
Předseda: Ing. Miloš Balák
Kontaktní osoba: Mgr. Eduard Gaisler – generální manažer 
   Pavla Krejčová – organizační pracovník
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 763 693 (Mgr. Eduard Gaisler); 776 654 566 (Pavla Krejčová)
E-mail: e.gaisler@seznam.cz; pavlak69@seznam.cz
Web: www.basketst.cz
Činnost: basketbal

Sportovní klub 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: výuka bojových umění (karate, Allkampf Jitsu, sebeobrana)

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

SK Diorit Strakonice
Předseda: František Slavík
Sídlo: Čelakovského 1012, 386 01 Strakonice 
Tel.: 602 454 578
E-mail: frantisek.slavik@tsst.cz
Činnost: lední hokej

Fbc Strakonice při DDM Strakonice
Ředitelka: Mgr. Iva Šrámková
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Čejka
Sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 216 (DDM); 728 725 394 (Mgr. Radek Čejka)
E-mail: ddm@ddmstrakonice.cz
Web: www.ddmstrakonice.cz
Činnost: florbal

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, kickbox 

HC Strakonice, o. s.
Výbor: Luboš Parkos, Mgr. Roman Heimlich, 
           Ing. Vladimír Trita, Václav Tábor, Monika Řeřábková
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.:   606 669 150 (Luboš Parkos); 606 669 151 (Václav Tábor); 
          606 669 152 (Mgr. Roman Heimlich) 
E-mail: hcst@seznam.cz
Web: www.hcstrakonice.cz
Činnost: lední hokej, krasobruslení 

SK JUDO 1990 Strakonice
Předseda: Karel Zelinka
Sídlo: Sokolská 295, 387 01 Volyně 
Tel.: 739 155 371 
E-mail: skjudo.strakonice@tiscali.cz; zelinka.k@seznam.cz
Web: www.judostrakonice.cz
Činnost: výcvik a výuka juda

FK Junior Strakonice, o. s.
Předseda: Josef Horňák
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 604 121
Činnost: fotbal

Občanské sdružení Karate Strakonice
Předseda: Mgr. Bc. Marek Šulc
Sídlo: Stavbařů 211, 386 01 Strakonice
E-mail: sulc@psycholog.strakonice.cz
Web: www.karate.strakonice.cz
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: gracik@quick.cz
Činnost: sportovní rybolov

Letecko-modelářský klub Strakonice
Předseda: Jan Raus
Sídlo: Holečkova 516, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 982 813 (Jan Raus)
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, 974 237 340
E-mail: csc.simic@seznam.cz
Činnost: lední hokej, kuželky, nohejbal, sportovní střelba

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

SKI-Klub Strakonice
Předseda: Jaromír Zeman
Kontaktní osoba: 
– alpské lyžování: Miroslav Rataj, tel.: 602 430 969, e-mail: elkost-rataj@seznam.cz
– běžecký oddíl: Mgr. Radek Sosna, tel.: 732 409 140, e-mail: radek.sosna@gmail.com 
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 265 413 

E-mail: zeman@ ssrsstrakonice.cz
Činnost: lyžování – běžecké a alpské disciplíny 

Sportovně střelecký klub Strakonice 
Předseda: Jiří Hála
Kontaktní osoba: Pavel Taubr – jednatel
Sídlo: Novosedly 134, 387 16 Volenice
Tel.: 737 732 663; 383 398 221 (Pavel Taubr)
E-mail: sskstrakonice@email.cz
Činnost: sportovní střelba

SK Strakonice 1908, s. r. o. 
Jednatel: Michal Káník
Sídlo: Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1
Tel.: 774 680 025
E-mail: kanik.m@seznam.cz
Činnost: fotbal

TJ ČZ Strakonice
Předseda: Josef Opava
Kontaktní osoba:
– oddíl házené: Ing. Jiří Dobeš, tel.: 721 244 825, e-mail: jirka.dobes@tiscali.cz, 
 web: www.hazenastrakonice.cz
– oddíl nohejbalu: Petr Votava, tel.: 734 645 237, e-mail: votavapetr.st@seznam.cz
– oddíl stolního tenisu: Ing. Miroslav Krejčí, tel.: 606 616 266, 
 e-mail: miroslav.krejci@str.cb.ds.mfcr.cz
– oddíl volejbalu: Mgr. Václav Svach, tel.: 725 035 417, e-mail: svachv@atlas.cz, 
 web: www.volejbal-st.cz
(v případě ostatních neuvedených oddílů kontaktujte přímo předsedu TJ) 
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
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 724 806 828 
E-mail: petr.mach@eon.cz
Web: www.tjdrazejov.wz.cz
Činnost: fotbal, tenis
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« ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

Tělovýchovná organizace Český svaz tělesné výchovy sdružuje za Strakonice v roce 2010 
dvacet tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jež mají následující členskou základnu:

18

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, dálkové a zimní plavání), 
 kuželky, volejbal, nohejbal, oddíl ASPV, turistika 

TJ Otava Strakonice
Předseda: Václav Vondra
Sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
Tel.: 721 960 222
E-mail: v.vondra@cbox.cz 
Činnost: kanoistika – vodní slalom, vodní turistika – pobyt v přírodě 

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

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
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Švéda – organizační pracovník
Sídlo: Petra Bezruče 287, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 487 585 (Ing. Zdeněk Švéda)
E-mail: zsveda@seznam.cz
Činnost: futsal

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 155 10 49 59 0 15 0 81 96

SK Basketbal Strakonice 36 21 0 21 9 0 6 0 15

TJ Balvani Strakonice 93 91 0 91 1 0 1 0 2

SK Cyklo-Macner Strakonice 41 34 5 39 0 2 0 0 2

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

FBC Dynamo Strakonice 9 9 0 9 0 0 0 0 0

SK Fight Pro Strakonice 22 18 0 18 3 0 0 1 4

HC Strakonice, o. s. 231 88 2 90 37 0 103 1 141

SK JUDO 1990 Strakonice 43 8 3 11 0 1 20 11 32

Občanské sdružení Karate Strakonice 358 78 48 126 50 19 108 55 232

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

SKI-Klub Strakonice 77 41 24 65 3 3 4 2 12

TJ ČZ Strakonice 910 266 304 570 36 45 154 105 340

TJ Dražejov 209 145 2 147 22 0 37 3 62

TJ Fezko Strakonice 431 142 124 266 19 14 77 55 165

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

SK Strakonice 1908, s. r. o. 239 129 0 129 39 0 70 1 110

Tenis klub Strakonice, o. s. 71 50 15 65 1 1 3 1 6

SK Tomako Strakonice, o. s. 34 30 3 33 1 0 0 0 1

TK Čtyřlístek 48 10 12 22 0 0 13 13 26

Dospělí od 18 let Dorost od 15 do 18 let Žactvo do 15 let

Mládež 
celkem

Dospělí 
celkem

Muži Ženy

391 43 141 184 4 4 82 117 207

Dospělí
Dospělí celkemCelkem Mládež celkemŽačkyŽáciDorostenkyDorostenci

« ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice
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BK CZECH COAL ALDAST STRAKONICE
BK Strakonice má velmi široký záběr své činnosti. Pečuje o výchovu od nejmen-
ších dětí přes dorostenecký věk až po vrchol, který představují prvoligové ženy. 
U všech svých členů zajišťuje jejich účast v nejvyšších soutěžích.
V pravidelných soutěžích hraje na počátku roku devět družstev. Mimo tří nejmladších 
kategorií, kde nejvyšší soutěží je oblastní přebor, hraje šest týmů ligové soutěže, které 
jsou nad rámec oblasti. Soustavná účast v nejvyšší soutěži žen je z pohledu malých 
Strakonic naprosto výjimečná. Také účast mládeže v nejvyšších českých soutěžích na-
dále potvrzuje výbornou kvalitu výchovy, neboť i zde patří strakonický klub soustavně 
mezi pět nejlepších klubů v ČR. Výchovu potvrzují nejen medailové úspěchy týmů mlá-
deže, ale také zapojení odchovaných hráček jak v týmu první ligy u nás doma, ale i v ji-
ných klubech, tak v týmu „B“ včetně startu dorostenek v reprezentačních týmech ČR.
Z těchto údajů vyplývá, že hlavní náplní není jen udržet vysokou kvalitu ženské 
složky, ale stejná pozornost je věnována výchově mládeže, hledání talentů a vy-
tvoření šancí širokému počtu dětí.

Ženy „A“ jsou hlavním reprezentantem klubu a jejich šesté místo v nejvyšší soutěži na 
začátku roku je úspěchem. Po podzimním zranění Michaely Staré je tým značně osla-
ben, ale výborné výkony Petry Reisingerové, která již v mládí odehrála několik sezon za 
náš klub, a odchovankyň Dariny Johnové, Jitky Musilové, Aleny Podskalské přes občas-
ná zakolísání si drží stále naději na postup mezi nejlepší čtyři týmy. V další části soutěže 
jsou výkony stále kolísavější. Odchází trenér Jiří Johanes, týmu se ujal Eduard Gaisler, 
ale zlepšení nenastalo. Tým po problematických výkonech skončil osmý. Cílem sezony 
bylo lepší postavení, ale osmé místo znamená další pokračování v nejvyšší soutěži. 
Do podzimní části se vrací na post trenéra Marcela Krämerová a svou náročností 
vdechuje do týmu nový elán. Její asistentkou se stává doma nejdéle hrající opora Ja-
roslava Bernasová. To se projevuje na pohledné hře, výborných výkonech i výhrách. 
Opory Petra Reisingerová (nejlépe doskakující a střílející hráčka soutěže), z domá-
cích Jitka Musilová a Darina Johnová dostávají posilu – vysokou a trpělivou Zoru 
Škrabalovou a zejména střelce Zuzanu Ondřejovou. Daleko lépe se zapojila do hry 
již v loňské sezoně získaná Michaela Uhrová a základ týmu doplňuje dříč – obránce 
Lucie Baláková. Podzimním oslabením je odchod Aleny Podskalské na studia. Na 
konci podzimní části je tým na sympatickém pátém místě. Dlouhodobě se však 
zranila Kateřina Konvičková a Zuzana Ondřejová. Předváděná hra je v některých zá-
pasech na špičkové úrovni a je důvod, aby hlediště tleskalo.

Ženy „B“ si potlesk diváků zaslouží také. Tým vznikl z domácích hráček, které se 
sešly po dorosteneckém věku a doslova se vyrojily okolo trenérky Lenky Pichlerové. 
Zcela v ústraní začaly s tréninkem včetně kondiční přípravy a svou hrou se nená-
padně blížily ke svému tajnému cíli, na jehož konci byla výhra v oblastním přeboru. 
Předváděly výborný basketbal, rychlý, kolektivní s maximální technickou vyspělostí. 
Výsledkem byla výhra přeboru a bez jediného zakolísání vyhrály postup do II. ligy.
V úspěšném jaru hrály výborně, opíraly se pod košem o hráčky Lucii a Radku Bab-
kovy, zkušenou Věru Reisingerovou a v poli předvedly výborné výkony Eva Šinde-
lářová, Kristýna Tomanová, Nikola Filková a Kateřina Kramlová.
Podzimní část byla ještě překvapivější, nejen z pohledu výsledků. Ani ve II. lize nepro-
hrály jediné utkání a pokračovaly ve skvělých, obětavých výkonech a velmi pohledné 
i účelné hře. V týmu navíc dostávají příležitost méně hrající prvoligové hráčky a také 
dorostenky. To je velkým přínosem nejen pro samotné výsledky, ale především jako 
doplněk výchovy mladých hráček. Jejich první místo ve II. lize je zcela zasloužené.
Celkově hra „B“ týmu je obrazem kvalitní basketbalové výchovy. 
Postupem do vyšší soutěže se otevřely dveře pro vznik družstva ženy „C“. Snaha Mila-
dy Sýkorové dát dohromady další odchovankyně se podařila a vzniklo „C“ pro radost 
ze hry. Jejich umístění na třetím místě v oblastním přeboru je povzbuzující. V týmu hra-
jí Lenka Dušková, Lucie Hanzlíková, Hana Němcová, Pavla Křišťanová, Klára Votavová, 
Milada Sýkorová, Helena Regálová, Hana Samková, Jitka a Petra Hradské. 
Že mají u nás vychované hráčky basketbal pod kůží, dokazuje také tým děvčat 
narozených okolo roku 1960, které pravidelně a úspěšně startují na celostátních 
turnajích veteránek, i když samy prohlašují, že jsou týmem dívek do 29 let. Jsou to 
– Andrea Johnová, Jana Kubičková, Lenka Brücklerová, Jitka Tomandlová, Jitka Ci-
bulková, Alena Pudilová, Ilona Zemanová, Ivana Jeništová, Anna Hraničková, Jana 
Čechová, Hana Bláhová, Jana Vysoká, Jitka Hradská. 

Dorostenky
Starší dorostenky hrály extraligu – soutěž dvanácti nejlepších týmů. Pro udržení 
soutěže absolvovaly velmi složitou sezonu a její udržení zaslouží pochvalu. Po 
odchodu několika hráček, zejména vysokých – Barbory Hořejší a Michaely Kotoro-
vé, zůstala na postu podkošové hráčky jediná vysoká hráčka Kateřina Náhunková, 
kterou doplňovaly menší a navíc mladší Linda Svobodová, Eliška Fialová a Zdeňka 
Paroubková. Motorem týmu byla výborná střelkyně Monika Kůsová. Navíc kromě 
Kateřiny Náhunkové, Moniky Kůsové a dlouhodobě zraněné Kláry Ovsíkové byly 
všechny věkem ještě mladší dorostenky. Tým vedl Petr Martínek a Jakub Mužík.
V podzimní části soutěže problémy s vysokými hráčkami pokračovaly. Navíc řada 
hráček trénovala s týmem žen, což je logicky přínosem pro jejich výchovu, ale na 
druhé straně tím byla narušena kontinuita přípravy týmu. Proto byly výsledky často 
nevyrovnané a tým se pohyboval stále nad propastí sestupu, i když v řadě zápasů 
dokázal, že patří mezi nejlepší.
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Navíc hrají v týmu jen dvě hráčky posledním rokem, čili perspektiva je nadějná. 
Tým vedla dvojice Jiří Johanes a Jakub Mužík. 
Mladší dorostenky vybojovaly na přeboru ČR bronzové medaile. Řada z nich hrála 
i za starší a měly by být nadějí. Patřila mezi ně Šárka Jozová, nejlepší střelec týmu, 
Eliška Fialová, Zdeňka Paroubková, Linda Svobodová, Martina Kadlecová, Kateřina 
Kuncipálová, Michaela Kotorová, Barbora Matějková, Kristýna Nováková, Tereza 
Pletichová a výborně v závěru soutěže zapadla do týmu žačka Michaela Vápení-
ková. Trenérskou trojici tvořil Petr Martínek, Jiří Johanes a Jakub Mužík. 
Do podzimní části vstoupil tým s novými tvářemi, loňskými žačkami. Část z nich 
byla ještě ve věku žactva, ale v průběhu podzimu, přes řadu problémů (nedosta-
tek vysokých hráček, nutnost rozdělení ke starším dorostenkám a s tím problémy 
v přípravě) podával tým v některých zápasech dobré výkony. Po podzimní části 
se drží u středu extraligové soutěže. Z loňského týmu zůstávají jen Šárka Jozo-
vá, Kristýna Nováková a Linda Svobodová, stávají se logicky oporami. Za vedení 
týmu odpovídá Alena Maršánová s asistenty Jakubem Maršánem a Miroslavem 
Vondřičkou ve spolupráci s Pavlem Kamarytem. Tito také zajišťují přípravu starších 
i mladších žaček, neboť hráčky často hrají víc soutěží. 

Také s oběma týmy žaček se slavily úspěchy. Starší žačky vybojovaly bronzové 
medaile na přeboru ČR a mladší skončily na pátém místě. 
Ve starším žactvu hrála Eliška Vondrysová, Michaela Vápeníková, Lucie Hálová, 
Nikola Šoborová, Sabina Vokounová, Lucie Matysová, z mladších Jolana Krejčová, 
která byla nejlepší střelkyní a také v týmu All stars, Dana Maršíková a Hana Kunci-
pálová.
Na vlastním přeboru se tým představil skvělou obranou a zaskočil zejména fa-
vorizovaný Hradec Králové. V obraně zavelela k bojovnosti Lucie Hálová a týmu 
narostla křídla i proti daleko zdatnějším soupeřům. Naše hra byla největším pře-
kvapením oblastního přeboru. Prakticky všechny tyto hráčky v podzimní části hrají 
za mladší dorostenky.
Do týmu žaček k oporám z loňského bronzu přišly Michaela Šídlová, Žaneta Kunci-
pálová, Eva Lošáková, Tereza Holubová, Aneta Makovcová, ale také mladší naděje 
Denisa Bauerová, Tereza Plechatá, Eliška Malá a nejmladší vysoká Julia Reisingero-
vá, která se stala výraznou oporu obou týmů žaček.
Po podzimní části jsou oba týmy na druhém místě v lize a je předpoklad, že bu-
dou v závěru bojovat o postup mezi nejlepší čtyři týmy v ČR.

Minidívky hrají oblastní soutěže ve všech třech věkových kategoriích – nejstarší 
(rok 1997), mladší (rok 1998) a nejmladší (rok 1999). Ve všech přebor vyhrály. Již 
podruhé se v kvalifikaci o postup mezi nejlepší na přeboru ČR nepodařilo po-
stoupit. I když výkonnost v minikategoriích není rozhodující, neúčast ve finále je 
považována za neúspěch. Tým starších vedla Kateřina Konvičková a Jakub Mužík. 

