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«
Vážení sportovní přátelé,
již osmým rokem se vám dostává do rukou publikace Ohlédnutí za sportem Stra-
konice, která zachycuje sportovní události a dění ve sportovních klubech působí-
cích na území města Strakonice. Tento díl přináší významné okamžiky ze sportov-
ního prostředí za rok 2011. 
V publikaci naleznete tradičně na předních stranách novinky ze sportovišť a pře-
hled jednotlivých klubů působících na území města s aktualizovanými kontakty. 
V části Co přinesl rok 2011 se seznámíte se životem z klubového prostředí, zajíma-
vostmi z uplynulého roku a dosaženými výsledky. Nechybí ani vyhodnocení anket 
o nejlepší sportovce a kolektivy včetně fotogalerie v závěru publikace. 
Věříme, že vám tato publikace přinese hodně zajímavých informací, které vám 
pomohou zorientovat se ve světě strakonického sportu. 

Komise pro sport města Strakonice 
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Oplocení hřiště ještě před rekonstrukcí.
Foto: Archiv TJ ČZ Strakonice

Hřiště je nově oploceno z ocelových pozinkovaných panelů.
Foto: Archiv TJ ČZ Strakonice

« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 VE STRAKONICÍCH

Do oblasti tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit směřovala v roce 
2011 z rozpočtu města částka ve výši zhruba 31 mil. Kč. Tento objem finančních 
prostředků zahrnuje příspěvky jednotlivým sportovním a volnočasovým subjektům, 
peníze spojené s krytím provozních a investičních nákladů sportovišť spadajících 
pod správu města a finance určené na budování a úpravu stávajících cyklostezek 
na území města včetně příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky. 

« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

Rekonstrukce oplocení hřiště ve sportovním areálu v Habeši 
V pátek 8. 7. proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného oplocení hřiště ve 
sportovním areálu v Habeši, které bylo zrealizováno díky iniciativě oddílu nohejba-
lu při TJ ČZ Strakonice. Oplocení je z ocelových pozinkovaných panelů a vyžádalo 
si náklady ve výši 183 600 Kč. Oddíl nohejbalu získal grant z Jihočeského kraje ve 
výši 50 000 Kč a příspěvek od města Strakonice v částce 80 300 Kč. 
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« KOMISE PRO SPORT

Dne 8. 12. 2010 byla Radou města Strakonice jmenována pro volební období 
2010–2014 nová komise pro sport. Komise pracovala v počtu čtrnácti členů. Před-
sedou byl jmenován Luboš Parkos, členy – Luděk Bastián, Ing. Pavel Bublík, MVDr. 
Pavel Dušek, Mgr. Cyril Dušek, Mgr. Roman Heimlich, František Kouba, PaedDr. 
Pavel Kouba, Bc. Jitka Krýzová, Roman Marienka, Jan Schneedorfer, MVDr. Miro-
slav Vondřička, Václav Zábranský a Ing. Jan Žák. Na konci roku 2011 byl na vlastní 
žádost Roman Marienka z důvodu pracovního vytížení radou města odvolán.
Tato komise je i nadále poradním orgánem rady města. 
V průběhu roku se komise sešla celkem šestkrát a zabývala se záležitostmi týkajícími 
se sportovního prostředí na území města a žádostmi o finanční příspěvky na podpo-
ru sportu a ostatních volnočasových aktivit. 
Ve spolupráci se základními školami vypracovala komise anketu Sportovní zaintere-
sovanost dětí navštěvujících strakonické základní školy ve školním roce 2010/2011, 
jejíž výsledek byl velmi překvapivý. Ze statistiky vyplývá, že 63 % dětí se věnuje pra-
videlně sportu, z toho děvčata 60 % a chlapci 66 %. Ve srovnání s republikovým 
průměrem, který je zhruba 30–35 %, je patrné, že město Strakonice nabízí dětem 
prostřednictvím různých sportovních klubů nebo volnočasových organizací velké 
množství příležitostí pro aktivní sportování nebo jiné vyžití.
Komise začátkem roku iniciovala jednání se zástupcem Muzea středního Pootaví 
s cílem vytvořit v muzeu stálou expozici historie strakonického sportu.
I v tomto roce se uskutečnilo Aprílové bruslení městem, byl to již čtvrtý ročník. Vše se 
odehrálo v pátek 29. 4. ve sportovním areálu Na Sídlišti a v jeho těsné blízkosti. Pro 
zúčastněné bylo i tentokrát připraveno překvapení. V průběhu bruslení se losovalo 
o tři dárkové šeky v hodnotě 500 Kč na nákup sportovního oblečení. Celý program 
začal tradičně v 15.30 hodin. Po úvodním přivítání následovalo vystoupení a akroba-
cie se skákacími botami – Útěk z vězení. Poté proběhlo samotné bruslení. Účastníci 
bruslení byli rozděleni podle věku do pěti kategorií (do 7 let, od 8 do 10 let, od 11 do 
12 let, od 13 do 18 let a nad 19 let). Nejmladší projeli trasu dlouhou 400 m, konkrétně 
okruh od startu k ulici Zvolenská a zpět. Druhá kategorie měla trasu již delší, a to 
jedenkrát okruh po přeložce, jehož délka byla 1200 m. Zbylé tři kategorie absolvo-
valy shodně dva okruhy po přeložce, tedy trasu dlouhou 2400 m. Počasí přálo a na 
památku tohoto dne si vítězové odnesli diplomy a ceny, nejmenší pamětní listy 
a každý účastník sportovní drobnost. 

Bruslaři dali do jízdy veškeré síly i své srdce a jeli naplno. Foto: Archiv MěÚ Strakonice

Bruslení zahájilo vystoupení a akrobacie na skákacích botách. 
Foto: Archiv MěÚ Strakonice

Nejmladší účastníci bruslení dostali na památku pamětní 
listy. Foto: Archiv MěÚ Strakonice
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« TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2012

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

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

Bushido – Shotokan Karate 
– Do International Federation Czech Republic, o. s.
Předseda: Sensei 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-skif.cz
Činnost: sportovní Karate – Do

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

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
Web: http://fbcdynamostrakonice.webnode.cz/
Činnost: florbal
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SK Fight Pro Strakonice
Předseda: Michal Frček
Sídlo: Strunkovice nad Volyňkou 55, 387 01 Volyně
Tel.: 775 077 075
E-mail: michalfrcek@seznam.cz
Web: www.fightpro.pro
Činnost: box, K1, MMA 

Fudochi kan, agoge training centre
Předseda: Marek Vácha
Kontaktní osoba: Marek Vácha, Karel Uhlíř
Sídlo: Na Stráži (bývalý výměník), 386 01 Strakonice
Tel.: 775 061 468 (Marek Vácha), 773 868 174 (Karel Uhlíř)
E-mail: agoge92@gmail.com
Web: FB: atc-fudochi kan
Činnost: výuka tradičních bojových umění

HC Strakonice, o. s.
Předseda: Bc. Luboš Parkos
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 669 151 
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
E-mail: hornakprestovice@seznam.cz
Web: www.fkjuniorstrakonice.cz
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 