V kategoriích mladších a nejmladších se přebory nehrají, hrají se festivaly, které 
jsou obsazeny nejlepšími týmy. Všechny současné minidívky má klub díky mimo-
řádné obětavosti trenérky Radky Drnkové. Do podzimních soutěží v mini vstoupilo 
téměř 40 dívek.
Mimořádnou událostí bylo pořadatelství festivalu nejmladší věkové kategorie. Zúčast-
nilo se 14 týmů z celé ČR s velmi rozdílnou výkonností, někdy až překvapivě nadprů-
měrnou. Náročnou organizaci si vzala na starost Jaroslava Bernasová, spolutrenérka 
Radky Drnkové. Zvládla ji dokonale, k plné spokojenosti všech účastníků. Výraznou 
pomocí při vlastních zápasech byla Luďka Rubešová a Jakub Maršán, kteří obětavě po-
máhali. Našim dívkám o kousek unikl postup mezi nejlepších osm týmů, a tak skončily 
na desátém místě. Bylo to vítané měření. Na festivalu startovaly – Karolína Baloušková, 
Nikola Roučková, Kateřina Preissová, Nikola Jariabková, Aneta Sýkorová, Zuzana Holu-
bová, Nikola Drnková, Karolína Velková, Nikola Němcová, Tereza Šípová. 
Do podzimní části vstupují dívky znovu se třemi týmy. Ve všech kategoriích mají 
za soupeře i družstva chlapců, což je pro dívky dobrá škola. 
Nejstarší kategorii si vzala na starost Kateřina Konvičková ve spolupráci s Jaku-
bem Maršánem, pomáhají i ligové ženy Michaela Uhrová, Lucie Baláková a Darina 
Johnová. Kateřina Konvičková se stará také o mladší, kde jí pomáhá Radka Drnko-
vá, která má na starost i nejmladší naděje. 
Na soupiskách mini jsou také dívky, které hrály na festivalu – Martina Hollarová, 
Michaela Fauová, Kateřina Řezníková, Klára Votavová, Anna Lišková, Klára Pichle-
rová, Magda a Veronika Rajtmajerovy, Michaela Bublíková, Linda Fišerová, Sabrina 
Svobodová, Emma a Agáta Lukačevičovy, Pavla Koubová, Eliška Špánová, Tereza 
Bittnerová, Tereza Brušáková, Jana Havlová, Jindra Klejnová, Michaela Lipavská, 
Veronika Votavová, Natálie Kochová, Kateřina Voráčková, Alexandra Schallerová, 
a to jsou jen podzimní střelkyně.

V reprezentaci ČR na mistrovství Evropy juniorek hrála Monika Kůsová, do přípravy 
kadetek byla také zařazena Šárka Jozová. 

Mimořádnou událostí byl sjezd všech basketbalových generací, který zorganizoval 
v Katovicích začátkem června Pavel Kamaryt. Obětavě mu pomáhala Marie Škar-
dová, Ivana Řezníková, Dája Darebná (dívčí jména), Milan Janda a Aleš Svoboda. 
Sešlo se téměř 200 bývalých hráčů a hráček a ve všech tvářích i duších bylo nadše-
ní ze setkání. Někteří se neviděli 20 let! Všichni účastníci se shodli, že jim společné 
zápolení pod koši obohatilo život a na ty chvíle mají krásné vzpomínky. 
Atmosféra byla po všech stránkách nezapomenutelná. Přijela také Eva Kalužáko-
vá, nyní Blažková se svým mužem Luborem – trenérem stříbrných žen na loňském 
mistrovství světa. 

Smutnější zprávou je, že jsme se rozloučili s bývalým profesorem strakonického 
gymnázia Oldřichem Slováčkem, který stál u prvních kroků poválečné generace, 
kdy se gymnazisté okolo ročníku narození 1932–35 začali učit od svých předchůdců. 
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SPORTOVNÍ KLUB BASKETBAL STRAKONICE
Sportovní činnost klubu je vykonávána celoročně. V mistrovských soutěžích star-
tovala v sezonách 2009/2010 a 2010/2011 čtyři družstva „A“ mužů – II. liga, „B“ 
mužů – oblastní přebor, dorost U18 – dorostenecká liga a starší minižáci – ob-
lastní přebor. Kromě této sportovní činnosti klub spolupořádal Finále českého 
poháru mužů. Do Strakonic přijely špičkové basketbalové týmy České republiky. 
Mezi významné organizační úspěchy je třeba zařadit také pořadatelství tradičního 
Vánočního turnaje minižactva, kterého se účastnilo deset družstev a basketbalo-
vé exhibice E-on utkání hvězd, která se tentokrát uskutečnila formou exhibičního 
utkání nejlepších jihočeských týmů SKB Strakonice – BK Jindřichův Hradec. Klub 
se také podílel na zajištění Setkání strakonických basketbalistů, které se v červnu 
uskutečnilo v Katovicích.
Jednoznačně nejvýznamnějším sportovním úspěchem klubu v roce 2010 je vítěz-
ství II. ligových mužů ve skupině „A“ II. ligy, což klubu vyneslo i první místo při 
vyhlašování ankety Nejlepších sportovců okresu Strakonice v kategorii družstev 
dospělých. „B“ družstvo mužů obsadilo konečné osmé místo v oblastním pře-
boru. Dorost U18 skončil na devátém místě po základní části dorostenecké ligy 
a starší minižáci obsadili v oblastním přeboru sedmé místo. 

TJ BALVANI STRAKONICE
Další úspěšná sezona pro strakonický fotbalový klub, který už působí na území 
města více než dvacet let. Opět parta fotbalových nadšenců předvedla, že tajem-
ství této hry je především v kolektivní síle a odehrála se ctí tento ročník. Veškerá 
předsevzetí se podařila naplnit a tým Balvani „A“ se umístil na vynikajícím čtvrtém 
místě ve velice vyrovnané sezoně, kde nebylo slabých soupeřů. Ani mladíci v „B“ 
týmu si nevedli po fotbalové stránce špatně a určitě je na nich vidět výrazný po-
krok a zlepšení. Doplňováni zkušenými hráči z „A“ týmu předváděli líbivý fotbal, 
i když výsledkově se jim podařilo prosadit jen jednou. To ovšem nikoho neodradi-
lo a všichni už se těší do dalších bojů v nadcházejícím ročníku.

SK BIATLON STRAKONICE
Ve výchově mladých sportovců spolupracuje se SKI-Klubem Strakonice a DDM Stra-
konice, kde se rekrutují ve střeleckém kroužku nové talenty. SKB má nyní 37 členů.
K původní trenérské dvojici Jan Žák a Bedřich Šafařík přibyli další pomocníci: Bohu-
mil Melichar, Radek Sosna, Radek Valíček, Jiří Jeníček a Miroslav Kučera. Angažují 
se také rodiče závodníků, zejména zajišťováním dopravy na závody a na tréninky. 
Velkou pomocí je i možnost trénovat střelbu z malorážky na střelnici v Cehnicích, 
kde je správcem Lubor Zronek a díky řediteli Josefu Mrázovi střelbu ze vzduchovky 
v ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích zajišťují Zdeněk a Aleš Samcovi, Miroslav Ině 
a zpočátku i Pavel Taubr a Rudolf Feismantel.

Rok 2010 byl pro SKB Strakonice velice úspěšný. Ve dnech 30. 7.–1. 8. se v Ludvíkovi-
cích u Děčína konal Světový pohár v orientačním biatlonu, do kterého se kvalifikova-
ly i tři závodnice strakonického biatlonového klubu. Za účasti reprezentace Česka, 
Německa, Holandska, Švédska, Dánska a Slovenska se prosadily Michaela Samcová 
na devátém, Kateřina Kučerová na jedenáctém a Simona Martanová na osmnáctém 
místě. Všechny tři si tím zajistily účast na mistrovství světa tohoto atraktivního závo-
du, který se bude konat v roce 2011 ve Starém Městě pod Landštejnem.
Další velký úspěch zaznamenal SKB Strakonice na dvoudenní Velké ceně Evropy 
v letním biatlonu 2. a 3. října v Jílovém u Děčína. První den mezi dorostenkami 
zvítězila Kateřina Jeníčková, v žactvu získala bronz Kristýna Vondrysová a v kate-
gorii žen byla třetí Michaela Samcová. Druhý den excelovala opět Kateřina Jeníč-
ková svým dalším vítězstvím, v dorostu získal bronz Jan Melichar a v ženách byla 
Michaela Samcová opět třetí. Z dalších členů strakonické výpravy dosáhl v žactvu 
Vladimír Slanec na čtvrté místo, Jan Slanec na šesté místo a Jana Brejchová na 
místo páté. V dorostu byla Simona Martanová čtvrtá a Kateřina Kučerová pátá. 
V kategorii mužů obsadil Pavel Stejskal čtrnácté a Jiří Jeníček patnácté místo.
V celkovém hodnocení Českého poháru je SKB Strakonice na třináctém místě 
z osmadvaceti registrovaných klubů v ČR.

BUSHIDO – STRAKONICE, S. K. I. F. CZ, O. S.
Ze zdravotních důvodů předsedy oddílu byla v roce 2010 činnost sportovního klu-
bu pozastavena. 

COBRA RYU STRAKONICE, O. S. 
V roce 2010 se aktivity školy bojových umění Cobra Ryu zaměřily již tradičně na tři 
základní pilíře své činnosti. Sportovní příprava oddílů karate i Allkampf Jitsu a jejich 
účast na desítkách turnajů v rámci kraje, České republiky, ale i zahraničních včetně 
mistrovství Evropy. Probíhá soustavný kontinuální výcvik směřující k osobnímu růs-
tu v technické dovednosti každého člena školy, kdy jednotlivé etapy jsou zakon-
čeny zkouškou na daný technický stupeň. Samozřejmou součástí činnosti je pak 
výcvik sebeobrany a praktického využití principů bojových umění pro běžný život. 
Jako každoročně proběhl v září 2010 nábor nových členů. 
Nejširší základnu měl i v roce 2010 sportovní oddíl karate, a to převážně kategorie 
dětí a dorostu. Ve vrcholných sportovních soutěžích na republikové a mezinárodní 
úrovni pak dosahovali na nejvýznamnější úspěchy převážně sportovci v kategori-
ích dorostu, juniorů a dospělých.
V roce 2010 se karatisté zúčastnili všech krajských soutěží (tři kola krajské ligy 
a jeden krajský přebor). Druhé kolo krajské ligy proběhlo 17. 4. ve Strakonicích 
a jeho pořadatelem byl domácí oddíl Cobra Ryu. Na těchto krajských soutěžích 
získali karatisté z Cobry celkem 36 medailí, z toho bylo 16 zlatých, 10 stříbrných 
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a 10 bronzových. Celkem vybojovali 6 titulů krajský přeborník: Regina Rejžková 
krajský přeborník v kata i kumite (–48 kg) v kategorii juniorky, Lenka Petříková v ku-
mite juniorky (+59 kg), Tereza Sklenářová v kata starší žákyně, Miroslav Polánka 
v kumite junioři (–76 kg), Jiří Mlíka v kumite starší žáci (–60 kg).
Na krajské úrovni proběhly 11. 4. a 13. 11. i dvě speciální soutěže pro nejmladší 
karatisty KID CUP IV a V. Těchto soutěží se zúčastnilo i 23 mladých karatistů ve 
věku 7–12 let ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice. Pro většinu závodní-
ků z Cobry to byly jejich první nebo druhé závody a zvládli je opravdu vynikajícím 
způsobem. Soutěžilo se v kata i kumite a strakoničtí karatisté vybojovali celkem 
38 medailí, z toho získali celkem 15 zlatých medailí, 14 stříbrných a 9 bronzových. 
Nejúspěšnějším mladým karatistou strakonického týmu byla Tereza Juřicová, která 
vybojovala 2× zlato (kata i kumite) a jednou bronz v kata.
Medailové výsledky dosažené na krajských a regionálních soutěžích (disciplíny 
kata i kumite) všech závodníků:
Tereza Juřicová (mladší žákyně) 2× zlato, 1× bronz; Zuzana Randáková (mladší 
žákyně) 1× zlato, 1× stříbro, 1× bronz; Daniel Karger (mladší žák) 1× zlato,1× stří-
bro, 1× bronz; Daniel Hájek (mladší žák) 1× zlato, 1× stříbro, 1× bronz; David Po-
ledne (mladší žák) 1× stříbro; Daniel Limpouch (mladší žák) 3× stříbro; Vojta So-
lus (mladší žák) 1× zlato; Jaromír Chasa (mladší žák) 1× zlato a 1× stříbro; Tomáš 
Staněk (mladší žák) 1× zlato a 1× stříbro; Michal Černega (mladší žák) 2× zlato; 
Erik Šindelář (mladší žák) 1× zlato; Michael Staněk (starší žák) 1× zlato, 1× bronz; 
Marek Podlešák (mladší žák) 1× stříbro, 1× bronz; Petr Šmolík (mladší žák) 2× stří-
bro; Filip Hendrich (starší žák) 1× stříbro; Tomáš Tejml (starší žák) 1× zlato; Adélka 
Friedlová (mladší žákyně) 1× stříbro, 1× bronz; Lukáš Hanzl (mladší žák) 1× zlato, 
3× stříbro, 3× bronz; Tereza Sklenářová (starší žákyně) 1× zlato, 2× bronz; Jiří 
Mlíka (starší žák) 2× zlato; Karolína Šišpelová (dorostenka) 2× stříbro, 2× bronz; 
Pavel Polánka (dorostenec) 3× bronz; Tobiáš Drhovský (dorostenec) 1× zlato; Re-
gina Rejžková (juniorka) 4× zlato, 2× stříbro; Miroslav Polánka (junior) 4× zlato, 
1× bronz; Lenka Petříková (juniorka) 2× zlato, 1× stříbro, 1× bronz; Milan Hokr 
(muž) 2× zlato.
V roce 2010 se karatisté z Cobra Ryu dále zúčastnili jedenácti národních a mezi-
národních soutěží. I na těchto turnajích se strakoničtí karatisté dokázali prosa-
dit a vždy se probojovali na stupně vítězů. Celkem získali 42 medailí (14× zlato, 
7× stříbro a 21× bronz). Lukáš Hanzl (starší žák) 1× zlato, 2× bronz; Pavel Polánka 
(dorostenec) 2× bronz; Terezie Sklenářová (starší žákyně) 2× bronz; Jiří Mlíka (starší 
žák) 1× stříbro, 3× bronz; Regina Rejžková (juniorka) 6× zlato, 3× stříbro, 2× bronz; 
Miroslav Polánka (junior) 1× stříbro, 1× bronz; Lenka Petříková (juniorka) 6× zlato, 
1× stříbro, 7× bronz; František Mach (muž) 1× zlato, 1× stříbro, 2× bronz.
Vyvrcholením sportovních soutěží v rámci ČR bylo mistrovství České republiky. 
V roce 2010 se MČR dětí a mládeže konalo ve dnech 4.–5. prosince v Hodoníně. 
V této nejvyšší soutěži v rámci České republiky se do bojů o titul mistra ČR utká 

vždy 14 nejlepších karatistů v každé věkové a váhové kategorii. Nominaci na MČR 
si svými výkony vybojovalo celkem devět karatistů ze školy bojových umění Cobra 
Ryu Strakonice, a to v patnácti kategoriích. Vzhledem k velmi kvalitní a silné kon-
kurenci byl zisk tří medailí opravdu dobrým výsledkem. Nejlépe se s konkurencí 
dokázala vypořádat reprezentantka Lenka Petříková. Ve všech eliminačních i finá-
lových bojích potvrdila, že patří mezi nejlepší karatistky v ČR a stala se mistryní ČR 
v kumite juniorky +59 kg.
Tento titul potvrdil její místo v reprezentačním týmu České republiky a zajistil 
nominaci na mistrovství Evropy v Srbsku (únor 2011, Novi Sad). V kategorii kumi-
te juniorky –48 kg pak potvrdila své kvality Regina Rejžková, kdy prohrála velmi 
těsně až v prodloužení finálového zápasu a získala stříbrnou medaili. V kategorii 
kumite starší žákyně –50 kg si vedla velmi dobře i Terezie Sklenářová a po vyhra-
né repasáži obsadila pěkné třetí místo. I výkony dalších nominovaných byly na 
velmi slušné úrovni, i když tentokrát to stačilo jen na umístění těsně pod stupni 
vítězů. Jiří Mlíka (4. místo kumite starší žáci –60 kg), Pavel Polánka (4. místo ku-
mite dorostenci –70 kg), Karolína Šišpelová (4. místo kumite dorostenky –54 kg), 
Miroslav Polánka (4. místo kumite junioři –76 kg), Lenka Petříková (4. místo kata 
juniorky).
Lenka Petříková se stala, díky kombinaci prvního místa v kumite a čtvrtého místa 
v soutěži kata, nejúspěšnější juniorkou mistrovství ČR 2010.
Dne 9. 6. se v Praze konalo Akademické mistrovství České republiky v karate. V ka-
tegorii kumite muži nad 84 kg se tohoto prestižního turnaje zúčastnil i strakonický 
karatista František Mach. Svým výkonem potvrdil, že stále patří mezi nejlepší kara-
tisty v ČR, stal se akademickým vícemistrem České republiky.
Kromě soutěží pořádaných Českým svazem karate se strakoničtí karatisté účastnili 
i soutěží organizace Shikon Budokai. Vyvrcholením pak byla účast na mistrovství 
ČR této organizace dne 19. 6. v Jablonci nad Nisou. Na tomto mistrovství se nejlé-
pe dařilo Regině Rejžkové a Lence Petříkové, a to tak dobře, že obě po perfektních 
výkonech porazily všechny své soupeřky a staly se mistryněmi ČR ve svých katego-
riích. Regina Rejžková první místo kumite juniorky –48 kg, Lenka Petříková první 
místo kumite juniorky +59 kg.
Mezi nejvýznamnější úspěchy patří rozhodně účast Lenky Petříkové na mistrov-
ství Evropy WKF v Turecku (5.–7. 2. Izmir) a Reginy Rejžkové a Lenky Petříkové na 
mistrovství světa WKC v Itálii (20.–24. 10. Caorle). Na těchto vrcholných turnajích 
se nejvíce dařilo Regině Rejžkové, kdy na MS WKC v Italském Caorle vybojovala 
bronzovou medaili.
Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil 
i v roce 2010 několika významných mezinárodních seminářů a soustředění. Tradič-
ně se jednalo o sérii seminářů se specialistou na výcvik kumite, mistrem světa An-
tonio Olivou Sebou a semináře s celosvětově uznávaným japonským mistrem 
Takedji Ogawou.
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5.–12. srpna proběhlo týdenní soustředění celé členské základny a rekreačně tré-
nujících přátel ve Vrbně u Blatné. Soustředění se celkem zúčastnilo 52 cvičenců 
ze všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl jako vždy rozdělen 
do několika tematických skupin dle věku, zaměření a výkonnosti každého jednot-
livce. Sportovní tým se zaměřil převážně na taktickou a technickou přípravu pro 
novou sezonu. Společným jmenovatelem pro všechny skupiny pak bylo jako kaž-
dý rok zvyšování fyzické kondice, relaxace a speciální aktivity zaměřené na utužo-
vání vzájemných vztahů a týmovou spolupráci. František Mach, Regina Rejžková 
a Lenka Petříková poté ještě absolvovali velmi náročné desetidenní soustředění 
s reprezentací České republiky v Jizerských horách.

Rekapitulace největších sportovní úspěchů v roce 2010
Titul přeborník Jihočeského kraje:
Lenka Petříková kumite (+59 kg) v kategorii juniorky, Regina Rejžková kata juniorky 
a kumite juniorky (–48kg), Miroslav Polánka kumite junioři (–70 kg), Tereza Sklená-
řová kata starší žákyně, Jiří Mlíka kumite starší žáci (–60 kg).

Akademické mistrovství České republiky: 
2. místo František Mach v kumite muži (+84 kg).

Mistrovství České republiky – Český svaz karate: 
1. místo Lenka Petříková kumite juniorky (+59 kg), 2. místo Regina Rejžková kumite 
juniorky (–48kg), 3. místo Terezie Sklenářová kumite starší žákyně (–50 kg).

Mistrovství České republiky – Shikon budokai: 
1. místo Lenka Petříková kumite juniorky (+59 kg)
1. místo Regina Rejžková kumite juniorky (–48 kg). 

Mistrovství světa WKC – Caorle: 
3. místo Regina Rejžková kumite juniorky (–48 kg). 

Nominace do reprezentace České republiky: Lenka Petříková, Regina Rejžková.

Umístění na předních místech oficiálního žebříčku Českého svazu kara-
te dle bodového zisku v jednotlivých turnajích v roce 2010:
Regina Rejžková  1. místo kumite juniorky   –48 kg
Lenka Petříková   1. místo kumite juniorky   +59 kg 
   1. místo kumite juniorky ve váze bez rozdílu hmotnosti
František Mach   3. místo kumite muži   +84 kg
Lukáš Hanzl   5. místo kumite starší žáci  –39 kg
Pavel Polánka   5. místo kumite dorostenci  –70 kg
Terezie Sklenářová  7. místo kumite starší žákyně  –50 kg
Miroslav Polánka  8. místo kumite junioři   –76 kg

SK CYKLO–MACNER STRAKONICE
Oddíl uspořádal v roce 2010 dva závody. První z nich se konal 15. května a jedna-
lo se již o 14. ročník silničních závodů – Velká cena Cyklo–Macner. Závody byly 
zařazeny do seriálu Šumavské amatérské ligy. Druhé proběhly 20. června, byl 
to 19. ročník závodů horských kol zařazených do Pošumavské ligy horských kol 
– Velká cena Cyklo–Macner. V tomto závodě vyhrál Jan Hubr v kategorii mužů 
18–29 let a obsadil také druhé místo v absolutním pořadí. V konečném pořadí 
Pošumavské ligy horských kol byl pak na šestém místě František Macner v kate-
gorii veteránů.
V květnu oddíl uspořádal cykloexpedici Sardinie a každoroční podzimní cykloex-
pedici Lago di Garda v Itálii v říjnu.

OS ČSTV STRAKONICE
Jako v letech předešlých, tak i v tomto roce vyhlásilo OS ČSTV Strakonice anketu 
o nejlepšího sportovce okresu Strakonice, tentokrát za rok 2009. Výsledky ankety 
byly před zraky několika desítek diváků slavnostně vyhlášeny v Domě kultury ve 
Strakonicích dne 16. 2. (Výsledky ankety jsou uveřejněny v publikaci Ohlédnutí 
za sportem 2009 Strakonice na stranách 57–58.) 
Ve spolupráci s TJ ČZ Strakonice uspořádalo ČSTV již tradiční sportovní akci ko-
nanou vždy ve stejný termín, a to 21. 8. – Běh městem. Jednalo se již o XVI. roč-
ník. Vzhledem ke stavebním činnostem na území města došlo k úpravě trati, 
nesměřovala do centra města. Díky tomu byla zkrácena zhruba o 200 m. Běžci 
tedy vyrazili po trase dlouhé 5 280 m. Vydali se od hotelu Bavor přes most Jana 
Palacha ke kruhovému objezdu v Bavorově ulici do Havlíčkovy ulice. Odtud 
dále přes Rennerovy sady kolem obchodního centra Hvězda, Ellerovou ulicí 
k mostu Na Křemelce, dále pak míjeli kruhovou křižovatku u Fezka a pokračo-
vali Píseckou ulicí k Sídlišti 1. máje. Zde pokračovali Lidickou ulicí ke Hvězdě, 
Ellerovou ulicí do ulice Na Ohradě a k hotelu Bavor, kde trasa končila. V rámci 
doprovodného programu zahrála skupina Pauza a Armáda ČR – Musado před-
vedlo ukázku bojového umění. Ve dvanácti věkových kategoriích startovalo še-
stasedmdesát běžců. 

SK DIORIT STRAKONICE
V roce 2010 se zvýšila členská základna klubu o tři členy. Členové oddílu Milan 
Řehoř a Miroslav Boška jsou trenéry mládeže HC Strakonice, o. s. 
V sezoně 2010/2011 se oddíl zúčastnil okresního přeboru ledního hokeje, kde star-
tovalo celkem sedm družstev (čtyři z okresu Klatovy – Sušice, Malá Víska, Luby 
a Horažďovice – a tři z okresu Strakonic – Diorit, Katovice a Drahonice). 
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FBC STRAKONICE PŘI DDM STRAKONICE
Florbalisté trénují v házenkářské hale v Máchově ulici a v tělocvičně ZŠ Povážská 
naproti nemocnici.
Oddíl má čtyři družstva ve všech věkových kategoriích a jeho členská základna 
čítá 70 osob. Družstva hrají ligové soutěže. 

FBC DYNAMO STRAKONICE
Klub v roce 2010 nevyvíjel žádnou činnost a nebyl přihlášen do žádné soutěže.

SK FIGHT PRO STRAKONICE
Sportovní klub se začal zúčastňovat národní ligy boxu a pravidelně startuje na 
oblastních kolech boxu v juniorské a mužské kategorii. Od školního roku 2011 
pořádá nábor dětí od 7 let. Potěšující je, že o tento sport začíná být ve Strakonicích 
velký zájem i v řadách mladých ročníků.

HC STRAKONICE, O. S. 
HC Strakonice, o. s., je sportovní klub s více než stoletou tradicí (rok založení 
1908), který se stará o více než 250 dětí a mládeže ze Strakonic a okolí. Dlouho-
dobé a zejména výsledky jednotlivých oddílů HC Strakonice, o. s., a výsledky prá-
ce trenérů jsou dobrou prezentací nejen strakonického hokeje a sportu vůbec, 
ale také velkým společenským přínosem pro sportovní fanoušky Strakonicka, 
veřejnost a i rodiče dětí. 
Klub se snaží o rozvoj i vlastními silami. V loňském roce se podařilo vybudovat 
svépomocí tělocvičnu pro mládež a získat grant Jihočeského krajského úřadu 
na její vybavení. 
V minulé sezoně (2010/2011) dosáhla mužstva oddílu významných sportovních 
úspěchů. Muži opět patřili mezi nejlepší družstva krajské ligy a s předstihem 
opět získali titul mistra Jihočeské krajské ligy a vyhráli kvalifikaci i baráž o II. ligu 
ledního hokeje. 
V anketě Sportovec okresu Strakonice za rok 2010 se brankář Roman Špiler umístil 
mezi prvními jednotlivci a stal se nejlepším gólmanem ligy. Střelec Roman Šulík 
obsadil druhé místo v kanadském bodování. 
Po dobu utkání našeho mužstva v play off, kvalifikaci, nebo při baráži doslova 
žily Strakonice hokejovou euforií a návštěvy na utkání byly často přes tisíc diváků. 
Výborné výkony podávala mládež, která se umístila ve všech kategoriích, od 2. tří-
dy až po juniory na předních místech v Jihočeském kraji. Žáci 5. až 8. tříd byli 
zařazeni do nejvyšší a elitní žákovské ligy ČR, kde se utkávali se soupeři jako jsou 
Sparta Praha, Slavia Praha, HC Plzeň 1929, Mountfield České Budějovice, Kladno, 
HC Příbram, HC Tábor a dalšími a dosahovali v těchto utkáních výborných výsled-

ků. Žáci 5. třídy skončili ve své základní skupině na třetím místě za Spartou a Slavií 
a Veronika Bucifalová reprezentovala mužstvo dívek České republiky do 15 let. 
Také junioři zvítězili v krajské lize a hráli kvalifikaci o postup do I. ligy, dorostenci 
zůstali pouze o skóre v krajské lize druzí.
V období vánočních svátků byly pořádány hokejové turnaje žáků oddílu i za účasti 
klubů z jiných hokejových měst. 
Vzhledem k výborným výsledkům hokejového klubu bude Strakonicím vedle Čes-
kých Budějovic v únoru 2011 svěřeno mistrovství České republiky krajských výběrů 
do 15 let a v srpnu 2011 se uskuteční na zimním stadionu turnaj reprezentací do 
20 let za účasti České republiky, Německa, Švýcarska a Slovenska. 
Velmi úspěšně zde již třetí rok působí při HC Strakonice, o. s., kroužek krasobrus-
lení. Trénují zde velice zkušené trenérky z Českých Budějovic, které vedly v minu-
losti olympionika Tomáše Vernera. Strakoničtí mladí krasobruslaři již dosáhli na 
závodech také prvních úspěchů. Na stadionu již tradičně byl pořádán dětský den 
a maškarní rej na ledě pro děti i dospělé. 
Úspěchy hokejového klubu byly vyhodnoceny na závěrečném Galavečeru hokejo-
vého klubu v domě kultury za účasti představitelů města.

SK JUDO 1990 STRAKONICE
Strakoničtí judisté zahájili rok účastí na velmi obsazovaném mezinárodním kvali-
fikačním turnaji Českého poháru v Hranicích na Moravě dne 14. 2. Turnaje se zú-
častnilo 600 závodníků. V kategorii staršího žactva obsadili bronzové příčky Kateři-
na Sosnová ve váze do 57 kg a Vít Špoula ve váze do 73 kg. Čtvrté místo si domů 
přivezla Karolína Opavová v kategorii starších žákyň ve váze do 40 kg. 
Druhý start absolvovali judisté v Písku na turnaji začátečníků dne 27. 2. Pro některé 
to byly jejich první závody. V kategorii mláďat vybojovali stříbro Filip Tesař ve váze 
do 30 kg a Žaneta Lešková ve váze do 32 kg. Bronz získali v mláďatech Tereza Hří-
delová ve váze do 32 kg a Petr Brůček ve váze do 47 kg. Ve stejné kategorii obsadil 
páté místo Ondřej Tomášek ve váze do 28 kg. V kategorii staršího žactva ve váze 
do 80 kg vyhrál Pavel Melichar a bronz vybojoval Jan Kučera.
Šestý březnový den proběhl Čokoládový turnaj v Kaplici. V kategorii mláďat získal 
zlatou medaili Petr Pešek, bronzovou Petr Brůček, oba ve váze do 40 kg. Stříbro 
si domů přivezla Tereza Hřídelová ve váze do 33 kg a bronz Žaneta Lešková ve 
stejné váze. Sedmý byl Jan Valeš ve váze do 30 kg. V mladších žácích obsadil třetí 
místo Josef Sochacký ve váze do 38 kg, čtvrté Pavel Pihera ve váze do 42 kg a páté 
Michal Šourek ve váze do 38 kg.
Dne 28. 3. startovali strakoničtí judisté – Kateřina Sosnová a Vít Špoula – na mezinárod-
ním kvalifikačním turnaji mladšího a staršího žactva Českého poháru v Litoměřicích. 
Kvalifikační závody absolvovalo 400 závodníků. Ve svých kategoriích staršího žactva 
obsadili bronzové příčky ve váze do 57 a 73 kg a připsali si další body v boji o postup 
na mistrovství České republiky. Celkově po dvou kolech jim patří druhé a třetí místo.
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Dne 18. 4. hostil Týn nad Vltavou kvalifikační turnaj Českého poháru Týn Cup. 
V mladších žácích startovali Michal Šourek a Josef Sochacký, oba ve váze do 38 kg, 
Pavel Pihera ve váze do 42 kg a ve starších žácích Pavel Melichar ve váze +73 kg. 
Uvedení neprošli sítem prvního kola. Již tradičně se dařilo Kateřině Sosnové ve 
váze do 57 kg a Vítu Špoulovi ve váze do 73 kg, kteří si ziskem stříbrné a bronzové 
medaile připsali další body v boji o postup na mistrovství České republiky a tím si 
svou účast na něm definitivně zajistili. 
Šestými závody pro Strakonické byla účast na Velké ceně města Prachatice dne 
8. 5. V kategorii mláďat vybojoval zlato Petr Pešek ve váze do 40 kg, čtvrté mís-
to obsadil Petr Brůček ve váze do 45 kg. Mezi startujícími dále byli Jan Veleš 
a Žaneta Lešková, oba ve váze do 33 kg, a Tereza Hřídelová ve váze do 36 kg. 
V mladších žácích startovali tři Strakoničtí. Na třetím místě skončil Pavel Pihera ve 
váze do 42 kg, na sedmém Josef Sochacký ve váze do 38 kg a ve stejné váhové 
kategorii startoval také Michal Šourek. V kategorii starších žáků vyhrál Vít Špoula 
ve váze do 73 kg. I starší žákyně zde byly velmi úspěšné. Domů si přivezly dvě 
zlaté medaile, a to Karolína Opavová ve váze do 44 kg a Kateřina Sosnová ve 
váze do 57 kg.
Dne 22. 5. se konal v Kaplici mezinárodní turnaj O pohár města. V mláďatech vy-
bojovali druhé místo Petr Pešek ve váze do 40 kg a Petr Brůček ve váze do 45 kg. 
Ve stejné kategorii obsadila čtvrté místo Tereza Hřídelová ve váze do 33 kg a šestí 
byli Jan Valeš ve váze do 30 kg a Žaneta Lešková ve váze do 33 kg. V mladších 
žácích startovali dva strakoničtí judisté a oba ve své váhové kategorii získali třetí 
místo. Byli jimi Josef Sochacký ve váze do 38 kg a Pavel Pihera ve váze do 42 kg. 
Ve starších žácích obsadil zlatou medailovou pozici Vít Špoula ve váze do 73 kg, 
na pátém místě byl Pavel Pihera ve váze +73 kg. Karolína Opavová zářila na třetím 
místě v kategorii starších žákyň ve váze do 44 kg.
V sobotu 5. 6. uspořádal strakonický oddíl šestý ročník Velké ceny města Strako-
nice v kategoriích mláďat, mladšího a staršího žactva. Tyto závody byly rovněž 
oslavou oddílového jubilea – 20 let juda ve Strakonicích. U této příležitosti byla 
udělena bronzová plaketa krajského svazu juda zakladateli oddílu panu Karlu Ze-
linkovi. Judisté zápasili ve strakonické sokolovně v počtu 151 startujících z 18 od-
dílů. V mláďatech startovali Filip Tesař ve váze do 30 kg a Jáchym Kvěch ve váze 
do 36 kg, první místo vybojoval Petr Pešek ve váze do 40 kg a druhé Petr Brůček 
ve váze do 45 kg. Na sedmém místě skončili Jan Valeš ve váze do 30 kg a Tereza 
Hřídelová ve váze do 33 kg. V mladších žácích startoval Michal Šourek ve váze do 
38 kg, třetí místo obsadil Josef Sochacký ve váze do 38 kg a páté Pavel Pihera ve 
váze do 42 kg. Ve starších žácích získali judisté z oddílu dvě zlaté medaile, jednu 
Vít Špoula ve váze do 73 kg, druhou Pavel Melichar ve váze +73 kg. I v kategorii 
starších žákyň získal oddíl dvě medaile. První byla zlatá a získala ji Kateřina Sosno-
vá ve váze do 57 kg, druhá byla stříbrná, kterou se může pyšnit Karolína Opavová 
ve váze do 44 kg.