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 

ORIN
Předsedkyně: Libuše Holečková 
Sídlo: Na Břehu 298, 387 11 Katovice
Tel.: 720 314 523
E-mail: o.s.orin@seznam.cz
Web: www.orin.estranky.cz
Činnost: pohybová a taneční pro všechny generace

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
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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, Bohumil Melichar, 
   tel.: 728 559 371, e-mail: skiklubst@gmail.com, web: www.skiklubst.webnode.cz 
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 265 413 
E-mail: zeman@sps-sosstrakonice.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

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 orientačního běhu: Pavla Pelcová, tel.: 607 525 437, 
   e-mail: pelcova.pavla@seznam.cz, web: http://cst.g6.cz 
– oddíl stolního tenisu: Ing. Miroslav Krejčí, tel.: 606 616 266, 
   e-mail: miroslav.krejci@str.cb.ds.mfcr.cz, krejci.miroslav@centrum.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.: 383 322 009

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: Karel Boublík
Kontaktní osoba: Milan Hoch
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 777 726 315
E-mail: pepina.kleckova@seznam.cz
Web: www.tjdrazejov.wz.cz
Činnost: fotbal, tenis

TJ Fezko Strakonice
Předseda: Ing. Michal Bleier, Marek Fügner
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 plavání, otužilci), kuželky, 
 volejbal, nohejbal, turistika, turistické ubytování, pronájem hřišť a sportovišť 

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
Starostka: Věra Hurychová
Sídlo: Na Stráži 340, 386 01 Strakonice
Tel.: 724 836 331 
E-mail: 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
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« ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

Tělovýchovná organizace Český svaz tělesné výchovy sdružoval za Strakonice v roce 
2011 níže uvedené tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jež mají následující člen-
skou základnu:

16

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

Muži Ženy

326 45 96 141 2 7 80 96 185

Dospělí
Dospělí celkemCelkem Mládež celkemŽačkyŽáciDorostenkyDorostenci

« Česká obec sokolská

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice

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

Celkem Muži Ženy Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky

Basketbalový klub Strakonice 154 11 48 59 0 14 0 81 95

SK Basketbal Strakonice 30 22 0 22 3 0 5 0 8

TJ Balvani Strakonice 92 90 0 90 2 0 0 0 2

SK Cyklo-Macner Strakonice 43 33 5 38 0 1 1 3 5

FBC Dynamo Strakonice 17 17 0 17 0 0 0 0 0

SK Fight Pro Strakonice 22 19 0 19 2 1 0 0 3

HC Strakonice, o. s. 141 55 1 56 16 0 69 0 85

SK JUDO  – 1990 Strakonice 38 8 3 11 1 2 19 5 27

Občanské sdružení Karate Strakonice 358 101 53 154 42 22 93 47 204

ORIN 160 1 56 57 1 11 24 67 103

SKI-Klub Strakonice 77 41 25 66 4 2 3 2 11

TJ ČZ Strakonice 908 277 314 591 42 50 135 90 317

TJ Dražejov 191 133 1 134 14 0 39 4 57

TJ Fezko Strakonice 428 140 113 253 15 9 84 67 175

TJ Otava Strakonice 12 7 3 10 0 0 2 0 2

SK Strakonice 1908, s. r. o. 

Tenis klub Strakonice, o. s. 57 41 11 52 1 1 3 0 5

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

nekomunikují se statistikou
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« CO PŘINESL ROK 2011

Basketbalový klub Strakonice
Ženy „A“ jsou při vstupu do druhé poloviny soutěží v horní polovině tabulky a ve-
dení klubu se netají přáním pokusu bojovat o medaili. Tuto naději potvrzuje bron-
zová medaile z Českého poháru žen, ale udržet při poměrně úzkém kádru nejvyšší 
výkonnost je přání spíš z kategorie snů.
V soutěži po výborných výkonech občas tým klopýtne a překvapí prohrou, a tak se 
přání vzdaluje. K prohrám přispívají zranění, neboť nehrají jak technická střelkyně Zu-
zana Ondřejová, tak odvážná bojovnice Kateřina Konvičková. Již takto dosti úzký kádr 
se ještě zužuje. Závěrem sezony však ukázal tým neuvěřitelnou morální sílu. V zápa-
sech play off poráží v pátém zápase Slovanku na jejím hřišti a otevírá si šanci bojovat 
o bronz. O tuto příčku se bojuje znovu na hřišti soupeře s Valosunem Brno, za stavu 
zápasů 2:2. Roli brněnských favoritů potvrzuje, že se musí hrát bez nejlepší střelkyně 
a opory Petry Reisingerové a navíc v začátku zápasu se zranila Darina Johnová – další 
střelkyně týmu. Po výborném výkonu může slavit výhru a zisk historické bronzové 
medaile také šestý hráč – početní strakoničtí diváci, kteří již povzbuzovali tým se Slo-
vankou. Neuvěřitelné se stalo skutkem především proto, že hráčky vzorně bojovaly 
jako tým, prokázaly větší vůli a podaly skvělé výkony. Tým řídila skvěle Michaela Uhro-
vá, pod košem až nečekaně kralovala trpělivá Zorka Škrabalová, s rizikem obnovení 
zranění nastoupila obětavě Zuzana Ondřejová, stejně jako v průběhu zápasu zraněná 
Jitka Musilová. Své body přidala Alena Podskalská a dříč Lucie Baláková.
Nastíněný cíl prezidenta klubu Ing. Miloše Baláka se splnil díky vůli, kterou do hráček 
dokázala předat pečlivá a svědomitá trenérka Marcela Krämer.
Do podzimní části nastupuje tým bez Petry Reisingerové a také Dariny Johnové, to 
je po úspěchu týmu určitě zvláštností, i nepříjemností. Naopak přichází Kateřina Kří-
žová, která již v klubu jako dorostenka hrála a její výhodou je, že umí hrát na křídle 
i pod košem spolu se střelkyní Zuzanou Mračnovou. Začátek sezony poznamenaly 
dvě nejtěsnější prohry na domácí palubovce. Výkony byly nepřesvědčivé, a tak tým 
končí na sedmém místě. Předností je, že dostávají šanci i mladé hráčky Zdeňka 
Paroubková, Šárka Jozová a Eliška Fialová.
Ženy „B“, nováček druhé ligy, jsou největším překvapením soutěže a vyhrávají je-
den zápas za druhým, ale také předvádí pohlednou hru založenou na výborných in-
dividuálních výkonech, na kterých staví svou vysoce kolektivní hru. Týmová práce je 
vzorem a doslova kouzelná ruka trenérky, stále usměvavé Lenky Pichlerové, dokáže 
až neuvěřitelně vykouzlit výhry i v zápasech, kdy se tolik nedaří. Prvním cílem bylo 
udržet druholigovou příslušnost, ale na konci soutěže je tým první s jedinou pro-

hrou. To historie nepamatuje, ale děvčata spokojena nejsou, pustí se do kvalifikace 
o postup do první ligy. A jsou znovu úspěšné, když v klíčovém zápase doma poráží 
Slovanku před nadšeným hledištěm. Motorem týmu byla hra Kristýny Tomanové 
a Evy Šindelářové, pod košem byla oporou Lucie Babková, stejně jako Petra Lukešo-
vá či v závěru hrající Alena Podskalská. Nesmí se přehlédnout podíl Věry Reisingero-
vé či Kateřiny Kramlové nebo Nikoly Filkové a spolupráce všech děvčat okolo týmu.
S odvahou se pouští do zápasů v druhé nejvyšší soutěži, oslabením je, že již nemů-
že hrát pro překročení věkové hranice Alena Jeništová (provdaná Podskalská). Tým 
zahájil 50 % zisku bodů v domácích zápasech. Jinak v nezměněné sestavě vyniká 
Tomanová, střelecky se daří Lukešové, ale další zápasy ukazují, že kvalita soupeřů je 
nad sílu děvčat. Nadšení nechybí, chvílemi hrají pohledný basketbal, ale překážkou 
je, že hráčky studují, eventuálně jsou zaměstnané.
Ženy „C“ vznikají z hráček, které stály před léty u zrodu Béčka, a které stále chtějí 
hrát. Díky starostlivosti trenérky Milady Sýkorové hrají dcera Petra s maminkou Jit-
kou Hradskou, Zuzana Karolová, Lenka Dušková, Šárka Hanzlíková, Lucie Samková, 
Hana Němcová, stejně jako opory Klára Votavová, Eva Brücklerová i další. Konečně 
třetí místo v oblastním přeboru podtrhuje strakonickou kvalitu. O toto umístění bo-
jují děvčata i v podzimní části, když jejich hlavní úkol je hrát. Z prvních kol je nejpo-
zoruhodnější osobní střelecký rekord duše týmu Milady Sýkorové, dala 21 bodů. Po 
podzimní části končí tým na třetím místě v oblastním přeboru.
Starší dorostenky po několika medailových létech udržují extraligovou soutěž 
(nejlepších 12 týmů v ČR) až v závěrečných bojích o záchranu. Po úspěšných letech 
je určitý útlum logický.
Příčin je víc, především některá děvčata skončila, za druhé – některé nakukovaly 
do týmu žen jak v tréninku, tak ve hře, proto se hrálo někdy jen s osmi hráčkami. 
Za třetí – byly v týmu jen dvě hráčky starší (Klára Ovsíková, Monika Kůsová), čili tým 
byl nezkušený i fyzicky méně zdatný. A ještě chyběla výrazná vysoká hráčka, takže 
pod košem hrály Eliška Fialová, Linda Svobodová, Kristýna Nováková a zaskakovala 
i Zdeňka Paroubková nebo Eliška Vondrysová. Střelcem týmu byla Kateřina Kunci-
pálová se Šárkou Jozovou. Výkonnost ovlivnilo také dlouhodobé zranění Ovsíkové. 
V bojích o záchranu se tým však dokázal semknout k výbornému výkonu, jak vý-
stižně hodnotil závěr sezony trenér Jiří Johanes, jehož asistentem byl Jakub Mužík. 
Udržení nejvyšší soutěže je právě za takto složitých podmínek velkým úspěchem.
Po úvodních dvou prohrách na podzim děvčata zabojovala a po výhrách doma 
přivezla vítězství z Moravy a posunula se do horní poloviny extraligové soutěže. 
Tým byl doplněn úspěšnými loňskými žačkami, které jsou posilou, zejména Jolana 
Krejčová a Hana Kuncipálová. Podávají po celý podzim velmi dobré výkony a jejich 
umístění v horní polovině je zcela zasloužené.
Mladší dorostenky byly sedmé v extralize, i když se jim v začátku nedařilo, nako-
nec jim unikl o vlásek postup mezi nejlepší čtyři týmy, když dokázaly porazit i fyzicky 
zdatnější, a hlavně vyšší týmy. Jejich umístění je hned za nejlepšími týmy, navíc 
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složenými z různých klubů, zatímco náš tým byl složen jen z doma vychovaných 
hráček, to podtrhuje úspěch. Hlavní aktérky byly – Šárka Jozová, nejlepší střelkyně 
trojek v celé soutěži stejně jako střelkyně Michaela Vápeníková, pod košem hrají-
cí Linda Svobodová, Hana Kuncipálová, Jolana Krejčová, Eliška Vondrysová, Dana 
Maršíková, Nikola Šoborová a své minuty odehrála i minižačka Julie Reisingerová. 
Podobně jako starší dorostenky také ony měly jen dvě starší hráčky, proto je sedmé 
místo úspěchem.
Vysoké prohry v prvním kole podzimu poznamenaly zápasy doma, kdy děvčata 
vytvořila smutný rekord – dala jen 30 bodů. Přehlédnutím podmínek v rozpisu sou-
těže, při pomoci sousedním Klatovům, byl tým poškozen a nemůže hrát střelecká 
opora Michaela Vápeníková a Dana Maršíková. To logicky neprospělo činnosti klu-
bu po všech stránkách. Oba týmy dorostu vedou společně Jiří Johanes, Vít Krejčí 
a Jakub Mužík.
Starší žákyně byly nejúspěšnějším mladým týmem, postoupily na přebor ČR, kde 
si zaslouženě vybojovaly stříbrné medaile. Jejich střeleckou oporou byla Julie Reisin-
gerová (která ihned po soutěži přestoupila do USK Praha), hru řídila úspěšně Hana 
Kuncipálová. Další výraznou oporou byla ve všech směrech aktivní Jolana Krejčová. 
Dále hrály Dana Maršíková, obětavé přespolní – Žaneta Kuncipálová, Eva Lošáková 
a mladice Eliška Malá, Denisa Bauerová a zejména další opora Tereza Plechatá. 
Svou kvalitu potvrdily také na letních olympijských hrách mládeže, kde tvořily základ 
oblastního výběru a především díky jejich výkonu vybojovaly bronzové medaile, a to 
jim ještě postup do finále unikl o jediný koš. 
To je také nedoceněný úspěch, a proto by nemělo uniknout, že je to první jihočeská 
týmová medaile z letních olympijských her mládeže. 
Do podzimní části soutěže nastoupil tým značně oslaben. Po přestupu Reisingero-
vé byla Eliška Malá přeřazena do dorostu. Tím byl tým bez vyšší podkošové hráčky. 
Proto byla snaha doplnit tým o fyzicky zdatnější hráčky a byla navázána spoluprá-
ce s Táborem a Klatovy. I když obě děvčata – Lucie Kacbalová a Andrea Ulrichová 
– týmu pomohla, tak se postup do extraligy nepodařil, děvčata skončila na pátém, 
prvním nepostupovém místě. 
Mladší žákyně skončily páté v nejvyšší žákovské soutěži, postupu na přebor vy-
stavila stop až prohra ve Žďáru, který byl vyrovnanějším týmem. Náš výkon se opíral 
o střeleckou úspěšnost Petry Reisingerové, pod košem ji doplňovala Eliška Malá, 
dále výborného obránce Terezu Plechatou a také Denisu Bauerovou. Podobně jako 
u obou starších kategorií byly jen tři hráčky věkem mladší žačky, všechny ostatní byly 
minidívky – zejména hrály Michaela Fauová, Klára Votavová, Aneta Šípová, Kateřina 
Řezníková, Martina Hollarová. 
Oba týmy žaček vedla Alena Maršánová (stejně jako tým na letních olympijských 
hrách mládeže) ve vzorné spolupráci s trojicí trenérů, synem Jakubem, Pavlem Ka-
marytem a Miroslavem Vondřičkou.
V podzimní části se také projevila absence vysokých děvčat, a tak i zde byla snaha vy-