Devátých závodů se účastnili Kateřina Sosnová a Vít Špoula, když dne 19. 9. starto-
vali na mezinárodním kvalifikačním turnaji Českého poháru v Brně. Zde Vít Špoula 
vybojoval jedno vítězství ve váze do 73 kg a Kateřina Sosnová žádné, takže do 
finálových bojů nezasáhli.
Desáté závody strakonických judistů proběhly v Sušici druhý říjnový den. Strakoničtí 
se zúčastnili v kategoriích mláďat, mladšího a staršího žactva a dosáhli následujících 
výsledků: v kategorii mláďat získali zlato ve váze do 40 kg Petr Pešek, stříbro ve váze 
do 39 kg Žaneta Lešková, bronz ve váze do 30 kg Filip Tesař a ve váze do 45 kg 
Jáchym Kvěch, čtvrté místo ve váze do 39 kg Tereza Hřídelová a deváté ve váze do 
32 kg Jan Valeš; v mladších žácích obsadil ve váze do 46 kg třetí místo Pavel Pihera, 
páté ve váze do 42 kg Josef Sochacký a sedmé ve váze do 38 kg Michal Šourek; ve 
starších žácích vyhrál ve váze +73 kg Vít Špoula, na druhém místě skončil ve váze do 
44 kg Adam Šípek a na šestém Pavel Melichar ve váze +73 kg; ve starších žákyních 
získaly strakonické dívky dvě zlaté medaile, Karolína Opavová ve váze do 44 kg 
a Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg.
Jedenáctých závodů a zároveň posledního kvalifikačního turnaje Českého poháru 
se oddíl zúčastnil v Jihlavě dne 17. 10. V mladších žácích vybojoval jedno vítězství 
Pavel Pihera ve váze do 50 kg. Startoval zde také Michal Šourek ve váze do 42 kg. 
Ve starších žácích byl na bronzové příčce Vít Špoula ve váze do 73 kg a startoval 
ve váze +73 kg Pavel Melichar. Kateřina Sosnová si přivezla páté místo v kategorii 
starších žákyň ve váze do 57 kg.
Předposlední říjnový den se oddíl zúčastnil dvanáctých závodů – Velké ceny měs-
ta Prachatice. V kategorii mláďat vyhrál Petr Pešek ve váze do 40 kg, na páté příčce 
se umístila ve váze do 36 kg Tereza Hřídelová, na sedmé Žaneta Lešková také 
ve váze do 36 kg a deváté místo obsadili Filip Tesař ve váze do 33 kg a Jáchym 
Kvěch ve váze do 40 kg. V mladších žácích byl pátý Pavel Pihera ve váze do 50 kg 
a sedmý Josef Sochacký ve váze do 42 kg. Ve starších žácích vybojovali Strakoničtí 
tři medaile – dvě zlaté a jednu bronzovou. První zlato získal Vít Špoula ve váze do 
73 kg a druhé Pavel Melichar ve váze +73 kg, bronz Adam Šípek ve váze do 42 kg. 
Starší žákyně zde byly také velmi úspěšné, získaly dvě zlaté medaile – Karolína 
Opavová ve váze do 44 kg a Kateřina Sosnová ve váze do 57 kg.
Dne 6. 11. se v Liberci uskutečnilo mistrovství České republiky. Zde za starší žactvo 
startovali Vít Špoula a Kateřina Sosnová. Vít Špoula v konkurenci šestnácti závodní-
ků prohrál jediný zápas a obsadil tak bronzovou příčku. Kateřina Sosnová skončila 
na pátém místě.
Posledním závodem roku 2010 byl dne 4. 12. Randori Cup v Kaplici. V mláďatech 
vyhrál Petr Pešek ve váze do 40 kg, na třetí příčce skončila Tereza Hřídelová ve váze 
do 34 kg, páté místo obsadila Žaneta Lešková ve váze do 34 kg a na sedmém místě 
byl Filip Tesař ve váze do 33 kg. Mladší žáci si z posledního závodu domů přivezli 
dvě bronzové medaile. Byl jim Josef Sochacký ve váze do 42 kg a Pavel Pihera ve 
váze do 46 kg. 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KARATE STRAKONICE
V uplynulém roce byl zrealizován pravidelný a soustavný výcvik karate včetně po-
hybové školky pro předškolní děti. Celoroční všeobecný pohybový rozvoj byl ukon-
čen Letním táborem se sportem a hrou pořádaným jak pro členy sdružení, tak pro 
veřejnost. Oddíl uspořádal čtyři víkendové semináře karate a proběhly zkoušky na 
pásy v karate.

KLUB SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ ČTU STRAKONICE
Rok 2010 je hodnocen kladně, protože družstva oddílu i jednotlivci si vedli vcelku 
dobře ve všech soutěžích dospělých i juniorů.
První družstvo dospělých se zúčastnilo první ligy v lovu ryb udicí – muška. Druž-
stvo ve složení Roman Heimlich, Lukáš Pazderník, Miroslav Lukáš a Michal Němec 
skončilo v první polovině startovního pole, což je velmi dobrý počin, protože kon-
kurence je stále větší a větší. 
Zajímavostí jsou úspěchy Romana Heimlicha, který nejen že vyhrál několik pohá-
rových závodů dospělých, ale též se dokázal prosadit do české reprezentace, se 
kterou se zúčastnil mistrovství Evropy a v roce 2011 bude reprezentovat ČR i na 
mistrovství světa.
Klub v tomto roce pořádal dva pohárové závody, a to O pohár Milana Januse do-
spělých, který vyhrál závodník oddílu Roman Heimlich, dále pak Memoriál Milana 
Januse juniorů, kde se všichni tři junioři oddílu umístnili v první desítce. Junioři se 
dále zúčastnili čtyř pohárových a dvou mistrovských závodů, kde se vždy mini-
málně jeden z mladíků oddílu umístnil v první desítce, což je v jejich věku velký 
úspěch.
Dalším závodem, který pořádal oddíl, byla krajská divize, kde na prvním místě 
skončilo strakonické druhé družstvo, které tak postoupilo do druhé ligy.
Mezi další události patří sloučení s dalším muškařským klubem ze Strakonic, a to 
s RSK Otava. Hlavní důvod byl, že za tento klub hostovali členové oddílu a shánění 
peněz pro dva kluby je vždy složitější než pro klub jeden.
I v tomto roce byl uspořádán již tradiční rybářský ples, který má stále velké ohlasy.

LETECKO-MODELÁŘSKÝ KLUB STRAKONICE
Klub leteckých modelářů má v roce 2010 čtyřiatřicet členů, což je nárůst opro-
ti roku 2009 o jednoho člena. Hlavní náplní činnosti je létání s volnými modely 
a modely RC (řízený rádiem). Modeláři létají jak v soutěžích, tak i pro zábavu a pro 
radost. Dá se říct, že stabilní je i parta, která létá s modely vrtulníků.
Strakonický modelářský klub pořádal během roku 2010 tradiční soutěže volných 
a RC modelů.
Rok 2010 byl zahájen na Nový rok oblíbenou soutěží házedel, které se účastnili 
i modeláři z Písku a Sezimova Ústí. V žácích vyhrál domácí Pavel Malina, v seni-

orech Jan Čihák ze Sezimova Ústí. Domácí Ing. Roman Volf byl třetí. Zimní část 
soutěží pokračovala okresní ligou házedel, kde se Strakonickým podařilo ze čtyř 
kol odlétat pouze dvě. Ostatní byla pro nepřízeň počasí zrušena. V celkovém vy-
hodnocení byl první Jaroslav Man, druhý Václav Patěk a třetí Petr Malina.
Soutěže volných modelů pak pokračují veřejnými soutěžemi, kde se zúčastňují 
většinou jen místní členové LMK, i když je nutno s potěšením napsat, že v roce 
2010 byla účast na strakonických akcích oživena účastí modelářů z Prahy, Pyšel, 
Písku a Prachatic.
V květnu se létá na Všechově u Tábora. Jedná se o jednu ze soutěží světového 
poháru, na které Václav Patěk obsadil v kategorii F1C (volné motorové modely) po 
krásném rozletu na pět minut první místo. Ve větroních F1A Jaroslav Man osmačty-
řicáté místo, kdy ze sedmi startů pokazil pouze jeden.
Další aktivitou volných modelářů je účast na některých soutěžích českého poháru 
– Panenský Týnec, dvě soutěže v Kožlanech a Jihočeská váza v Táboře, kde za rok 
2010 byl hodnocen v kategorii F1A Jaroslav Man na jedenačtyřicátém místě a F1C 
Václav Patěk na prvním místě.
Od časného jara až do podzimu je provozováno na místním letišti rekreační RC 
polétání, jehož součásti je na přelomu července a srpna soutěž větroňů RC V2. 
Za LMK Strakonice létal RC V2 Ing. Roman Volf, který obsadil páté místo a Jiří Hais, 
který skončil na šestém místě. Zvítězil Karel Kozouč z Týnce nad Sázavou, druhý 
byl Libor Koten z Králova Dvora a třetí Jan Thienel z Prahy. Letošní soutěž byla po-
znamenána malou účastí šesti soutěžících. 
V podzimním období vrcholí sezona volných modelů mistrovstvím České republi-
ky 4. 9. v Hranicích na Moravě – kategorie F1H (volné větroně) a F1J (volné modely 
poháněné spalovacím motorem), 18. 9. v Panenském Týnci – kategorie P 30 (volné 
větroně s pohonem gumového svazku 10g) a A3 (volné větroně) a 25. 9. v Boroti-
cích na Moravě – kategorie F1A (volné větroně), C (volné motorové modely). 
Výsledky mistrovství ČR za rok 2010:
4. 9.  F1H:  2. Michal Pán, 13. Jaroslav Man, 14. Ing. Roman Volf 
 F1J:  4. Václav Patěk 
18. 9.  P 30:  6. Michal Pán, 7. Jaroslav Man, 9. Václav Patěk 
 A3:  8. Michal Pán 
25. 9.  F1A:  8. Jaroslav Man 
 F1C:  5. Václav Patěk 
Tři nejlepší výsledky se pak promítnou do republikového žebříčku modelářů, který 
je rozdělen podle jednotlivých kategorií, umístění je dostupné na stránkách Svazu 
modelářů ČR.
Stranou nezůstává ani výchova mladých modelářů. Jaroslav Man a Jan Raus pracují 
dlouhodobě jako vedoucí kroužku leteckých modelářů při DDM Strakonice. Zájem 
mládeže je však v posledních letech malý a hlavně není zájem o aktivní pohyb, 
který k volné modelařině patří.
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SK POLICIE STRAKONICE
Ve sportovním klubu policie působí čtyři oddíly – oddíl ledního hokeje, oddíl kuže-
lek, oddíl sportovní střelby a oddíl nohejbalu dětí. Právě oddíl nohejbalu dětí, pod 
vedením bývalého mistra světa, několika násobného mistra republiky a současné-
ho hráče extraligového týmu Karlových Varů Vladimíra Babky, začal svoji činnost 
v roce 2010, kdy se soustředil na nábor nových členů a prvotní seznámení se se 
základy hry. Nábor nových dětí probíhá v podstatě nepřetržitě.
Oddíl sportovní střelby již tradičně úspěšně reprezentuje v České republice i v za-
hraničí Josef Rendl, který obohatil svoji sbírku medailí o další cenné trofeje. 
Oddíl kuželek se výhradně soustřeďuje na soutěže v rámci Policie ČR, kde se v ne-
malé konkurenci umisťuje na předních příčkách.
Oddíl ledního hokeje se kromě policejních turnajů zúčastnil okresní soutěže, kde 
obsadil celkově třetí místo. 

POTÁPĚČI STRAKONICE, O. S.
Sportovní potápění nepatří mezi soutěžní sporty. Činnost klubu se soustřeďuje 
na práci s dětmi, postiženými a dospělými. Ve své činnosti se zabývají bezpeč-
ným chováním ve vodním prostředí a jeho okolí, výcvikem sportovního potápění 
(nádechového a přístrojového), vodním záchranářstvím, ekologickým chováním 
v přírodě a podvodními fotografiemi.
Pro členy klubu jsou pořádána výcviková soustředění v ČR i v zahraničí. Oddíl 
spolupracuje s potápěčským kroužkem při DDM Strakonice a PROSAZ Praha, o. s., 
zabývající se rekondičním a sportovním potápěním tělesně postižených. 

RAGBY KLUB STRAKONICE
Klub se v roce 2010 zaměřil především k ucelení týmu, hlavně co se hráčské zá-
kladny týče. Proto uspořádal několik kol náborů, v čemž pokračuje i v roce 2011. 
Snaží se získat podmínky pro trénování dětí a mládeže (trenérské kurzy, kterých se 
zúčastnili dva členové klubu, stálé klubové zázemí a hřiště). Prohloubil spolupráci 
s obcí Radošovice, kde na jejich fotbalovém hřišti odehrál celou jarní část sezony 
a ve spolupráci dále chce pokračovat. 
V roce 2010 se spojil se sousedským ragby týmem Písek, se kterým vytvořili společ-
ný tým pro nově vzniklou soutěž – Oblastní přebor Čech, ve kterém od září 2010 
společně nastoupili.
Zúčastnili se mezinárodního mistrovství v Beach Rugby v Praze, kde se umístili na 
devátém až dvanáctém místě.
Ve spolupráci s paintball klubem a karate Cobra Ryu se podařilo uspořádat druhý 
ročník Plesu netradičních sportů. V plánu jsou i jeho další ročníky. 
Dne 26. 9. proběhl na hřišti v Radošovicích druhý ročník turnaje O pohár města 

Strakonice, kde oddíl obsadil druhé místo za týmem Říčany O33. Tento turnaj se 
stal již tradicí a u zúčastněných týmů se těší velké oblibě. Pro další ročníky je v plá-
nu jeho rozšíření.
Do dalších let je jeho prvořadým cílem vytvořit co nejširší členskou základnu, rov-
nocennou účast v Oblastním přeboru Čech, účast dalšího ročníku beach rugby 
a uspořádat několik přátelských zápasů a turnajů, aby se ragby na jihu Čech do-
stalo více do povědomí lidí.
Z řad týmu vybrat v dalším roce uchazeče o trenérské kurzy, které jsou nutné pro 
splnění možnosti při vedení mládežnických týmů a také zájemce o složení roz-
hodcovských zkoušek (pro zajímavost, jeden člen klubu zkoušky prvního stupně 
již splnil a pravidelně píská juniorské turnaje a zápasy).

SKI-KLUB STRAKONICE
Běžecký oddíl
Oddíl se v roce 2010, kromě práce se stávajícími členy, zaměřil na další vyhledává-
ní mladých talentů lyžařů–běžců. V zimní sezoně 2010/11 se počet lyžařů mladších 
18 let ustálil na jedenácti. Nejlepší odchovanec oddílu posledních let, Jan Meli-
char, již v barvách Ski klubu Šumava Vimperk závodil na republikových závodech 
(včetně I. ligy běhu na lyžích smíšených družstev) a vyjel si první výkonnostní 
třídu v juniorské i mužské kategorii. Zúčastnil se mezinárodních závodů Bavorský 
pohár, kde získal třetí a deváté místo. Obsadil také devatenácté místo v juniorské 
kategorii na Zlaté lyži Českomoravské vrchoviny.
Pravidelné tréninky v přípravné letní sezoně byly propojeny s účastí na podzim-
ních lyžařských krosech v rámci kraje. 
Tradičně druhou říjnovou sobotu uspořádal SKI-Klub ve Strakonicích – v Habeši 
Běh okolo Kuřidla jako již 10. ročník memoriálu Františka Kováře. „Kulatý“ ročník 
byl obohacen besedou s olympijskou vítězkou a mistryní světa v běhu na lyžích 
Kateřinou Neumannovou, která vzbudila velký zájem a ohlas. Vítězem hlavní kate-
gorie mužů se stal český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš.

Alpské lyžování 
Oddíl se v sekci alpské lyžování v sezoně 2009/2010 soustředil na výchovu dětí a mláde-
že formou víkendových tréninků ve středisku na Kubově Huti. Celá sezona každoročně 
začíná už při týdenním soustředění po Vánocích. Po Novém roce pak začíná závodní 
sezona, která právě v roce 2010 nebyla po stránce dosažených výsledků vůbec špatná. 
Jednotlivých soustředění nebo tréninků se zúčastnilo zhruba deset dětí, z nichž se pak 
pravidelně až pět účastnilo republikových nebo krajských kontrolních i veřejných závodů. 
Uprostřed sezony se pak všichni zúčastnili týdenního soustředění o jarních prázdninách. 
Oddíl v sezoně 2010 uspořádal několik kvalitních závodů mezikrajské úrovně, a to 
již tradiční závody ze série Šumavského poháru v obřím slalomu nebo krajský pře-
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bory v obřím i speciál slalomu, které byly rovněž vyhlašovány jako krajské přebory 
v alpské kombinaci. Konec sezony pak tradičně ukončil veřejný závod v obřím 
slalomu, kterým se oddíl snaží co nejvíce vstoupit do povědomí široké veřejnosti 
a tím podpořit zájem mladých lyžařů o vstup do oddílu.
Všichni členové oddílu, kteří se aktivně nepodílí na práci s mládeží na úrovni tré-
ninků a podpory v závodech pak neúnavně pracují na provozování zimního stře-
diska na Kubově Huti.

Výsledky jednotlivců ze závodů:
Jiří Voráček
2× 3. místo na územním kontrolním závodě ve slalomu a obřím slalomu na Špičáku
4. místo na závodě v obřím slalomu stejné úrovně v Herlíkovicích
17. místo na mistrovství ČR ve slalomu na Špindlerově Mlýně
4. místo v obřím slalomu na Jihočeském mistrovství mládeže a studentstva 
    na Hochfichtu
1. místo v závodě skikrossu na Zadově
2. místo v obřím slalomu na Šumavském pohárku na Kubově Huti

Jakub Rataj
1. místo na Jihočeském mistrovství mládeže a studentstva v obřím slalomu 
    na Hochfichtu
1. místo na závodě Ski racing na Zadově ve slalomu speciál
1. místo v závodě skikrossu na Zadově

Dominika Voráčková
1. místo na Jihočeském mistrovství mládeže a studentstva v obřím slalomu 
    na Hochfichtu

Zdeněk Junek
Tento závodník se několikrát účastnil mezinárodních závodů mezinárodní lyžař-
ské federace v Krkonoších a v Německu.