užít spolupráce s oběma sousedy – Táborem a Klatovy. Mělo to však svá úskalí (dopra-
va, zranění), a tak efekt posílení zatím nebyl tak úspěšný. Také mladším unikl postup 
do extraligy o jediné místo. Do tréninku i hry byly také zařazeny nadějné minidívky. 
Nejstarší minižačky vyhrály oblastní přebor, měly to jednoduché, nebyl jiný sou-
peř, tak hrály jen proti chlapcům. Ale jejich hra neodpovídala tradici a podle očeká-
vání nepostoupily na přebor ČR mezi nejlepších šest týmů. A také hra na následném 
festivalu byla zklamáním. Při všech nedostatcích chyběla větší vůle, výjimkou byla 
Aneta Šípová, Michaela Fauová i mladší uvedené v mladších žačkách, ale nestačilo 
to na příznivější výsledky. O tým se starala dvojice Kateřina Konvičková s Jakubem 
Maršánem, dle možnosti jim pomáhal Pavel Kamaryt, ale také trenéři žákyň.
Stejně jako v minulých sezonách, tak i na podzim v oblastním přeboru hrají jen 
s chlapci, a tak si na radost z výher musí počkat. Hrají v sestavě Michaela Jariabková, 
Pavla Kutá, bojovnice Michaela Bublíková, nováčkové – Tereza Hendrychová, Kristý-
na Lukešová, Nikola Bydžovská, Jindřiška Klejnová a zkušenější Kateřina Preissová, 
mimořádná bojovnice Magdaléna Rajtmajerová, pohybově nadaná Nikola Roučko-
vá, vyšší naděje Saša Shalerová, Aneta Sýkorová a Karolína Velková a doplňují je 
i mladší. Hlavním trenérem je Kateřina Konvičková s příspěvkem v pomoci všech 
dalších v žactvu a minižactvu.
Mladší a nejmladší minižačky hrály přebor oblasti také jen s chlapci, čili mají 
nic neříkající titul v oblasti. Chyběla jim proto častější radost z výher a také srovnání 
s dalšími dívčími týmy nebo vyrovnaná utkání, i když s táborskými chlapci dokázaly 
vyhrát. Největším kladem je, že se mezi všemi střelci v mini objevilo téměř 40 dívek, 
i když zatím chybí vyšší a fyzicky zdatnější dívky. O nejmladší se starala s mimořád-
nou péčí Radka Drnková, ke spolupráci přemluvila Zuzanu Karolovou, o mladší se 
v zápasech střídali všichni trenéři z mini. 
Nejpilnější střelkyní byla Nikola Němcová, dále Tereza Šípová, Nikola Drnková, Pavla 
Kutá, Linda Fišerová, Emma Lukačevičová, Tereza Brušáková, Natálie Kochová, Mi-
chaela Bublíková, Kateřina Baloušková, Viola Roučková a další.
Podzimní část soutěže začala nejlépe pro nejmladší minidívky, když překvapivě po-
razily dlouhou řadu let neporazitelné chlapce z Písku a výhru korunovaly porážkou 
budějovických chlapců. Prim hrají Nikola Drnková, Linda Fišerová, Sabina Svobodo-
vá, Jindřiška Klejnová.
Přípravky vznikly ze snahy Radky Drnkové, zapojila do tréninků mini další dívky na 
ZŠ Dukelská a ještě vytvořila kroužek na ZŠ F. L. Čelakovského. Děvčata mezi sebou 
hrála o některých volných nedělích vzájemná utkání před početnými diváky. Hrálo 
se po pětkách a všechna děvčata si zahrála. Jak to paní trenérka dokázala rozdělit 
a sledovat, je záhadou. Pomáhala jí také Hana Klejnová.
Jelikož nejmladší minidívky začaly v podzimní části trénovat v ZŠ Poděbradova, 
byla využita možnost vytvořit samostatný kroužek na ZŠ Dukelská. Po jarním mě-
ření dětí prvních a druhých tříd se práce s dětmi chopil Jan Petráš a dorostenka 
Eliška Fialová. 
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Podíl na reprezentacích
Do výčtu úspěšné činnosti patří, že přípravy juniorské i kadetské reprezentace ČR 
se zúčastnily Šárka Jozová, Jolana Krejčová a Hana Kuncipálová, která navíc byla no-
minována za ČR na mezinárodní kemp ve Slovinsku. Ale také úspěch žen se odrazil 
v reprezentaci ČR, Zorka Škrabalová startovala na mistrovství Evropy žen (přispěla ke 
čtvrtému místu a možnosti bojovat o účast na olympijských hrách), trenérka Mar-
cela Krämer vedla tým ČR na mistrovství Evropy dvacítek a Lucie Baláková startovala 
na světové univerziádě. Ve hře tři na tři, která má být zařazena do olympijských her, 
na Mistrovství světa mládeže v Itálii reprezentovala ČR Šárka Jozová. Skončily na 
sedmém místě.
Zcela oprávněně je řazena mezi úspěchy oddílu také výhra gymnázia v soutěži 
středních škol, která zajistila start na světovém šampionátu středních škol v Číně. 
Tým vedli na mistrovství světa naši basketbalisté – pedagogové gymnázia Andrea 
Johnová a Milan Janda. To je další výrazný úspěch strakonického basketbalu, který 
nemá v jiných sportech obdoby.

Sportovní klub Basketbal Strakonice
Tak jako v minulých letech byla pozornost klubu zaměřena na II. ligu mužů a dále na 
snahu udržet Strakonice na basketbalové mapě v mužských kategoriích.
Nejlepším výsledkem je šesté místo mužů ve II. ligové skupině „A“.
Tradičně uspořádal klub společně s Basketbalovým klubem Strakonice velice kvalit-
ně obsazený Vánoční turnaj minižactva. 

TJ Balvani Strakonice
Pro družstvo Balvanů to byla pod vedením trenéra Zdeňka Surženka velmi povede-
ná sezona, ve které bojovali do posledních kol o postup do okresního přeboru, ale 
nakonec se to nepovedlo. Po dvou závěrečných prohrách skončili Balvani na pěk-
ném pátém místě s 28 body. V této sezoně ještě Balvani odehráli dvě kola poháru, 
nejdříve postoupili po výhře nad Kladruby 2:1 do druhého kola, kde nestačili na 
Cehnice a prohráli s nimi 2:0. Tuto sezonu Balvani odehráli ve složení:
Brankáři:
Zdeněk Kuneš, Tomáš Hynek 
Obránci:
Ondřej Čečka, Jan Frőml, Josef Laně, Petr Šíma, Ladislav Toman, Vladimír Trnka, Jaro-
slav Velek, Jan Bernad 
Záložníci:
Tomáš Bernad, Jaroslav Holfeld, Luděk Kalina, Petr Sýkora, David Šebesta, Martin 
Tesař, František Vaněk, Aleš Vavruška, Martin Virostek
Útočníci:
Michal Boukalík, Michal Jílek, David Kroutil, Karel Smetana, Jan Vlček 