Tomáš Podskalský
5. místo v obřím slalomu na územních kontrolních závodech v Telnici
6. místo ve slalomu speciál na územních kontrolních závodech na Špičáku

SK STRAKONICE 1908, S. R. O.
Mladší žáci v sezoně 2010/2011
Sezona byla pro oddíl docela zdařilá. Na podzim začal v kompletní sestavě, ale 
postupem času se hráči ročníku 98 přesouvali do „B“ mužstva starších žáků, části 
hráčům začala hokejová sezona a tím začal mít oddíl nedostatek hráčů a začínala 
trpět i hra. Ale i tak dokázali uhrát spoustu dobrých výsledků, které se po podzimní 
části posunuly do vrchních pater tabulky. Zimní příprava začala s ještě oslabe-

nějším kádrem, někteří hráči skončili s fotbalem, hokejisti pokračovali v rozjeté 
sezoně, a tak bylo nutné stáhnout hráče z „B“ mužstva mladších žáků, ale i přesto 
byly problémy s odehráním některých přátelských zápasů. Do začátku jarní části 
se kádr stabilizoval, ale hráči byli dosti často vytíženi, často vypomáhali starším 
žákům a poté odehrávali ještě vlastní zápas za mladší žáky. Ale i tak bylo všechno 
odehráno se spoustou rovnocenných zápasů, některé s přehledem vyhráli, jiné se 
štěstím, ale přišli i smolné porážky na penalty nebo i propadáky, ale to je fotbal. 
I přes značnou únavu a vytíženost hráčů nakonec dokázali uhrát pěknou osmou 
příčku v krajském přeboru a dokázali potrápit i spoustu favoritů, což potěšilo i sa-
motné hráče. Na závěr sezony si kluci za odměnu zajeli zahrát do německého 
Kemptenu na mezinárodní fotbalový turnaj, ve kterém skončili na krásném pátém 
místě a získali cenu Fair Play. Byla to skvělá tečka za touto sezonou, v které se 
i z části někteří podíleli na triumfu starších žáků v krajském přeboru.
Seznam hráčů: Jakub Káník, Lukáš Kočí, Lukáš Pluskal, Jakub Švec, Lukáš Hálek, 
Adam Mošovský, Matěj Kostka, Ondřej Malý, Pavel Tůma, Ondřej Koutský, Patrik Še-
besta, Dominik Němec, Lukáš Linhart, Marek Bláha, Stanislav Koudelka, Oleksandr 
Kagui, Tomáš Beran, Vojtěch Homza, Dominik Suchý, Vojtěch Houska, Jaroslav 
Váchal, Jakub Miklas
Trenér: Michal Boukalík

Starší žáci v sezoně 2010/2011
O první místo v krajském přeboru se zasloužili tito hráči: Tomáš Vlk, Petr Kovalčík, 
Michal Boukalík, David Dumský, Martin Tušer, Roman Kočí, Richard Náhlík, Jakub 
Beneš, Lukáš Bálek, Dominik Spišský, Jiří Reisner, Rudolf Květoň (ročník 1996), Ja-
kub Kocanda, Petr Narovec, Tomáš Holý, Jan Tůma, Jakub Šteflíček, Michal Požárek 
(ročník 1997), Jakub Hálek, Saša Kagui, Vojtěch Houska, Lukáš Pluskal, Lukáš Lin-
hart (1998) a Lukáš Kočí, Dominik Suchý, Patrik Šebesta, Stanislav Koudelka, Pavel 
Tůma (ročník 1999).
Vedoucí mužstva: Josef Šteflíček
Asistenti: Michal Boukalík, Karel Krýzl a Marek Suchý

Hned na začátku sezony se usadili v čele tabulky a zůstali tam až do konce. Vypa-
dalo to na suverénní vítězství, ale opak byl pravdou. Ve stejném ročníku v katego-
rii dorostu byl problém s počty hráčů. A tak vypomáhali s dorazovými žáky a málo-
kdy na zápasy odjížděli v nejsilnější sestavě. Dali příležitost mladším žákům, kteří 
nebyli jen do počtu. Svědčí o tom například dvě branky Patrika Šebesty (ročník 
1999) v Blatné.

Za celou sezonu nasbírali 69 bodů s kladným skórem 67:14. Nejlepším střelcem se 
stal Jakub Šteflíček se 17 brankami.
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Výsledky dorostů v sezoně 2010/2011
           starší      mladší 
SK – Benešov    0:2 4:2  3:0 1:3
SK – Krumlov    1:1 3:2  1:0 2:2
SK – Sezimovo Ústí   1:6 0:1  1:1 0:1
SK – Vlašim    2:0 2:4  1:2 0:4
SK – Motorlet    2:1 4:0  0:1 0:1
SK – Příbram „B“    0:3 1:2  1:2 1:5
SK – SKP ČB    2:1 0:1  0:1 2:4
SK – Dynamo ČB „B“   0:4 0:7  0:2 0:13
SK – Prachatice    2:0 7:1  4:3 5:2
SK – Roudné    0:2 1:3  3:1 4:0
SK – ZČE Plzeň    1:6 0:1  1:1 3:6
SK – Vejprnice    0:3 1:2  3:2 2:2
SK – Rokycany    2:2 1:1  0:4 2:0

První kolo začalo v Benešově a čtvrté a páté na podzim bylo hrané doma. 
Seznam hráčů staršího dorostu: Ion Ion Butnaru, Jan Hrach, David Frk, Jakub Pospí-
chal, David Zoubek, Martin Linhart, František Funda, Tomáš Plavec, Patrik Drnek, 
Michal Tomášek, Vladimír Uher, Jaroslav Kovárna 
Seznam hráčů mladšího dorostu: Patrik Wagner, František Diviš, Pavel Klas, Patrik 
Jarolím, Radek Pintíř, Matěj Kocanda, Jiří Toman, Martin Dvořák, David Nosek, Ma-
rek Chvosta, Adam Nejedlý, Jakub Kovář, Václav Dohonyi, Jaroslav Ouška, David 
Staněk, Jiří Reisner, Rudolf Květoň, Martin Tušer 

Muži v ročníku 2010/2011 
Muži mají za sebou celkem zajímavý divizní ročník, i když neskončil tak, jak si 
všichni přáli. Rozhodlo o tom předposlední kolo s Voticemi, který domácí nezvlád-
li, i když na to bylo.
Strakoničtí skončili na třetím místě s 30 body (17–4–9) skóre 53:37 a 55 bodů, 
v podstatě stejné místo jako na podzim, kdy bylo už 30 bodů. Takže jaro bylo 
o poznání horší.

Nyní trochu statistiky. Údaje uvedené v závorce jsou z podzimní části.
Jednotlivé zápasy skončily s výsledkem: 0:0 (1×), 1:0 (4×), 0:1 (4×), 1:1 (2×), 2:0 (3×), 
0:2 (2×), 2:1 (3×), 3:1 (1×), 1:3 (1×), 3:2 (3×), 2:3 (1×), 4:0 (1×), 4:1 (1×), 2:4 (1×), 4:4 
(1×) a 6:1 (1×). Nejvyšší vítězství 6:1 bylo na podzim doma se Sezimovým Ústím 
„B“ a nejvyšší prohra 4:2 na jaře na Doubravce. Nejrychlejší gól byl dán ve 3. minu-
tě Václavem Mrkvičkou na podzim doma s Litolí a naopak nejrychlejší gól mužstvo 
obdrželo ve 12. minutě od Sklenáře na podzim s Hořovickem.
O 53 gólů se podělilo 17 hráčů následovně: Milan Glazunov 13, Martin Vozábal 
7 (7), Václav Mrkvička 7 (7), Jiří Peroutka 5 (3), Vlastimil Holan 3 (3), Libor Horejš, 

Josef Šimánek 2, Petr Kotrba 2 (1), Jakub Říský 2, Jan Novák 1, Petr Listopad 1, Fran-
tišek Bambule 1, Jiří Křiváček 1, Patrik Káník 1 (1), Marek Endl 1 (1), Karel Cibulka 
1 (1), Jiří Benedikt 1 (1) a dva góly byly vlastní Ježek z Litovle a Brož z Doubravky.
Z pokutových kopů Strakoničtí dali 7 (3) gólů: v 52. Martin Vozábal v Benešově 
a ruku Hrubého ve vápně, ve 25. Martin Vozábal v Táboře za faul Kaláška na Pa-
trika Káníka, v 77. Václav Mrkvička ve Zličíně za faul Maného na Marka Endla, 
v 50. Milan Glazunov s Bohemians Praha B za faul Baubína na Patrika Káníka, 
v 76. Jiří Peroutka v Domažlicích za ruku Donka ve vápně, v 67. Jiří Peroutka ve 
Vlašimi a v 85. Glazunov ve Vlašimi.
Mužstvo nedalo 5 pokutových (3) kopů: v 55. Martin Vozábal v Příbrami, v 35. Mar-
tin Vozábal s Hořovickem, v 53. Václav Mrkvička s Litolí, v 37. Milan Glazunov se Zli-
čínem a 48. Milan Glazunov s Voticemi. Naopak proti Strakonickým se kopaly dva 
pokutové kopy: v 73. v Domažlicích po faulu Libora Horejše na Bártu jej proměnil 
Braun a doma s Litolí za faul na Ježka neproměnil Sosnovský.
Červenou kartu mužstvo v sezoně nedostalo žádnou a žlutých drželo 28 (11). 
Podělili se o ně:
Jiří Benedikt 7 (3), Martin Vozábal 3 (2), Josef Šimánek 3 (2), Libor Horejš 3 (1), Fran-
tišek Bambule 2, Milan Glazunov 2, Petr Listopad 2, Vlastimil Holan 1 (1), Marek 
Endl (1), Jiří Peroutka 1, Josef Šácha 1 (1), Petr Kotrba 1 a Petr Rybák 1.
Bylo odehráno 30 (15) zápasů, což představuje 2 700 (1 350) minut a odehrálo je 
30 hráčů následovně: Jiří Benedikt 30–2695 (15–1350), Josef Šimánek 27–2309 (14–
1249), František Bambule 26–2083 (14–1048), Jiří Peroutka 26–2299 (12–1079), Sta-
nislav Legdan 26–2267 (12–1052), Jan Novák 22–626 (12–421), Patrik Káník 20–1613 
(14–1250), Petr Kotrba 20–1564 (5–343), Karel Cibulka 20–608 (8–47), Martin Vo-
zábal 19–1540 (15–1285), Libor Horejš 19–1221 (5–325), Milan Glazunov 15–1350, 
Marek Kučera 14–1260 (14–1260), Jaroslav Rojík 14–1232, Vlastimil Holan 14–917 
(14–917), Marek Endl 13–1091 (13–1091), Václav Mrkvička 13–1067 (13–1067), Jakub 
Říský 13–591 (7–216), Jakub Barda 12–655, Petr Listopad 16–1013 (5–92), Ondřej 
Křiváček 9–410, Josef Šácha 4–181 (4–181), Petr Rybák 3–99, Vlastimil Švehla 2–180 
(1–90), Ondřej Chalupa 2–100 (1–10), Radim Košík 2–67 (2–67), Ondřej Křivanec 
2–56 (2–56), Vladimír Uher 1–90, Michal Tomášek 1–90 a Jaroslav Rojík 1–28.

Několik statistických údajů z domácích zápasů: 
rohové kopy  93:26 (49:8)
střely celkem  91:31 (45:13)
střely mimo  76:25 (41:13)
fauly   120:227 (64:105)
ofsajdy   23:70 (12:23) 
diváci:  doma  2 557 (1 331), průměr 170
  venku  3 944 (1 932), průměr 263
  celkem  6 501 (3 263), průměr 217



42 43

Realizační tým: do 7. kola trénoval mužstvo Přemysl Šroub, od té doby František 
Barát s asistentem Karlem Sládkem, vedoucí mužstva David Faja, masér Martin 
Šobor, sportovní ředitel Luděk Cimrhanzl, prezident klubu Ing. Josef Horňák a ma-
jitel klubu Michal Káník.
Do jarní části odešli: Marek Kučera do Oseka, Václav Mrkvička do zahraničí, Ondřej 
Křivanec do Horažďovic a hostování skončilo Marku Endlovi a Vlastimilu Holanovi.
Přišli pro jarní část: Milan Glazunov na hostování ze Sousedovic, Petr Kotrba z „B“ 
mužstva, Jaroslav Rojík na hostování z Viktorie Plzeň, Jakub Barda z Milevska a bě-
hem sezony řada dorostenců a hráčů „B“ mužstva mužů. Sezona skončila a s ní 
i trenér František Barát i klíčový hráč Martin Vozábal. Jaká bude sezona 2011/2012 
se nechme překvapit, ale hlavně si přejme více diváků na mistrovských zápasech 
SK Strakonice 1908.

TJ ČZ STRAKONICE
Oddíl atletiky
Přehled závodů a umístění:
(KPJ = krajský přebor jednotlivců)

24. 1. KPJ – open muži a ženy, Praha – Strahov
Anna Švecová  2. místo  ženy    60 m 8,15s
   1. místo  dorostenky    60 m překážky 9,13s
   1. místo  dorostenky vrh koulí 11,85 m
Josef Galba  3. místo  muži  výška  175 cm

6. 2. KPJ – žactvo, Praha – Strahov 
Alena Harantová  5. místo  žákyně    60 m 8,55 s
   5. místo    300 m 48,88 s
Tereza Plačková  5. místo  žákyně  vrh koulí 5,57 m
Veronika Bublíková 9. místo  žákyně  dálka 390 cm
Barbora Plačková  7. místo  žákyně  dálka 407 cm 
štafeta     žákyně  3× 300 m 

Ondřej Marienka  2. místo  mladší žáci 150 m 21,41 s
   3. místo      60 m 8,63 s
Viktorie Račková  5. místo  mladší žákyně dálka 386 cm
   7. místo    150 m 22,79 s
Lukáš Rasocha  7. místo  mladší žáci 150 m 22,47 s
   9. místo      60 m 9,06 s
 

6. 3. KPJ – přípravka, Nová Včelnice 
Petra Černá 2. místo  přípravka dálka 387 cm
  8. místo      50 m 8,40 s
Lukáš Rasocha 1. místo  přípravka 600 m 2:06 min.
  2. místo      50 m 7,68 s
  4. místo    dálka 399 cm
Antonín Švarc 9. místo  přípravka dálka 360 cm

28.–30. 5. Mistrovství ČR víceboje, Stará Boleslav 
Anna Švecová 8. místo  dorostenky sedmiboj 4 301 bodů

29. 5. KPJ – dorost a mladší žactvo, Nová Včelnice
Josef Galba 4. místo  dorostenci dálka 576 cm
  3. místo    výška 176 cm
Alena Harantová 5. místo  dorostenky 100 m 13,61 s
  6. místo    200 m 28,93 s
Ondřej Marienka 2. místo  mladší žáci   60 m 8,43 s
  2. místo  mladší žáci 150 m 20,79 s
Viktorie Račková 2. místo  mladší žákyně    60 m 8,93 s
  4. místo    150 m 21,72 s
Jan Myslivec 5. místo  mladší žáci dálka 380 cm
Petra Černá 6. místo  mladší žákyně dálka 390 cm

12. 6. KPJ – open muži a ženy, České Budějovice 
Anna Švecová 3. místo  ženy  dálka 492 cm
  6. místo    100 m 13,12 s
  8. místo    oštěp 31,40 m
Josef Galba 3. místo  muži  vrh koulí 10,24 s
  5. místo    výška 175 cm

14.–15. 9. European Kids Athletics Games, mezinárodní závody v Olomouci 
Ondřej Marienka 3. místo  ročník 1998   60 m  8,43 s
  4. místo    kriketový míček 58,36 m
  11. místo   800 m 2:40,86 min.
Lukáš Rasocha 4. místo  ročník 1999 600 m 1:52 min.
  5. místo      60 m 9,25 s
  8. místo    dálka 363 cm
Petra Černá 9. místo  ročník 1999 dálka 381 cm
  12. místo     60 m 9,64 s
Viktorie Račková 8. místo  ročník 1998   60 m 9,13 s
Tereza Plačková 3. místo  ročník 1997 kriketový míček 52,19 m
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3. 10. KPJ – víceboje: mladší žactvo a přípravka, České Budějovice 
Tereza Plačková  4. místo  mladší žákyně  pětiboj  1 770 bodů
Viktorie Račková  5. místo  mladší žákyně pětiboj 1 700 bodů
Petra Černá  2. místo  přípravka čtyřboj 1 496 bodů
Lukáš Rasocha  4. místo  přípravka čtyřboj 1 315 bodů

V kategorii mladšího žactva svěřenci oddílu hostovali za oddíl SKP České Budějovi-
ce, který na konci sezony 2010 skončil s oběma družstvy (dívky, chlapci) na třetím 
místě v krajském přeboru družstev.
Družstvo kategorie přípravky bylo přihlášeno do krajského přeboru družstev, kde 
obsadilo celkové šesté místo ze dvanácti týmů.

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 roce 2010 dále trvala v oddíle euforie z krásné nové haly. Projevilo se to samo-
zřejmě v dalším zkvalitnění tréninkového procesu ve všech 13 družstvech, z nichž 
11 bylo mládežnických. Oddíl pokračoval v pořádání turnajů na domácí půdě, jestli 
jich v roce 2009 uskutečnil za rok 17, tak v roce 2010 jich uspořádal dokonce 27 
a všechny, až na jeden, se týkaly mládeže. Aktivita oddílu se promítla i do účasti 
na nemistrovských turnajích mimo Strakonice, kterých bylo 33, z toho 30 mládež-
nických (u nich náklady plně hradili rodiče zúčastněných dětí). Za těmito čísly se 
skrývá koncepční práce podložená nadšením a obětavostí trenérů jednotlivých 
družstev.
A malou odměnou se stalo celkové vítězství družstva mladších žáků v celorepubli-
kové soutěži, nazvané Handball Tour, ve které se bodovala účast na turnaji zařaze-
ném do této soutěže (podmínkou byla účast alespoň pěti družstev minimálně ze 
tří krajů), pořadatelství takového turnaje a v neposlední řadě i dosažené výsledky, 
a to vždy za posledních dvanáct měsíců. Soutěž byla ukončena k 30. 6. 2010 a HBC 
Strakonice se stal jejím konečným vítězem. Družstvo vedli trenéři Roman Nejdl 
a Jindřich Kosák.
Tradiční účast starších žáků a starších žaček v celorepublikové soutěži žákovská 
liga v sezoně 2009/2010 skončila pro naše družstva tentokráte již ve 4. kole, takže 
umístění na třináctém až šestnáctém místě v ČR lze hodnotit jako poněkud horší.
Ale výsledky v kategoriích přípravek, minižactva i mladšího žactva byly výborné 
a jsou předzvěstí stále lepších výsledků v dalším období. Záměr se podařil a mladí 
trenéři absolvovali školení trenérů licence „C“ (2) a licence „B“ (4).
Mladší dorostenci v nejvyšší soutěži obsadili páté místo, to byl sice pokles proti 
bronzovým medailím z roku 2009, ale družstvo přesto patřilo k nejlepším v repub-

lice a získalo si patřičné uznání. A jeho čtvrté místo na tradičním velkém turnaji 
v německém Neussu to jen potvrdilo. Na tomto turnaji startovaly i starší žačky 
a jejich páté až osmé místo lze také hodnotit velmi dobře.
S řadou zranění se potýkalo družstvo mužů ve II. lize a boj o záchranu v této sou-
těži trval až do konce. Družstvo ho však úspěšně zvládlo, od podzimu pak dostalo 
impuls v podobě dorosteneckého mládí a výsledky se dostavily. Pátá příčka po 
podzimní části soutěže 2010/2011 a především předváděná hra dává pomýšlet 
v dalším ročníku na nejvyšší metu, a tou je vítězství v soutěži a postup do I. ligy.
Také družstvo žen mělo problémy (velké množství studentek ovlivnilo kvalitu 
tréninkového procesu, a tedy i výsledky). I zde došlo od podzimu ke zlepšení, 
a co je potěšitelné, začaly se vracet i některé hráčky po mateřské. A tak lze za-
končit optimisticky, že i u ženského družstva se očekává v dalším období zlep-
šení, které by se mělo odrazit v postavení družstva na horních příčkách druho-
ligové tabulky.