SK Biatlon Strakonice
V roce 2011 zaznamenal SK Biatlon Strakonice (SKB Strakonice) zatím největší úspě-
chy za tříletou dobu svého trvání. Trenérský kádr se stabilizoval v sestavě Jan Žák, Jiří 
Jeníček a Miroslav Kučera, atletickou přípravu zajišťovali trenéři SKI-Klubu Bohumil 
Melichar a Radek Sosna s externisty Radkem Valíčkem a Jaroslavem Pudilem, střelec-
kou přípravu dětí pod hlavičkou DDM řídil Zdeněk Samec a Miroslav Ině. Zázemí pro 
střelbu z malorážky měl klub na střelnici v Cehnicích a výuka střelby ze vzduchových 
zbraní probíhala v tělocvičně ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Již v prvním týdnu roku 2011 se malá výprava vydala na zimní biatlon do slovinské Po-
kljuky, kde v Poháru Slovinska vybojovala Kateřina Kučerová čtvrté a Kateřina Jeníčková 
páté místo. V dalším týdnu se konal v Osrblie Slovenský pohár, kde Kateřina Jeníčková 
obsadila šesté místo. Závody Českého poháru a mistrovství ČR nepřinesly klubu za-
tím žádné medaile, ale závodníci klubu si všechno vynahradili v letním biatlonu. Na 
základě dobrých výsledků ve Světovém poháru v předcházejícím roce se SKB Strakoni-
ce s počtem osmi závodníků pod vedením trenérů Žáka a Kučery zúčastnil ve dnech 
11.–14. srpna 2011 Mistrovství světa v orientačním biatlonu ve Starém Městě pod Land-
štejnem. Ve sprintu, který se skládal z běhu podle mapy a dvou položek ve střelbě 
z malorážky, zazářili čtvrtými místy ve svých kategoriích Jiří Jeníček a Bedřich Šafařík, 
pátý byl Pavel Zimmermann, osmá Simona Martanová, devátá Kateřina Kučerová, je-
denáctá Michaela Samcová a čtrnáctý Ondřej Havlena. V sobotním závodě v klasice, 
ve kterém se kromě běhu s mapou střílelo 2×5 ran vleže a 2×5 ran vestoje, byl z SKB 
nejlepší Bedřich Šafařík na čtvrtém místě, Jiří Jeníček na pátém místě, Pavel Zimmer-
mann na šestém místě, Simona Martanová na místě devátém, Michaela Samcová na 
místě jedenáctém, Kateřina Kučerová na dvanáctém a Ondřej Havlena s Kateřinou Je-
níčkovou na třináctém místě. Vyvrcholení přišlo v neděli, kdy v závodě štafet dvojice 
SKB Strakonice ve složení Pavel Zimmermann a Jiří Jeníček vybojovala stříbrné medaile. 
Většinu předních míst obsadila 34 členná výprava Švédska, velmi dobře si vedli i závod-
níci z Finska, Dánska, Estonska, Německa, Belgie a Slovenska. Posun k lepšímu nastal 
i v celostátním žebříčku Českého poháru letního biatlonu, kde Kateřina Jeníčková obsa-
dila v mladších dorostenkách páté místo a Kateřina Kučerová ve starších dorostenkách 
šesté místo. SKB Strakonice získává mezi mládeží stále větší oblibu, registrováno je už 
21 závodníků. To přináší samozřejmě i problémy, SKB se potýká zejména s nedostat-
kem peněz a zbraní. Přesto členové klubu uspořádali 21. května 2011 první ročník Poo-
tavského letního biatlonu ve Střelských Hošticích, který svým regionálním významem 
měl velký ohlas a má nakročeno do budoucna jako tradiční závod.

Bushido – Shotokan Karate 
– Do International Federation Czech Republic, o. s.
Členka klubu Barbora Purkrábková získala třetí místo v krajské lize – Kata team mlad-
ších žákyň dne 29. 1. Dále se zúčastnila Kid Cup Kata mladších žákyň dne 19. 3., kde 
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vyhrála a v kumite mladších žákyň –35 kg obsadila třetí příčku. Předposlední říjnový 
den opět Barbora Purkrábková vyhrála na Kid Cup Kata mladších žákyň a v kumite 
mladších žákyň –35 kg skončila na druhém místě. Z Gorenje Cup Chodov pořádané-
ho dne 17. 12. si přivezla jmenovaná dvě zlaté medaile, jednu z kata mladších žákyň 
a druhou z kumite mladších žákyň +35 kg. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. 
V roce 2011 pokračovala ve své koncepci výcviku a filozofii své činnosti. To zname-
ná sportovní příprava oddílů karate i Allkampf-Jitsu a účast žáků školy na desítkách 
turnajů v rámci kraje, České republiky, ale i zahraničních soutěží včetně mistrov-
ství Evropy a mistrovství světa. Vedle sportovní činnosti pokračoval výcvik směřující 
k osobnímu růstu v technické dovednosti každého člena školy. V roce 2011 absolvo-
valo úspěšně zkoušku z technické vyspělosti celkem 34 karatistů a 16 adeptů stylu 
Allkampf-Jitsu. Většina z nich pak dokázala za tento kalendářní rok složit úspěšně 
zkoušky na dva technické stupně. Samozřejmou součástí výcviku je pak sebeobrana 
a praktické využití principů bojových umění pro běžný život. Jako každoročně probě-
hl v září 2011 úspěšný nábor nových členů. 
Nejširší základnu měl i v roce 2011 sportovní oddíl karate, a to převážně kategorie 
dětí a dorostu. Jako v předešlých letech dosahovali na vrcholných sportovních sou-
těžích, na republikové a mezinárodní úrovni, úspěchů převážně sportovci v katego-
riích dorostu, juniorů a dospělých.
V roce 2011 se karatisté zúčastnili všech krajských soutěží (tři kola krajské ligy, jeden 
krajský přebor a speciální soutěž týmů – South Cup). Druhé kolo krajské ligy měli 
čest zorganizovat Strakoničtí, jako pořádající oddíl, 16. 4. 2011 ve Strakonicích. Na 
těchto krajských soutěžích získali karatisté z Cobry celkem 46 medailí, z toho bylo 
15 zlatých, 13 stříbrných a 18 bronzových. 

Celkem vybojovali 5 titulů krajský přeborník: 
Lenka Petříková v kata ženy i kumite ženy (+68 kg), Tereza Sklenářová v kumite do-
rostenky (–47 kg), Karolína Šišpelová v kumite dorostenky (-54 kg) a Michael Staněk 
v kumite dorostenci (–63 kg).

Na krajské úrovni proběhla dne 19. 3. 2011 speciální soutěž pro nejmladší karatisty KID 
CUP 2011. Této soutěže se zúčastnilo i deset nejmladších karatistů ve věku 7–12 let. 
Pro většinu dětí to byly jejich první nebo druhé závody a zvládly je opravdu vynikají-
cím způsobem. Soutěžilo se v kata i kumite a strakoničtí karatisté vybojovali celkem 
10 medailí, z toho získali celkem 4 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Nejúspěšnějšími 
mladými karatisty strakonického teamu byli Daniel Karger a Jakub Procházka, kteří 
dokázali porazit všechny své soupeře a oba vybojovali zlaté medaile v kata i kumite. 

V roce 2011 se karatisté z Cobra Ryu dále zúčastnili třinácti národních a mezinárod-
ních soutěží. I na těchto turnajích se strakoničtí karatisté dokázali prosadit a vždy 

se probojovali na stupně vítězů. Celkem na těchto národních a mezinárodních tur-
najích získali 46 medailí (13× zlato, 16× stříbro a 17× bronz). Tomáš Staněk (starší 
žák) 1× zlato, 3× bronz; Lukáš Hanzl (starší žák) 1× zlato, 1× stříbro, 2× bronz; Pavel 
Polánka (dorostenec) 2× zlato, 1× bronz; Terezie Sklenářová (dorostenka) 1× zlato, 
2× stříbro, 2× bronz; Karolína Šišpelová (dorostenka) 2× stříbro; Jiří Mlíka (doroste-
nec) 1× zlato, 3× bronz; Lenka Petříková (žena) 6× zlato, 8× stříbro, 4× bronz; Franti-
šek Mach (muž) 1× zlato, 1× stříbro, 1× bronz.
Vyvrcholením sportovních soutěží mládeže v rámci ČR bylo mistrovství České re-
publiky. V roce 2011 se mistrovství České republiky dětí a mládeže konalo ve dnech 
3.–4. prosince v Ústí nad Labem. V této nejvyšší soutěži v rámci České republiky se 
v bojích o titul mistra ČR utká vždy čtrnáct nejlepších karatistů v každé věkové a vá-
hové kategorii. Nominaci na mistrovství ČR si svými výkony vybojovalo celkem osm 
karatistů ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice, a to ve třinácti kategoriích. 
Vzhledem k velmi kvalitní a silné konkurenci byl zisk pěti medailí velmi dobrým 
výsledkem. V celkovém hodnocení klubů obsadili dorostenci a junioři páté místo 
z 31 zúčastněných oddílů. Nejlépe se dařilo Terezii Sklenářové, která se stala mistry-
ní ČR v kumite dorostenky –47 kg a v katách obsadila pěkné čtvrté místo.
V kategorii kumite dorostenky –54 kg se prosadila Karolína Šišpelová a vybojovala 
bronzovou medaili. Bronzové medaile získali po pěkných výkonech i Lukáš Hanzl 
a Tomáš Staněk v kumite starších žáků do 45 kg. Na bronzovou medaili ještě dosáhl 
Michael Staněk v kumite dorostenců do 63 kg. I výkony dalších nominovaných byly 
na velmi slušné úrovni a čtvrtá místa Jiřího Mlíky (kumite dorostenci –70 kg) a Pavla 
Polánky (kumite dorostenci +70 kg) jsou pěkným příslibem do budoucnosti.

28. března se v Lovosicích konalo mistrovství ČR seniorů a i zde měli strakoničtí 
karatisté své dva nominované zástupce. František Mach vybojoval v silně obsazené 
kategorii kumite muži +84 kg stříbrnou medaili a stal se vicemistrem ČR. Lenka 
Petříková se dokázala nominovat i přes to, že patřila mezi nejmladší účastníky seni-
orských soutěží (17 let) a po velmi pěkném výkonu vybojovala svou první medaili na 
mistrovství ČR v kategorii dospělých (třetí místo v kumite ženy +68 kg). 
František Mach potvrdil své kvality a získal bronzovou medaili i na akademickém 
mistrovství České republiky také v kategorii kumite muži nad 84 kg.

Mezi nejvýznamnější úspěchy oddílu karate patří rozhodně opakovaná nominace 
Lenky Petříkové do reprezentace ČR a její účast na mistrovství Evropy i mistrovství 
světa. Na mistrovství Evropy WKF (World Karate Federation) v Srbsku (11.–13. 2. 2011 
Novi Sad) se dokázala prosadit mezi evropskou špičkou karate a obsadila po velmi 
pěkných výkonech sedmé místo. I na Mistrovství světa v Malajsii (13.–16. 10. 2011 
Melaka) předvedla skvělou formu, i když to ve světové konkurenci na bodovaná 
místa jen těsně nestačilo.

Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil i v roce 
2011 několika významných mezinárodních seminářů a soustředění. Tradičně se jed-
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nalo o sérii seminářů se specialistou na výcvik kumite, mistrem světa Antoniem Olivou 
Sebou a semináře s celosvětově uznávaným japonským mistrem Takedji Ogawou.
5.–12. srpna proběhlo tradiční týdenní soustředění celé členské základny a rekre-
ačně trénujících přátel ve Vrbně u Blatné. Soustředění se celkem zúčastnilo 62 cvi-
čenců ze všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl jako vždy roz-
dělen do několika tematických skupin dle věku, zaměření a výkonnosti každého 
jednotlivce. Sportovní tým se jako vždy zaměřil převážně na taktickou a technickou 
přípravu pro novou sezonu. Společným jmenovatelem pro všechny skupiny pak bylo 
jako každý rok zvyšování fyzické kondice, relaxace a speciální aktivity zaměřené na 
utužování vzájemných vztahů a týmovou spolupráci. Lenka Petříková poté ještě ab-
solvovala soustředění s reprezentací České republiky v Jizerských horách.

Rekapitulace největších sportovních úspěchů v roce 2011
Titul přeborník Jihočeského kraje:
Karolína Šišpelová (kumite dorostenky –54 kg), Michael Staněk (kumite dorostenci 
–63 kg), Terezie Sklenářová (kumite dorostenky –47 kg), Lenka Petříková (kumite 
ženy +68 kg a kata ženy)

Mistrovství České republiky: 
2. místo František Mach v kumite muži (+84 kg)
3. místo Lenka Petříková v kumite ženy (+68 kg)

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

Mistrovství České republiky mládeže: 
1. místo Tereza Sklenářová (kumite dorostenky –47 kg), 3. místo Karolína Šišpelová 
(kumite dorostenky –54kg), 3. místo Michael Staněk (kumite dorostenci –63 kg), 
3. místo Tomáš Staněk (kumite starší žáci –45 kg), 3. místo Lukáš Hanzl (kumite starší 
žáci –45 kg)

Nominace do reprezentace České republiky: Lenka Petříková

Umístění na předních místech oficiálního žebříčku Českého svazu karate dle bodo-
vého zisku v jednotlivých turnajích v roce 2011:
Terezie Sklenářová  1. místo kumite dorostenky –47 kg
Lenka Petříková   1. místo kumite ženy ve váze bez rozdílu hmotnosti
   2. místo kumite ženy +68 kg
František Mach   2. místo kumite muži +84 kg
Karolína Šišpelová  2. místo kumite dorostenky –54 kg
Lukáš Hanzl   4. místo kumite starší žáci –45 kg
Michael Staněk   4. místo kumite dorostenci –63 kg
Tomáš Staněk   6. místo kumite starší žáci –45 kg
Pavel Polánka   5. místo kumite dorostenci ve váze bez rozdílu hmotnosti
Jiří Mlíka   8. místo kumite dorostenci –70 kg