Oddíl nohejbalu
V roce 2010 za oddíl nohejbalu pravidelnou činnost měla dvě mužstva – „A“ a „B“ 
mužů, která hrála dlouhodobou soutěž okresní přebor. Byl zahájen nábor a záro-
veň činnost dětí ve spolupráci s oddílem policie. 
Proběhly dva tradiční turnaje. První z nich byl povinný okresní turnaj trojic v červ-
nu, jehož vítěz byl oddíl TJ ČZ mužstvo „A“ (Jindřich Zemen, Petr Votava, Martin 
Smrčka, Tomáš Hrčka). Druhý pak tradiční turnaj trojic v srpnu. Zde naopak zvítě-
zilo mužstvo „B“ oddílu TJ ČZ (Michal Plechatý, Milan Janda, Jaroslav Přecechtěl).
Na výroční schůzi oddílu byl vyhlášen nejlepší hráč oddílu za rok 2010, stal se jím 
Michal Plechatý zvaný Plachta.
Proběhla úprava terénu a odvodnění hřiště v Habeši, kde finanční příspěvek od-
dílu poskytlo město Strakonice. Opět jako v roce 2009 oddíl podal žádost o grant 
do Jihočeského kraje na rekonstrukci stávajícího sportoviště.
Cílem pro příští rok je opět úspěšně reprezentovat oddíl v dané soutěži, výchova 
mládeže ve spolupráci s oddílem policie a získat grant s podporou města Strako-
nice na nutnou rekonstrukci sportoviště.

Oddíl orientačního běhu
Ke konci roku má oddíl jedenáct členů. Všichni se pravidelně účastní závodů v ji-
hočeské oblasti a pro velkou finanční náročnost nepravidelně národního žebříčku. 
Za pomoci sponzorů oddíl uspořádal jeden závod oblastního žebříčku v Truskovi-
cích. V oddílu trénují děti pod vedením manželů Pelcových. 
V roce 2010 se oddíl zúčastnil všech šesti vypsaných závodů v jihočeské oblasti, 
jeden závodník běhal sérii šesti závodů Linz Cup v Rakousku a v zimním období 
se oddíl zúčastnil tří závodů pod názvem Sněhulák v jihočeské oblasti. 



46 47

Oddíl volejbalu
Na začátku roku 2010 má oddíl volejbalu TJ ČZ Strakonice velice dobře rozjeté jed-
notlivé soutěže v ročníku 2009/2010, v kterých mužstva působí. Zároveň stále trvá 
velká chuť mladých nadějí o volejbal a oddíl se o ně stále stará.
A-tým mužů se pohybuje na medailových místech v krajském přeboru KP-I a bojuje o cel-
kové prvenství. Mužstvo opustil velice zkušený blokař Josef Blažek. Naopak se podařilo 
přivést Petra Holoubka z Volyně. Soupisku týmu tak tvořili: blokaři Petr Holoubek, František 
Peller a Petr Kvapil, smečaři Rostislav Daňha, Lukáš Málek, František Kovář, na postu libera 
pak nastupovali Václav Kliměš nebo Adam Kalbáč. Hlavními tahouny jsou nahrávač Marek 
Mika a kapitán Václav Svach. Ten je zároveň trenérem. Vedoucím týmu je Václav Braun.
Boj o prvenství v soutěži probíhal až do posledního kola, které bohužel rozhodlo 
o tom, že vítězem soutěže se stávají Netolice. Hned za nimi skončily právě Strako-
nice. Další tři týmy měly v soutěži stejný počet bodů. Ve prospěch ČZ hovořil lepší 
poměr setů. Tým tak obhájil loňskou druhou pozici a je spokojený.
Podobný boj o prvenství, avšak v jiné soutěži svádí i B-tým. Ten v okresním přeboru 
obhajuje prvenství. Mužstvo tvoří starší hráči Pavel Sládek, Miroslav Hlava, Václav 
Braun, Zdeněk Braun, pak je doplňují hráči, kteří vyšší soutěž za A-tým nehráli vůbec 
nebo nastupovali jen občas. Jsou jimi: František Kovář, Adam Kalbáč a Václav Klimeš. 
Nakonec si nevedou vůbec špatně. Po posledním utkání soutěže 2009/2010 mají 
dva týmy na čele tabulky stejný počet bodů i stejný poměr setů. Rozhodnutí musí 
padnout mezi ČZ Strakonice „B“ a TJ Sokol Blatná „Dřeváci“. Bohužel lepším pomě-
rem celkových míčů ze všech zápasů vítězí tým z Blatné.
To bylo takové „stříbrné“ zakončení sezony 2009/2010 obou týmů TJ ČZ Strakonice.
Pokud jde o složku mládeže, tak trenéři Václav Svach a Eva Vavrušková nadále 
pokračují v jejich tréninku. Je vidět, že více volejbal zajímá dívky než chlapce. 
Zatímco chlapců má v této kategorii pouze šest, tak dívek třináct. Je však na nich 
vidět chuť stále se zdokonalovat. Zároveň také roste jejich chuť změřit síly koneč-
ně s nějakými jinými týmy, než jen trénovat.
Poslední červencový víkend tak vyráží trenér Václav Svach s výběrem mladých na 
jejich první utkání. U rybníka Milavý, blízko Sedlice, je velký otevřený turnaj převáž-
ně neregistrovaných smíšených týmů. V konkurenci dvaceti smíšených družstev 
zde týmy odehrály své první čtyři zápasy. A i když mladí nevyhráli ani jediný, získali 
zde velice cenné zkušenosti. Zjistili, že jsou schopni předvést i velice dobrou hru. 
Nováčkovskou daň si také museli někde vybrat.
Cenné poznatky si však odnesl i trenér, neboť i na základě tohoto turnaje se rozhodl, že 
od září postaví z mladých chlapců a dívek dva nové týmy do okresního přeboru dospě-
lých ve volejbalu. Musel však dojednat určité podmínky na zasedání okresních klubů.
Pro sezonu 2010/2011 se tak od září rozrostl počet účastníků okresního přeboru 
žen o tým dívek (ozn. TJ ČZ Strakonice „B“). Tento tým si vzaly na starosti Eva Va-
vrušková a Pavlína Kalbáčová. Celkem 10–13 dívek začíná hrát svoji první mistrov-
skou soutěž. Kapitánkou je zvolena Markéta Vacková.

V okresním přeboru mužů přibylo ke stávajícímu B-týmu i tým TJ ČZ Strakonice „C“, 
složený z 5–6 mladých chlapců. S tímto týmem hrají vždy ještě trenér Václav Svach 
a další jeden hráč A-týmu. Cílem obou těchto týmů bude hlavně získávání zkušeností.
V jiné situaci je B-tým mužů, který se bude snažit znovu vybojovat prvenství 
v okresním přeboru. Také vstupuje do ročníku 2010/2011 v roli favorita. Složení 
týmu se v podstatě během léta nezměnilo, a tak by cíl mohl být splněn.
Největších změn v kádru doznal během léta tým „A“. Do Strakonic totiž za prací 
přichází dva hráči, kteří jsou jednak poměrně mladí a mají i perspektivu. Zároveň 
ale oba již prošli minimálně soutěžemi krajského přeboru. 
Prvním z nich je Jan Pňáček (28 let), který přišel z Písku, kde hrával za tamní Sokol. 
Měl by v týmu hrát na pozici libero. Protože do Strakonic přichází hlavně učit na 
základní školu, tak s sebou přináší další novinku – zapojuje se hned do trénování 
mladých a zároveň začíná vést nový kroužek volejbalu na škole. 
Druhým hráčem je Michal Stejskal (23 let) přicházející z Příbrami. Zde v dorostu hrá-
val za extraligový oddíl Kocouři Vavex. Jeho hlavní činností je přihrávající smečař. 
Oba dva se jeví velice nadějně a mohou si vybojovat své místo v týmu, potažmo 
v jeho základu. Jsou pro tým takovým „darem z čistého nebe“. I díky těmto přícho-
dům vstupuje do nové sezony A-tým s medailovými ambicemi. 
Na konci roku 2010 jsou všechny soutěže zhruba ve své polovině. V krajském pře-
boru se týmu vstup moc nepodařil, když prohrál dva zápasy zbytečně. V průběžné 
tabulce se pohybuje ve středu a má skóre zápasů čtyři vítězné a čtyři prohrané. Je 
co zlepšovat.
V okresním přeboru mužů se B-tým potácí s problémem nedostatku hráčů – každý 
turnaj mají problém odehrát aspoň v šesti hráčích. Vypomáhají si, kde mohou. 
Přesto bojují o první místo. Zatím jsou druzí.
Obě nová družstva chlapců a dívek si vedou velice obstojně a zápas od zápasu 
se zlepšují. Každý mistrovský turnaj je na nich vidět pokrok a začínají i vystrkovat 
růžky. Dokonce se jim daří i vyhrát svůj první zápas. Určitě se do konce sezony 
stanou rovnocennými soupeři s ostatními.
Samozřejmě oddíl hledá a přijímá stále nové zájemce. Nutné je zejména rozšířit 
a posílit tým kluků. Ani holky však neodmítá a vítá ve svých řadách.
Celkově lze říct, že rok 2010 je v oddílu velice plodný. Tolik družstev v jednotlivých 
soutěžích zcela jistě ještě nikdy neměl. A z pohledu volejbalu ve Strakonicích je to 
jenom dobře. Volejbal se zde opět dostává do povědomí stále většího počtu lidí 
a volejbalisté TJ ČZ Strakonice tomu výraznou měrou a rádi pomáhají.
Mezi zajímavosti patří, že oddíl mužů přivítal opět v červnu ve Strakonicích své-
ho hosta – tým z Belgie, s kterým má již tři roky družbu. Oba týmy sehrály ve 
Strakonicích přátelské utkání s posezením. Naši muži nikoho „nešetřili“ a v po-
hodě vyhráli. 
Z hlediska turnajů působí strakoničtí muži v jednom týmu společně s ženami 
TJ Fezko Strakonice. Tým má název „Pomalá ruka“ a objíždí turnaje mixů 4+2. Le-
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tos se podařilo vyhrát 7. 8. turnaj Blatenské prase, který se uskutečnil v Sokolovně 
v Blatné. Další hráči, kteří jsou z Příbrami, hrají přes léto také v různých turnajových 
týmech a i tam dosahují velice dobrých výsledků a jsou jejich oporami. 

TJ DRAŽEJOV
Fotbalový oddíl
V roce 2010 fotbalová družstva oddílu hrála mistrovské soutěže v okresním pře-
boru v kategoriích mužů, muži 35+ a dorostu. Od podzimu oddíl znovu obnovil 
činnost družstva žáků, které rovněž nastupovalo v okresním přeboru. V průběhu 
roku 2010 se podařilo založit družstvo mladší přípravky, které od podzimu 2010 
hraje také svoji pravidelnou soutěž v okresním přeboru. V družstvu je 16 malých 
fotbalistů ve věku 6–8 let. 
Po stránce trenérů ve fotbalovém oddíle má TJ u každého družstva minimálně 
jednoho kvalifikovaného trenéra, a to se pozitivně odráží na práci s mládeží. Vý-
sledkem této práce je, že TJ má své reprezentanty v mládežnických výběrech okre-
su. Jsou to hráči Pavel Demeter a Vít Mokrý. Další hráč, brankář přípravky David 
Mach, nastoupil po skončení podzimní části fotbalových soutěží do přípravy v klu-
bu FC Písek a v závěru roku byl vyhlášen nejlepším brankářem ve své kategorii na 
turnaji pořádaným OFS Písek. 
Nespokojena TJ byla s umístěním družstva mužů, kterému se vůbec nepovedla 
jarní část sezony, a jeho výsledky byly pro TJ v této části soutěže zklamáním. V pod-
zimní části nového soutěžního ročníku se skupině „A“ již vedlo podstatně lépe 
a s výsledky i předvedenou hrou byly uspokojivé. 
Jako každý rok uspořádala TJ fotbalové turnaje mládeže a dospělých a v Dražejově 
již tradiční akci, která je hojně navštěvovaná – Sportovní den dětí. Tuto akci po-
řádali za spolupráce s OS KOVO při ČZ a. s., Strakonice, Mysliveckým sdružením 
Banín Dražejov a SDH Dražejov. Právě spolková činnost a spolupráce je takovým 
hnacím motorem společenského života v Dražejově. 
Z grantů jihočeského kraje a za významné pomoci města Strakonice se TJ podaři-
lo zrekonstruovat její sportoviště. Tenisový kurt dostal nové oplocení a antukový 
povrch. Fotbalový stánek pak zavlažování, které bude dokončeno a uvedeno do 
provozu v roce 2011. Jediné, co chybí a co je nutně potřebné, jsou nové kabiny. 
Stávající dosluhují a kapacitně jsou již nedostačující, vždyť v současnosti je v TJ pět 
fotbalových družstev, z toho jsou tři mládežnická. 
Činnost TJ bude stále více zaměřena na práci s mládeží a výchově vlastních fotba-
listů, aby pak v dospělé kategorii nemuseli vynakládat mnohdy nesmyslné částky 
za přestupy hráčů a mohli tuto kategorii doplňovat z vlastních zdrojů. I když je to 
v konkurenci s dalšími sporty a jinými lákadly v podobě počítačů, videoher a po-
dobné práce.

Tenisový oddíl
Tenisový oddíl, který též působí v TJ, sice žádnou soutěž pravidelně nehraje, ale 
během roku uspořádal několik kvalitně obsazených turnajů a jeho zástupci se 
zúčastnili turnajů hraných ve Strakonicích, ať už to bylo v tenisové hale Na Sídlišti 
nebo na tenisových kurtech Podskalí. V tomto sportu TJ vzorně reprezentovali te-
nisté Jiří Martínek a Milan Jileček. 

TJ FEZKO STRAKONICE
Soutěží roku 2010 se zúčastnila družstva vodního póla, kuželek, volejbalu a nohej-
balu, svých soutěží se zúčastnili i plavci.
Svým způsobem pravidelně vyvíjí činnost i oddíl turistů, pravidelně se schází a zú-
častňují různých akcí i otužilci oddílu plaveckých sportů.
Všechny oddíly se snaží rozšířit svou členskou základnu, především o mládež. Ne 
všude však se tito noví členové objevují v potřebném počtu, který by si vedení od-
dílu představovalo, a naopak v oddíle plaveckých sportů by pro mládež bylo třeba 
získat potřebný počet tréninkových hodin v bazénu.

Oddíl kuželek
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2009/2010
V krajském přeboru I. „A“ mužstvo skončilo na pátém místě s osmadvaceti body, 
pomocné body 101:91. „B“ družstvo v krajském přeboru II. dosáhlo třináct bodů 
a obsadilo osmé místo.
V okresním přeboru bylo „D“ družstvo čtvrté s dvanácti body a „E“ družstvo šesté 
s osmi body.

Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2010/2011
V polovině krajského přeboru I. „A“ mužstvo obsadilo první místo. Z jedenácti 
zápasů získalo devatenáct bodů. „B“ družstvo v krajském přeboru II. je poslední, 
má dva body. V okresním přeboru získalo páté místo „D“ družstvo s devíti body 
a osmé „E“ družstvo s jedním bodem.

Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2010 stali v jednotlivých kategoriích: muži – Jaroslav Petráň 
ml., senioři – Oldřich Hendl, ženy – Milada Sýkorová, seniorky – Marie Smrčková.
V okresním přeboru mužů získal třetí místo Jaroslav Petráň ml. s 1 048 body. Nejlep-
ším seniorem byl druhý Oldřich Hendl s 1 067 body a třetí Petr Kolář s 1 021 body.
Na čtyřdráze TJ uspořádal oddíl krajský přebor – jednotlivců. Oldřich Hendl obsadil 
páté místo s 540 body.
Na krajském přeboru seniorek v Dačicích skončila Hana Kyriánová na třetím místě 
s 529 body. Ve Slavonicích obsadil Oldřich Hendl páté místo s 531 body. 
Na mistrovství České republiky seniorek v Rokycanech se umístila Hana Kyriánová 
na třináctém místě s 524 body.
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Jednorázové soutěže družstev
V kuželně Fezka oddíl uspořádal sedmý ročník jarního turnaje. V soutěži družstev 
mužů vyhrála čtveřice Sokola Chýnov, v ženách vyhrálo družstvo Sokola Rudná. 
V soutěži jednotlivců zvítězil reprezentant Viktor Pytlík (Kdyně) v rekordu kuželny 
– 614, nejlepší ženou byla Dana Fürstová (Blatná) s 514 body.
V 32. ročníku turnaje veteránů v Chýnově dvojice Petr Kolář – Václav Valhoda ob-
sadila šesté místo s 864 body a v soutěži jednotlivkyň vybojovala třetí místo Hana 
Kyriánová s 429 body.
V květnovém turnaji Kovohutí Příbram obsadilo Fezko druhé místo za Příbramí. 
Třetí byl Oldřich Hendl s 885 body.
29. ročník turnaje Fezka O putovní kuželku vyhrálo družstvo Fezka před Spartou 
a Kovohutěmi Příbram.
V prosinci se konal na kuželně Fezka turnaj žáků. V kategorii žáků vyhrál Karel 
Koubek z Blatné, v kategorii žákyň Andrea Brožková z Příbrami.

Oddíl plaveckých sportů, plavání
Zimní přebor jihočeského kraje plavání 2010
Pořadí   Trať    Jméno  Ročník             Čas 
2   100 plavání   Filip Hendrich  1997  1:36.47 
2   100 os. poloh. závod  Filip Hendrich  1997  1:31.14 
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 
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

Zimní pohár Jihočeského kraje jedenáctiletého, desetiletého a mladšího žactva 2010 
Pořadí   Trať   Jméno    Ročník             Čas
 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 
Nejlepší „sedmička“ mužů: Marek Fügner, Aleš Volák, Jan Zikmund 
Nejlepší „sedmička“ žen: Veronika Bartůňková, Lucie Votavová, Barbora Krásová, 
Dita Javorská, Gabriela Chvalová

V reprezentačních družstvech startovali:
v družstvu mužů: Marek Fügner, Aleš Volák, Jiří Volák, Marek Janeček, Tomáš Ko-
penec, Jan Zikmund

v družstvu dorostenců: Marek Janeček, Tomáš Kopenec

v družstvu žen: Veronika Bartůňková, Lucie Votavová, Barbora Krásová, Dita Javor-
ská, Gabriela Chvalová, Zdeňka Šperlová

v družstvu juniorek: Karolína Hlavatá, Barbora Hlavatá, Tereza Hálová, Leona Bro-
žová, Aneta Šornová, Karolína Kopencová 

TJ OTAVA STRAKONICE
Činnost jednoty je převážně zaměřena na obnovení oddílu mládeže. 
Na strakonickém Podskalí byl ve dnech 19.–20. 6. jednotou zorganizován 21. roč-
ník veřejných závodů ve vodním slalomu. Strakonických slalomů se účastnilo 
200 lodí. 
Ve dnech 5.–6. 9. uspořádala jednota mistrovství ČR žactva ve vodním slalomu 
a sjezdu. Odchovanci jednoty Veronika Vojtová a Jan Vondra se stali členy repre-
zentačního družstva ČR ve vodním slalomu do třiadvaceti let. 
V zimním období se oddíl soustředil na výuku eskymáckých obratů v bazénu.
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TJ SOKOL STRAKONICE
V roce 2010 si jednota připomněla 125. výročí svého založení. 
Výbor se na svých pravidelných schůzích zabýval především finanční situací jedno-
ty, která nebyla rozhodně příznivá. Zvýšené náklady na energie, materiál i služby, 
budou pro jednotu v budoucnosti neúnosné, ne-li likvidační. I přes veškeré tyto 
potíže se podařilo zajistit dobré podmínky pro sportování jejích členů. 

Odbor všestrannosti
Začátek roku se nesl především v duchu zábavy, ale i sportování.
7. 1. byl přivítán nový cvičební rok tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny děti, 
ale i jejich rodiče velice těšili, neboť je plná her, soutěží a tancování. Byla to taková 
malá rozcvička na další akce.
Odbor z pověření Jihočeské hospodářské župy uspořádal dne 16. 1. župní přebor 
v plavání. Oddíloví závodníci dosáhli docela pěkných výsledků: žákyně I. – 2. mís-
to Barbora Benešová, 4. Štěpánka Pomejová; žákyně II. – 3. Lucie Fajová; žáky-
ně III. – 3. Veronika Sudová, 4. Linda Procházková.
Dětský karneval se konal sedmý únorový den. Děti si užívaly řádění v maskách, 
tance, soutěží a nechybělo ani vyhlášení nejlepších masek.
Dne 13. 3. odbor vyslal na přehlídku pódiových skladeb v Praze mladší žákyně, a to 
hned se dvěma skladbami – Klaunova školička a Létající Čestmír. Autorsky se na 
těchto skladbách podílely cvičitelky Věra Hurychová, Dana Janečková a Michaela 
Matasová. Skladby se líbily, a tak Strakoničtí neodjížděli s prázdnou. Skladba Klau-
nova školička získala ohodnocení za provedení a vhodný námět pro děti.
Velké překvapení ale odbor teprve čekalo. Obdržel e-mail s oznámením, že na 
základě předvedení skladby byla skupina strakonických děvčat nominována na 
akci Evropské setkání mládeže do 11 let, která se konala ve městě Cayeux sur mer 
ve francouzské Picardii (severozápad Francie) ve dnech 31. 5.– 4. 6. Obě skladby 
pak děvčata předvedla v místní škole a na exhibičním vystoupení pro účastníky 
setkání. Strakonickou výpravu ocenil i místní tisk.
Velkého ocenění se dostalo od Světového svazu sokolstva udělením ceny skladbě 
Klaunova školička za námět skladby pro děti a výtvarné řešení, kterou strakonická 
skupina obdržela.
Dne 17. 4. se konal župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu, kterého se 
účastnilo z odboru osmnáct závodnic a dosáhly těchto výsledků: 
– sportovní gymnastika: nejmladší žactvo – 7. místo Barbora Plojharová, 8. Kateřina Fajo-
vá; žákyně I. – 11. Jolana Chylíková, 12. Martina Machová, 14. Tereza Matasová; žákyně 
II. – 7. Eliška Braťková, 8. Lucie Fajová; žákyně III. – 4. Linda Procházková, 7. Veronika 
Sudová; žákyně IV. – 10. Kristýna Vondrysová; dorostenky – 4. Anežka Železná; 
– šplh: nejmladší žactvo – 5. místo Barbora Plojharová; žákyně I. – 8. Martina 
Machová, 10. Lucie Švejnohová; žákyně II. –11. Lucie Fajová, 12. Eliška Braťková; 
žákyně III. – 7. Linda Procházková, 8. Veronika Sudová; žákyně IV. – 5. Kristýna 
Vondrysová; dorostenky – 4. Anežka Železná. 

Krátce po přeboru v gymnastice se první květnový den konal v Českých Bu-
dějovicích župní přebor v atletice. Zde Strakoničtí obsadili: nejmladší žactvo 
– 4. místo Barbora Plojharová, 7. Lucie Pojslová, 10. Kateřina Fajová; žákyně I. 
– 5. Lucie Švejnohová, 16. Michaela Jánská; žákyně II. – 16. Eliška Braťková, 
19. Lucie Fajová; žákyně III. – 3. Linda Procházková, 7. Pavlína Koubová; žákyně 
IV. – 5. Kristýna Vondrysová; žáci I. – 12. David Doležal. Součástí přeboru bylo 
vyhodnocení župního přeboru všestrannosti, kde nejlepší umístění v jednot-
livcích získali: nejmladší žactvo – 3. Barbora Plojharová; žákyně I. – 10. Lucie 
Švejnohová; žákyně II. – 7. Eliška Braťková; žákyně III. – 2. Linda Procházková; 
žákyně IV. – 5. Kristýna Vondrysová. Druhým místem v kategorii žákyň II. si Lin-
da Procházková vybojovala účast na přeboru České obce sokolské ve všestran-
nosti staršího žactva, dorostu a dospělých, který se konal ve dnech 11.–13. 6. 
v Praze. Ve své kategorii se z jedenatřiceti závodnic umístila celkově na pěk-
ném šestém místě (v plavání osmé místo, ve šplhu třinácté, v gymnastice šesté 
a v atletice deváté).
Ve dnech 7.–9. 5. proběhlo utužování cvičitelského kolektivu na Kubově Huti. 
V rámci akce byl uspořádán seminář pobytu a her v přírodě. 
První červnový den byl jako každý rok uspořádán Dětský den, který byl plný her 
a soutěží.
Dne 12. 6. se ženy jednoty vydaly s rafty na řeku Otavu.
O dva dny později se odbor před prázdninami loučil u táboráku na strakonickém 
Podskalí, ke kterému se děti dostaly po stezce plné zábavných úkolů. Některé děti 
se neloučily ale nadlouho, neboť je každoročně pořádán letní tábor pro rodiče 
s dětmi, žactvo a dorost.
26. 6. se senioři jednoty účastnili petangového turnaje na Plaveckém stadionu ve 
Strakonicích.
Akce Malí táborníci se uskutečnila ve dnech 27. 6.–1. 7. pod vedením cvičitelky 
Věry Hurychové na základně v Malé Turné.
Malé táborníky pak vystřídali ti větší z kategorie žactva a dorostu v termínu od 
2. do 17. 7. Pro ně vedoucí kromě jiného připravili celotáborovou etapovou hru 
Strážce diamantového údolí.
Šestý zářijový den bylo opět zahájeno cvičení ve všech kategoriích, které v odboru 
všestrannosti jsou – rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žactvo, ženy, 
muži, zdravotní tělovýchova a senioři.
Velký Dušičkový rej se konal první listopadový den.
Podzim byl věnován přípravě mladších žákyň na soutěž Malý TeamGym. Pro žáky-
ně bylo uspořádáno soustředění, aby byly dopilovány prvky jak pro akrobacii, tak 
pro skoky na trampolíně.
Třináctého listopadu proběhla první účast v soutěži Malý TeamGym, která se ko-
nala v Písku. Žákyně jednoty se umístily na čtvrtém místě se ztrátou pouhých 
0,05 bodu na třetí místo. 
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V předvánočním čase dne 2. 12. byla uspořádána pravidelná Akademie spojená 
s Mikulášskou nadílkou. Svá vystoupení předvedlo od těch nejmenších po nejstar-
ší celkem 110 cvičenců.
Dne 19. 12. odbor absolvoval poslední závod roku, a to přebor České obce sokol-
ské v soutěži Malý TeamGym ve vršovické sokolovně v Praze. Při prvním startu byla 
vidět na strakonických žákyních velká tréma, ale zacvičily dobře a ze čtrnácti celků 
obsadily sedmé místo se ztrátou 0,73 bodu na první místo. Jak je z výsledku vidět, 
soutěž byla velmi vyrovnaná. 
Muži uspořádali již tradiční Memoriál Františka Roučky v sálové kopané dne 26. 12. 
Turnaje se účastnilo celkem šest družstev, z toho muži TJ získali prvenství. 

Oddíl stolního tenisu
Dlouhodobé soutěže podzim 2009/jaro 2010 se zúčastnila tři družstva. Družstvo 
„A“ soutěžilo na krajském přeboru s výsledkem osmé místo. Družstvo „B“ na 
okresním přeboru, kde skončilo na pátém místě a družstvo „C“ také na okresním 
přeboru s výsledkem devátého místa.
V družstvech „B“ a „C“ byli i hráči z kategorie mládeže, kteří odehráli některé zápa-
sy společně s muži. Mezi nejúspěšnější hráče patří: družstvo „A“ – Josef Jungvirt, 
„B“ – Jaroslav Valíček, „C“ Jaroslav Zborník. 
Soutěže podzim 2010/jaro 2011 se zúčastnila čtyři družstva (po polovině soutěže). 
Družstvo „A“ absolvovalo krajský přebor III., kde obsadilo desáté místo. Družstvo „B“ 
soutěžilo na okresním přeboru, kde bylo sedmé, družstvo „C“ také bojovalo v okres-
ním přeboru, kde získalo osmé místo a družstvo „D“ hrálo také v okresním přeboru, 
kde vysoutěžilo dvanácté místo. Družstvo „D“ je složeno pouze z hráčů mládeže 
pod vedením Jaroslava Valíčka. Toto družstvo prozatím získává zkušenosti. 
Oddíl se dále zúčastnil několika turnajů: 
– oddílové: jarní v závěru sezony – účast jedenácti hráčů, vítězem se stal František 
Hrach ml. a vánoční – účastnilo se ho dvanáct mužů a čtyři z řad mládeže. Vítě-
zem se stal Roman Jungvirt. 
– ostatní: krajský žebříčkový turnaj mládeže (duben 2010), Velká cena jižních Čech 
muži (listopad 2010), okresní přebor mládeže (prosinec 2010) a turnaj tříčlenných 
družstev základních škol okresu Strakonice (říjen 2010).

Oddíl sportovního tance
Taneční klub Twist se pravidelně účastní soutěží v rámci kraje i republiky. 
K jednomu z největších úspěchů tanečního páru Matěj Toucha a Zuzana Chalup-
ská patří účast na přeboru České obce sokolské dne 7. 11., který byl součástí soutě-
že o Zbraslavskou loutku 2010. Zde získali titul přeborník České obce sokolské za 
druhé místo v kategorii junioři – I – C ve standardních tancích a první místo v téže 
kategorii v latinsko-amerických tancích.

Mezi další soutěže patří:
Mistrovství jižních Čech 2010 v Českých Budějovicích dne 4. 4. V juniorech II. – C 
– latinsko-americký tanec vyhrál taneční pár Matěj Toucha a Zuzana Chalupská, 
v dospělých v družstvech v latinsko-amerických tancích vyhrál strakonický taneční 
klub a druhé místo získal v dospělých v družstvech ve standardních tancích.
Celostátní taneční ligy mládeže A. M se účastnil taneční pár Viktor Houdek a Ta-
mara Houdková. Vytančil si šesté místo. 
V celostátní taneční lize dospělých A. M obsadil taneční pár Michal Kořínek a Ka-
teřina Chalupská čtrnácté místo a taneční pár Viktor Houdek a Tamara Houdková 
pětadvacáté místo.

V dalších soutěžích se podle kategorie umístili:
(STT = standardní tance, LAT = latinsko-americké tance) 

        1. místo   2. místo   3. místo  4. místo  ostatní
junioři – I. – D – STT  3 2 4 1  
junioři – I. – D – LAT  2 1 3 2 1
junioři – II. – B – STT   3 2 3 2  
junioři – II. – B – LAT   3 1 2 1 1
dospělí – B – STT        1 1
dospělí – C – STT  2   4 2 7
dospělí – D – STT  1     2 8
dospělí – A – LAT  3 1 3 1 11
dospělí – B – LAT  2 3 1 2 15
dospělí – C – LAT   1 2 1 1  

TENIS KLUB STRAKONICE, O. S.
Také v roce 2010 klub pokračoval ve sportovní činnosti, a to jak na poli závodního 
tenisu, tak rekreačního. Do soutěží družstev se zapojilo celkem sedm týmů, dva 
v kategorii dospělých a pět mládežnických. Tenisový klub byl poprvé pořadatelem 
halových turnajů a letního turnaje mužů kategorie B (druhá nejvyšší kategorie), 
což přilákalo do Strakonic řadu kvalitních hráčů, např. Martina Fafla, kterému i ví-
tězství na tomto turnaji pomohlo k třiadvacátému místu na republikovém žebříč-
ku, nebo Jaroslava Beránka, vítěze Pardubické juniorky (mistrovství ČR dorostu) 
ve čtyřhře. Také oddíl uspořádal turnaje žactva a babytenistů a samozřejmě i ně-
kolik turnajů pro rekreační hráče. Díky nové hale a zkušenostem opět klub dostal 
důvěru a mohl přivítat ve strakonické hale ženy a muže při jihočeském přeboru 
jednotlivců. 

Rok 2010 se zapíše mezi sportovně nejúspěšnější roky v historii strakonického 
tenisu. A-tým dospělých se do posledního kola pral o vítězství v jihočeské divizi 
a jen vinou horšího skóre skončilo nakonec za TK Písek, i když vzájemný zápas 
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skončil vítězstvím Strakonic. Nezájem píseckého klubu hrát vyšší soutěž nakonec 
znamenal pro hráče Strakonic radost z historického postupu do II. ligy 2011. Tenis 
se tak stal dalším ligovým sportem ve Strakonicích.
Pozadu nezůstal ani rezervní B-tým dospělých, když i s pomocí volných hráčů „A“ 
suverénně bez jediné porážky vyhrál krajský přebor III. a postoupil o soutěž výš.
Družstvo mladších žáků po oťukávání a získávání prvních zkušeností v prvním roce 
dokázalo v roce 2010 pouze s jediným zaváháním postoupit z krajského přeboru 
do jihočeské ligy. Mladší žáci sbírali další zkušenosti, když si zahráli i o kategorii 
výš, v přeboru staršího žactva. 
Nejmladší zástupci strakonického tenisu, minitenisté, se mohli radovat z druhé-
ho místa v kraji, když jim jen o pověstný chloupek unikl postup do finále. Jejich 
o něco málo starší spoluhráči měli o kousek více štěstí. Jihočeské finále Memori-
álu Zdeňka Kocmana v babytenise se uskutečnilo na strakonických kurtech a do-
mácí v něm měli dokonce dvojí zastoupení. B-tým sice skončil čtvrtý, ale A-tým 
zabojoval, dokázal zvítězit a postoupil na republikové finále. Tam už ale strako-
ničtí babytenisté v konkurenci největších českých a moravských klubů přece jen 
nestačili a skončili na posledním osmém místě.
Dařilo se i jednotlivcům: Tomáš Fiala s Tomášem Reisingerem vyhráli zimní krajský 
přebor ve čtyřhře, ve dvouhře obsadili Tomáš Fiala a Pavel Procházka třetí místo. 
Tradičně se Strakonickým dařilo na turnajích v Horažďovicích (1. Pavel Švec, 2. Pa-
vel Procházka, 3. Petr Maroš, ve čtyřhře 1. Švec–Procházka), v Plzni (2. Pavel Švec, 
3. Pavel Procházka, ve čtyřhře společně 2. místo), v Milevsku (1. Tomáš Fiala, ve 
čtyřhře 1. Fiala–Maroš, 2. Švec–Procházka), na domácím turnaji ve Strakonicích 
(2. Tomáš Fiala, 1. ve čtyřhře Fiala–Reisinger) 

Umístění strakonických hráčů na žebříčcích za rok 2010:
   krajský žebříček  celostátní žebříček 
Muži: 
Tomáš Fiala   3.    68.  
Pavel Procházka   5.   134. 
Pavel Švec   6.   148. 
Petr Maroš   10.   253. 
Tomáš Reisinger   14.   395. 
Jiří Kotoun   15.   399. 

Dorostenci: 
Přemysl Fiala   6.   124. 