SK Cyklo-Macner Strakonice
Oddíl v květnu uspořádal 15. ročník silničních cyklistických závodů Velká cena 
Cyklo-Macner, který byl součástí Šumavské amatérské ligy. Závodů se zúčastnilo 
130 startujících.
V červnu oddíl pořádal jubilejní 20. ročník závodů horských kol Velká cena Cyklo-
Macner, ve kterých vítězství zaznamenala žena Karolína Příhodová a v hlavní kate-
gorii mužů (a celkové vítězství) Jan Hubr, závod byl součástí Pošumavské ligy hor-
ských kol.
Členové oddílu se v červenci zúčastnili cykloexpedice Albánie 2011, které byli také 
spolupořadatelé.
První místo na závodech horských kol v Mochtíně u Klatov a na Velké ceně Haponu 
v Horažďovicích získal Jan Hubr, oba závody byly součástí Pošumavské ligy horských 
kol, kde v celkovém pořadí obsadil třetí místo pouze proto, že se zúčastnil jen tří 
závodů seriálu. Druhé místo vybojoval v sedmém závodě Jihočesko-bavorského po-
háru MTB (Mountain Bike) v Řepici.
V září získala titul mistryně Jihočeského kraje v duatlonu Veronika Vlčková v kategorii 
kadetek a v kategorii žen obsadila druhé místo. V září oddíl již tradičně pořádal zá-
jezd do Itálie na Lago di Garda, a to jak na horských, tak i silničních kolech.

FBC Dynamo Strakonice
V roce 2011 obnovil klub řádnou činnost. Byly pořádány pravidelné tréninky, oddíl 
byl přihlášen do soutěže Jihočeský přebor mužů – divize „B“, kde skončil na druhém 
místě a postoupil do play off s možností postupu do vyšší soutěže. Klub se zaměřil 
na rozšíření členské základny a mistrovská utkání. Bylo založeno dívčí družstvo. Dne 
3. září uspořádal oddíl tradiční turnaj Bianco Polák Cup, ve kterém obsadil třetí místo. 

SK Fight Pro Strakonice
Sportovní klub se v roce 2011 zúčastnil šesti oblastních kol národní ligy boxu v junior-
ské a mužské kategorii, přičemž bilance zápasů byla veskrze pozitivní. Od školního 
roku 2011 jsou vedeny tréninky dětí od 7 let, které jsou zaměřeny nejen na boxerskou 
přípravu, ale i na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Od roku 2011 začal sportovní 
klub spolupracovat s příbramským klubem The Champions, který je významnou iko-
nou v bojových sportech u nás. Spolupráce probíhá v rámci společných tréninků. Od 
školního roku 2012 se boxerský klub přesune do nové tělocvičny, která bude vybavena 
sportovním zařízením nezbytným pro kvalitní tréninky bojových sportů.

Fudochi kan, agoge training centre
Fudochi kan, agoge training centre je součástí mezinárodní organizace Shikon 
Budokai, s hlavním sídlem ve Velké Británii, zabývající se výukou bojových umění. 
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Hlavní instruktor organizace Shikon Budokai, Steve Rowe, je pokračovatelem dědič-
né linie sahající až k základům wadoryu karate, taichi, shaulin kempo a aikido a je 
celosvětově uznávaná špička v daných bojových uměních. V České republice má 
tato organizace sídlo v Jablonci nad Nisou, kde působí jako hlavní instruktor Ondřej 
Musil, držitel 6. danu aikido, 6. danu karate, 5. danu shaulin kempo, 2. danu judo, 
který působí jako trenér českého reprezentačního týmu karate a taichi sifu.
Strakonický oddíl působí 10 let. Zpočátku se věnoval výhradně tréninku aikida (pro děti 
i dospělé) a taichi (pro dospělé). Od roku 2012 přibudou tréninky thai boxu, sebeo-
brany, MMA – mix martial arts, zumby, dětské zumby, taeba a karate (dětský oddíl). 
Všechny druhy sportů trénují kvalifikovaní instruktoři s bohatou praxí, kteří se během 
roku pravidelně školí na seminářích ze všech vyjmenovaných druhů sportů. 
Pro členy oddílu bylo organizováno týdenní letní soustředění. Členové se také mohli 
zúčastnit letní školy bojových umění v Jizerských horách pod vedením světově uzná-
vaných anglických instruktorů. 

HC Strakonice, o. s. 
HC Strakonice, o. s., je sportovní klub ledního hokeje a krasobruslení s více než 
stoletou tradicí (rok založení 1908). Dlouhodobé úspěšné výsledky mládeže i do-
spělých jsou velmi dobrou prezentací strakonického sportu a také společenským 
přínosem pro sportovní fanoušky Strakonicka a okolí.
V minulé sezoně (2011/2012) dosáhla jednotlivá družstva klubu opět významných 
úspěchů. Muži skončili na třetím místě v krajské lize a získali také individuální úspě-
chy. Roman Šulčík byl nejúspěšnější hráč krajské ligy v kanadském bodování a umís-
til se na šestém místě v anketě Sportovec okresu a Roman Špiler se umístil na třetím 
místě ve sportovní anketě dospělých Týdeníku Strakonicka.
Velkého úspěchu dosáhl tým juniorů, který s převahou vyhrál krajskou ligu a uspěl 
také v kvalifikaci o I. ligu s týmem Kralup a od září 2012 nastupuje v této soutěži.
Dorostenci skončili v krajské lize třetí, ale mají velmi perspektivní tým, který má rov-
něž velké předpoklady k postupu do I. dorostenecké ligy.
Žáci 5. až 8. tříd hrají elitní nejvyšší žákovskou ligu ČR, kde se utkávají se silnými 
družstvy Plzně, Českých Budějovic a dalšími kvalitními soupeři. 
Velmi úspěšná byla družstva žáků na mezinárodním turnaji ve Švýcarsku v Ženevě 
a Bernu, kde se dokázalo družstvo 7. třídy probojovat ve své kategorii až do finále. 
Žáci 3. a 4. třídy se zúčastňují soutěží v minihokeji a formou turnajů začínají hrát své 
utkání také přípravky z 1. a 2. třídy. 
Žákyně Veronika Bucifalová již druhý rok reprezentuje Českou republiku v kategorii 
patnáctiletých dívek a umístila se na druhém místě ve sportovní anketě mládeže Tý-
deníku Strakonicka. Velmi úspěšní jsou v reprezentacích ČR také strakoničtí hokejo-
ví odchovanci. Brankář Alexander Salák reprezentuje Českou republiku a současně 
minulou sezonu působil v kanadsko-americké NHL v dresu Chicaga. Václav Pašek, 
v současnosti hráč Českých Budějovic, je členem české reprezentace do dvaceti let 

a Jakub Jiřinec, který je také nyní hráčem extraligových Českých Budějovic, je členem 
reprezentace ČR do šestnácti let. Odchovankyně Tereza Vanišová je členkou repre-
zentace dívek do osmnácti let a reprezentovala ČR na mistrovství Evropy.
Velmi úspěšně působí již několik let vedle oddílu ledního hokeje také oddíl kraso-
bruslení. Strakonické mladé krasobruslařky dosáhly při závodech již mnohých úspě-
chů a jejich krasobruslařské umění neustále stoupá.
HC Strakonice, o. s., pořádá nábory pro získávání nových adeptů hokeje a kraso-
bruslení formou předvádění svého umění při představeních pro mateřské a základní 
školy Strakonicka, pořádáním dětských dnů a Maškarního reje na ledě v průběhu 
vánočních svátků. Na závěr sezony jsou úspěchy hokejového a krasobruslařského 
klubu vyhodnoceny na závěrečném galavečeru sezony v Městském domě kultury 
ve Strakonicích za účasti představitelů města, rodičů a veřejnosti. 