Mladší žáci: 
Adam Mikeš   12.   286. 
Jaromír Skála   18.   461. 
Martin Čihák   20.   469. 

Cílem strakonického A-týmu dospělých v roce 2011 je pokusit se udržet v II. lize, 
B-tým by se měl udržet v KP II. U mládežnických družstev je pak hlavním cílem 
získávat co nejvíce zkušeností, pokusit se o co nejlepší umístění v jihočeské lize 
mladších žáků a zkusit zopakovat úspěch babytenistů.

SK TOMAKO STRAKONICE, O. S.
V prvním pololetí roku 2010 se odehrála druhá část XVII. ročníku Dudák ligy včetně 
play off, ve kterém skončilo SK Tomako na čtvrtém místě. Oddíl se dále zúčastnil 
krajského přeboru ve futsale.
Ve druhém pololetí byl zahájen XVIII. ročník Dudák ligy za účasti devíti mužstev.
Oddíl uspořádal Vánoční turnaj, kde hrálo dvanáct družstev.
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« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH 
 DRUŽSTEV TJ/SK

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2009/10 podzim 2010/11

BK CZECH COAL ALDAST STRAKONICE
ženy „A“  I. liga   8.  5. 
ženy „B“  oblastní přebor/II. liga 1.  1. 
ženy „C“  oblastní přebor    4.  
starší dorostenky extraliga  9.  10.  
mladší dorostenky  extraliga  3.  8.  
starší žačky  žák. liga – skupina A 3.  3.  
  
mladší žačky  žák. liga – skupina A 5.  3.  
starší minižačky  oblastní přebor  1.  1.   
mladší minižačky oblastní přebor  1.  1. 
nejmladší minižačky oblastní přebor  1.  1. 

SPORTOVNÍ KLUB BASKETBAL STRAKONICE
muži   II. liga   1.  6.
muži „B“  oblastní přebor  8.  8. 
dorost U18  dorost. liga/obl. přebor 9.  1. 
starší minižáci  oblastní přebor  7.  9. 

TJ BALVANI STRAKONICE
muži „A“  III. třída   4.  6. 
muži „B“  IV. třída   10.   

SK DIORIT STRAKONICE
muži   okresní přebor  3.  2. 
muži   pohár oblastního svazu   1.  
    ledního hokeje 

FBC STRAKONICE při DDM Strakonice
muži    jihočeská liga  6.   5.
junioři   III. liga/divize V.  8.   2.
dorostenci  II. liga/divize V.     4.
starší žáci  jihočeská liga  5.   9.

HC STRAKONICE, O. S.
muži   krajská liga  2.   1.*
junioři   krajská liga  3.   1.
dorost   krajská liga  4.   2.
8. třída   žákovská liga     9.
7. třída   žákovská liga  4.   11.
6. třída   žákovská liga     5.
5. třída   žákovská liga  1.   3.
4. třída   nevedou se tabulky  
3. třída   nevedou se tabulky
2. třída   nevedou se tabulky
1. třída   nevedou se tabulky
* vítězství v kvalifikaci o II. ligu a vítězství v baráži o II. ligu

KLUB SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ ČTU STRAKONICE
dospělí „A“  I. liga   4.   5.
dospělí „B“  divize    1. 

SK POLICIE STRAKONICE
muži   okresní soutěž  7.   3.

RAGBY KLUB STRAKONICE
muži*   oblastní přebor     6.
* soutěž absolvoval tým spojený s týmem ze Strakonic a Písku 

SK STRAKONICE 1908, S. R. O.
muži „A“  divize   11.   3.
muži „B“  I.A třída   8.   9.
starší dorostenci  divize   5.   10.

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2009/10 podzim 2010/11
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mladší dorostenci divize   3.   9.
starší žáci „A“  krajský přebor  4.   1.
mladší žáci „A“  krajský přebor  5.   8.
starší žáci „B“  I.A třída   5.   7.
mladší žáci „B“  I.A třída   5.   10.
starší přípravka „A“  okres./kraj. přebor 1.   10.
mladší přípravka „A“ okres./kraj. přebor 1.   9.
starší přípravka „B“  okresní přebor  7.   1.
mladší přípravka „B“ okresní přebor  7.   4.

TJ ČZ STRAKONICE 
Házená – HBC Strakonice 1921
muži    II. liga   9.   5.
ženy    II. liga   7.   6.
mladší dorostenci I. liga   5.   6.
mladší dorostenky krajský přebor     1.
starší žáci  žákovská liga ČR  13.–16.   6.–8.
starší žáci „A, B“  krajský přebor  2. a 3.   1. a 2.
starší žačky  žákovská liga ČR  13.–16. 
starší žačky  krajský přebor  2.   2.
mladší žáci  přebor ČR  3.   4.
   (házenkářský desetiboj)
mladší žáci „A, B“ krajský přebor  1. a 4.   1. 
mladší žáci   Handball Tour  1.          zrušeno
   (žebříček ČR)
mladší žačky  krajský přebor     3.
minižáci   krajský přebor  2. a 3.   2. a 8.

Nohejbal 
muži „A“  okresní přebor  2.   
muži „B“  okresní přebor  1. 

Stolní tenis
muži „A“  III. liga   2.   1. 
muži „B“  jihočeská divize  5.   5.
muži „C“  krajská soutěž  6.   5.
muži „D“  okresní přebor  1.   1.

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2009/10 podzim 2010/11

dorost družstev  krajský přebor     1.
dorost družstev  mistrovství ČR     8.
starší žáci družstev krajský přebor  1.

Volejbal
muži „A“  krajský přebor  2.
muži „B“  okresní přebor  2.

TJ DRAŽEJOV
Fotbal
muži   dudák okresní přebor 9.   6.
muži 35+  okresní přebor  5.   4.
dorost   okresní přebor  4.   6.
žáci   okresní přebor     5.
mladší přípravka  okresní přebor     9.

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

TJ SOKOL STRAKONICE
Stolní tenis
muži „A“  krajský přebor III. 8.   10.
muži „B“  okresní přebor  5.   7.
muži „C“  okresní přebor  9.   8.
mládež „D“  okresní přebor     12.

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2009/10 podzim 2010/11
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TENIS KLUB STRAKONICE, O. S. 
dospělí „A“  jihočeská divize  5.   2. 
   (postup do II. ligy 2011)  
dospělí „B“  krajský přebor III. 4.   1.
   (postup do krajského přeboru II.)
starší žáci  krajský přebor     7.
mladší žáci  krajský přebor   2.   1.
   (postup do jihočeské ligy 2011)
babytenis „A“  krajský přebor/  3.   1.
   republikové finále    8.
babytenis „B“  krajský přebor     4.
minitenis  krajský přebor     2.

SK TOMAKO STRAKONICE, O. S.
muži   Dudák liga  4.   2.
muži   krajský přebor  3.   

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2009/10 podzim 2010/11 « NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OKRESU STRAKONICE 

 ZA ROK 2010
V domě kultury proběhlo ve středu 26. 1. před zraky téměř zaplněného sálu slav-
nostní vyhlášení ankety Nejlepší sportovec okresu Strakonice 2010. Bylo vyhlášeno 
deset míst v kategorii jednotlivci dospělí, pět v kategorii jednotlivci mládež. V kate-
gorii družstev pak tři družstva dospělých a tři družstva mládeže. I pro rok 2010 byl 
vyhlášen trenér roku, sportovní osobnosti, sportovec s právem umístění do síně 
slávy. Novinkou ankety bylo vyhlášení kategorie hendikepovaných sportovců.

DOSPĚLÍ
Jednotlivci:
1. Petra Reisingerová  basketbal
– Basketbalový klub Strakonice, opora mužstva I. ligy žen, nejlepší střelec 
2. David Čadek   motorismus  
– 1. místo na ME v enduru třídy E3, mistr ČR absolutně ve třídě E3 a v družstvech
3. Lucie Votavová  vodní pólo 
– TJ Fezko Strakonice, členka družstva žen – mistryně ČR 2010, nejlepší střelkyně I. ligy
4. Roman Častoral  motorismus
– 5. místo v seriálu mistrovství Evropy, vítěz mistrovství Evropy střední zóny, mistr 
ČR, Rakouska, Polska, Maďarska
5. Tomáš Veselý  benchpress
– 2x mistr světa mezi poloprofesionály (Praha, Trnava – v Trnavě zvedl 260 kg a vy-
rovnal svůj rekord z roku 2008), 1× mistr Evropy amatérů (Rakousko)
6. Jakub Diviš   basketbal
– SK Basketbal Strakonice, opora mužstva mužů, nejlepší střelec II. ligy
7. Marek Fügner  vodní pólo
– TJ Fezko Strakonice, člen družstva mužů – mistr ČR 2010, člen reprezentace 
mužů, nejlepší střelec I. ligy
8. Jiří Richter   metaná
– ZK Metaná Vodňany, mistr ČR na ledu i asfaltu, člen družstva mistr ČR na ledu, 
5. místo na mistrovství Evropy družstev, 12. místo na mistrovství Evropy jednotlivci
9. Roman Heimlich ml.  muškaření
– RSK Strakonice, na mistrovství Evropy obsadil 13. místo v jednotlivcích a 5. v druž-
stvech za účasti 85 závodníků ze 17 zemí Evropy, vyhrál nominační závody a pro-
bojoval se do týmu české reprezentace pro mistrovství světa do Itálie
10. Roman Špiler  lední hokej
– HC Strakonice, opora mužstva mužů HC, nejlepší brankář KP
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Družstva:
1. SK Basketbal Strakonice – muži basketbal  1. místo 
      II. liga skupina „A“
2. TJ Fezko Strakonice – muži vodní pólo mistři ČR, 3. místo 
      v Česko–Slovenském poháru
3. TJ ČZ Strakonice – muži stolní tenis  postup do II. ligy, 1. místo 
      po podzimní části

MLÁDEŽ

Jednotlivci:
1. Michal Zbíral   házená
– TJ ČZ Strakonice, reprezentant ČR v kategorii dorostenců do 18 let, člen družstva 
mladších dorostenců, které skončilo na 5. místě v dorostenecké lize, od podzimu 
2010 člen základní sestavy družstva mužů a nejlepší střelec družstva, po podzimní 
části II. ligy mužů je na 2. místě celkové střelecké tabulky
2. Marek Janeček  vodní pólo
– TJ Fezko Strakonice, člen družstva dorostu – mistr ČR 2010, člen reprezentace 
družstva mužů, nejlepší střelec I. ligy dorostu
3. Lenka Petříková  karate
– Cobra Ryu Strakonice, 1. místo na MČR Shikon Budokai v kumite 59 kg, 1. místo 
na MČR svazu karate v kumite 59 kg, 1. místo v TOP žebříčku svazu karate v kumite 
juniorky, členka reprezentace, účast na mistrovství světa a mistrovství Evropy
4. Karolína Hlavatá  vodní pólo
– TJ Fezko Strakonice, členka družstva dorostenek – mistryně ČR 2010, reprezen-
tantka družstva dorostenek a žen, členka družstva žen – mistryně ČR 2010, nejlep-
ší střelec I. ligy dorostenek
5. Julia Reisingerová  basketbal
– Basketbalový klub Strakonice, opora mládežnických mužstev BK, nejlepší střelkyně

Družstva:
1. TJ Fezko Strakonice – dorostenci vodní pólo  mistři ČR
2. HC Strakonice – žáci 6. třída lední hokej 1. místo v krajské žákovské lize  
      mladších žáků
3. BK Strakonice – starší žákyně  basketbal  3. místo na přeboru ČR

HENDIKEPOVANÍ SPORTOVCI
Václav Vokůrka 
– bicyklista SKS Tricykl Blatná, 10. místo mezi tricyklisty světa v žebříčku Světové 
unie a 2. místo v evropském poháru EHC, dále medailista na evropských a světo-
vých závodech (Německo, Švýcarsko, Srbsko, Slovensko), úspěšný na čtrnáctiden-
ním etapovém závodě Bira Paralympico ve Španělsku, start ve Spojených arab-
ských emirátech, kde jako jediný vyjel 7 km na horskou prémii horu Jebel Hafet, 
jeho výkon ocenil i šejk Bin Zayeda Al Nahyena, ministr pro sport

Josef Hodánek 
– Strakonice, 2. místo na LSO v Praze v plavání 100 m prsa, ZSO v Horní Malé Úpě 
leden 2010, 1. místo v běžeckém lyžování na 1 km 
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« SPORTOVNÍ OSOBNOSTI ROKU 2010

  SPORTOVEC S PRÁVEM UMÍSTĚNÍ DO SÍNĚ SLÁVY 

ING. JAN ŽÁK
Jan Žák se narodil 17. dubna 1937 ve Mříčí v okrese Český Krumlov. Do školy cho-
dil v Křemži, kde také cvičil v Sokole pod vedením Františka Zimmermanna, který 
byl i jeho prvním trenérem v běhu na lyžích v TJ Podkleťan. Už při studiu na Vyšší 
průmyslové škole v Českých Budějovicích získal několik titulů krajského přeborníka 
a v roce 1955 dokonce zvítězil na mezinárodním mistrovství škol v NDR v Oberhofu. 
Byl zařazen do reprezentačního družstva ČSSR juniorů a v letech 1956–58 jako člen 
DUKLY Liberec získal dva tituly mistra československé armády. Závodil nejen v běhu 
na lyžích, ale byl i členem biatlonové reprezentace ČSSR.
Od roku 1959 pracoval v Českých závodech motocyklových ve Strakonicích jako kon-
struktér terénních motocyklů, které v letech 1969 a 1974 získaly od Mezinárodní mo-
tocyklové federace FIM ocenění za vítězství motokrosů třídy 250 ccm v závodech 

mistrovství světa. O jeho úspěšné konstruk-
térské práci svědčí i šest udělených českoslo-
venských patentů a získání Čestného uznání 
nejlepšímu zlepšovateli ČZM v roce 1972. Při 
svém zaměstnání a sportovních aktivitách do-
kázal ještě vystudovat Vysokou školu technic-
kou v oboru strojírenství. Konstruktérskou práci 
ukončil v roce 1980, kdy nastoupil profesionál-
ní trenérskou dráhu ve Středisku vrcholového 
sportu lyžařů na Zadově. Tam spolu se Stani-
slavem Frühaufem vychovali řadu českosloven-
ských reprezentantů v běhu na lyžích, z nichž 
nejúspěšnější byli: Jiří Kvapil, Lenka Tučková, 
Eva Pravečková, Eva Burešová-Háková, Tomáš 
Čáslavský a právě zde začínala svou hvězdnou 
kariéru i naše nejúspěšnější lyžařka všech dob 
Kateřina Neumannová.
V roce 1989 získal Jan Žák angažmá v Jugoslá-
vii, kde v osamostatněném Slovinsku trénoval Fota: Archiv Ing. Jana Žáka 

také několik lyžařských reprezentantů 
– olympioniků, z nichž několika zim-
ních olympijských her se zúčastnili 
Tomaž Globočnik, Andreja Grašič, Ma-
teja Mohorič, Tadeja Brankovič-Likozar 
a Vesna Fabjan.
Do Strakonic se vrátil v roce 1994, byl 
zvolen místostarostou města, v roce 
1998 kandidoval do Senátu ČR a ještě 
do roku 2002 byl Zastupitelem města 
Strakonice. V roce 2008 už jako dů-
chodce založil s hrstkou nadšenců 
sportovní klub biatlonu. Ten se úspěš-
ně rozrůstá, nyní má 36 členů a spor-
tovní výsledky se stále zlepšují.
Za svou práci ve sportu byl Jan Žák 
v lednu 2011 uveden do Síně slávy.
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PETRA REISINGEROVÁ
Reprezentantka basketbalu.

Foto: Archiv BK Strakonice

MICHAL ZBÍRAL
Reprezentant házené.

       TRENÉR ROKU 2010 

JOSEF JANEČEK   
Trenér vodního póla TJ Fezko 
Strakonice mužů a dorostenců.

Foto: Archiv TJ Fezko Strakonice

    SPORTOVNÍ OSOBNOSTI ROKU 2010 

JAN ŠKRLE
Dlouholetý sportovní fotograf.

MGR. ROMAN HEIMLICH  
Vedoucí mužstva mužů HC Strakonice, o. s., 
předseda okresního svazu ledního hokeje, 
výrazně se zasloužil o chod HC Strakonice, o. s.

Foto: Jan Petráš

Foto: Archiv Jana Škrleho

Foto: Archiv TJ ČZ Strakonice 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE 
V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2010

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ZA JEDNOTLIVCE 
V KATEGORII MLÁDEŽE 2010  
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 NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII DOSPĚLÝCH 2010 

KATEGORIE MUŽŮ SK BASKETBAL STRAKONICE
1. místo II. liga skupina „A“

Zleva: Tomáš Linhart, Martin 
Janda, Jan Kraml, Petr Janda, Jan 
Grabmüller, trenér Milan Janda, 
Jakub Diviš, Tomáš Prokopec, 
Radan Tesař, Jiří Jeřábek.
Foto: 
Archiv SK Basketbal Strakonice

Horní řada zleva: Dalibor 
Mukenšnábl, Josef Jane-
ček, Tomáš Kopenec, Jan 
Javůrek, Jan Rajchrt, Marek 
Janeček, Miroslav Žitka, Vác-
lav Mlnařík, František Chval, 
Martin Bušauer; dolní řada: 
Petr Jaroš, Petr Pešek, Pavel 
Dubský, Dalibor Mukenšná-
bl, Jan Täuber, Petr Chládek.
Foto: 
Archiv TJ Fezko Strakonice

 NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO V KATEGORII MLÁDEŽE 2010

KATEGORIE DOROSTENCŮ ODDÍLU VODNÍHO PÓLA 
TJ FEZKO STRAKONICE
Mistři ČR

VÁCLAV VOKŮRKA 
u příležitosti vyhlášení ankety.

JOSEF HODÁNEK 
na slavnostním předání ceny ankety.

    ÚSPĚŠNÍ HENDIKEPOVANÍ SPORTOVCI 2010 

Foto: Jan Škrle

Foto: Jan Škrle
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