SK JUDO – 1990 Strakonice
Rok 2011 zahájili strakoničtí judisté startem na turnaji začátečníků v Písku. Všichni 
absolvovali své první závody. Někteří startující vybojovali i svá první vítězství. V mlá-
ďatech si bronz přivezl Jakub Fenigbauer ve váze do 32 kg, čtvrté místo v mláďatech 
získali Kryštof Švehla ve váze do 31 kg, Nikol Holmanová ve váze do 34 kg a Kateřina 
Frühaufová ve váze do 36 kg. Páté místo obsadil ve váze do 29 kg stejné kategorie 
Tomáš Koutenský a šesté místo ve váze do 25 kg Anna Dubová. V mladších žácích 
skončil na čtvrtém místě Vojtěch Ribij ve váze do 40 kg a ve starších žácích si stříbro 
vybojoval Václav Ribij ve váze do 47 kg. 
Prvního kvalifikačního turnaje Českého poháru se Strakoničtí zúčastnili v Ostravě 
dne 12. 2. V mladších žácích vybojoval jedno vítězství Petr Pešek ve váze do 42 kg. 
V kategorii staršího žactva startoval Pavel Pihera ve váze do 50 kg, kterému se 
nepodařilo vybojovat žádné vítězství, takže oba kluboví borci do finálových bojů 
nezasáhli. 
Třetími závody byla účast na krajském přeboru v Písku dne 23. 4. Všichni startující 
získali shodně bronzové medaile. V kategorii dorostenek Kateřina Sosnová ve váze 
do 63 kg, v juniorkách Věra Votavová ve váze do 57 kg a v juniorech Petr Kantor ve 
váze do 81 kg. 
Čtvrté klání strakonických judistů proběhlo na Čokoládovém turnaji v Kaplici dne 5. 3. 
V kategorii mláďat vybojoval stříbro Filip Tesař ve váze do 33 kg, bronz Žaneta Lešková 
ve váze do 33 kg. V mladších žácích získal stříbro Petr Pešek ve váze do 42 kg. 
Dne 19. 3. se strakoničtí judisté zúčastnili silně obsazeného turnaje mláďat a žac-
tva v Čimelicích. V kategorii mláďat získala stříbro Tereza Hřídelová ve váze do 
39 kg, pátá místa obsadili Jakub Fenigbauer ve váze do 35 kg, Kateřina Frühaufová 
ve váze do 39 kg a Nikol Holmanová ve váze do 40 kg. V mladších žácích vybojoval 
bronz Petr Pešek ve váze do 42 kg a v této kategorii ve váze do 38 kg také starto-
val Vojtěch Ribij. Ve starších žácích obsadili třetí místa Josef Sochacký ve váze do 
46 kg a Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg. Na čtvrtém místě stejné kategorie pak 
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skončil Pavel Melichar ve váze +73 kg, na pátém Václav Ribij ve váze do 46 kg a na 
šestém Pavel Pihera ve váze do 50 kg. 
Na druhý kvalifikační turnaj Českého poháru Strakoničtí odjeli do Jablonce nad Ni-
sou, který se zde konal ve dnech 26.-27. 3. V mladších žácích vybojoval páté místo 
čtyřmi vítězstvími Petr Pešek ve váze do 42 kg. Ve starších žácích startovali Josef So-
chacký ve váze do 46 kg, Pavel Pihera ve váze do 50 kg a deváté místo obsadil Pavel 
Melichar ve váze +73 kg. Bronzovou medaili vybojovala dvěma vítězstvími Kateřina 
Sosnová ve váze do 63 kg. Dále bojovali dorostenci Adam Šípek, který skončil na 
sedmém místě ve váze do 50 kg, a Vít Špoula, který si přivezl deváté místo ve váze 
do 81 kg. Juniorka Věra Votavová byla na devátém místě ve váze do 57 kg. 
Kateřina Sosnová startovala na Mezinárodním kvalifikačním turnaji v Hranicích na 
Moravě dne 17. 4., kde obsadila ve váze do 63 kg páté místo.
Další závody proběhly v Písku. Zde všichni strakoničtí startující obsadili medailové po-
zice. V kategorii dorostenců získal zlato Vít Špoula ve váze do 81 kg, stříbro Kateřina 
Sosnová ve váze do 63 kg a v juniorkách také stříbro Věra Votavová ve váze do 57 kg. 
Devátý start judistů proběhl na Velké ceně města Prachatice dne 7. 5. V kategorii 
mláďat vybojoval bronzovou medaili Filip Tesař ve váze do 33 kg, páté místo pak 
Tereza Hřídelová ve váze do 40 kg. V kategorii staršího žactva získal zlato Josef So-
chacký ve váze do 46 kg, stříbro Pavel Melichar ve váze +73 kg a na pátém místě byl 
Pavel Pihera ve váze do 50 kg. 
Desáté boje proběhly na Velké ceně města Blatná dne 21. 5. V kategorii mláďat 
obsadili sedmé místo Filip Tesař ve váze do 33 kg a páté Žaneta Lešková ve váze do 
40 kg. V mladších žácích vybojoval bronzovou medaili Petr Pešek ve váze do 42 kg. 
V kategorii staršího žactva byl na druhé příčce Pavel Melichar ve váze +73 kg, na 
čtvrtém místě skončil Josef Sochacký ve váze do 46 kg a na pátém Pavel Pihera ve 
váze do 50 kg. Dorostenec Vít Špoula si odvezl zlatou medaili ve váze do 81 kg. 
V sobotu 11. 6. uspořádal oddíl ve strakonické sokolovně sedmý ročník Velké ceny 
města Strakonice v kategoriích mláďat, mladšího a staršího žactva. Startovalo zde 
148 judistů z 20 oddílů. V mláďatech ve váze do 30 kg získala třetí místo Anna Du-
bová a sedmé Tomáš Koutenský, ve váze do 33 kg obsadili strakoničtí dvě sedmá 
místa, a to Filip Tesař a Kryštof Švehla. Nikol Holmanová byla ve váze do 40 kg také 
sedmá a jedenácté místo obsadil Antonín Sedláček ve váze do 24 kg. V mladších 
žácích vybojoval zlato Petr Pešek ve váze do 42 kg a na pátém místě byl Vojtěch 
Ribij ve váze do 34 kg. Ve starších žácích obsadil druhé místo Pavel Melichar ve váze 
+73 kg, třetí Josef Sochacký ve váze do 46 kg, čtvrté pak Václav Ribij ve váze do 46 
kg a páté Pavel Pihera ve váze do 55 kg. Kateřina Sosnová získala zlato v kategorii 
starších žákyň ve váze do 63 kg. 
Petr Pešek, Kateřina Sosnová a Vít Špoula startovali na silně obsazeném Mezinárod-
ním kvalifikačním turnaji Českého poháru v Brně ve dnech 17.–18. 9. Petr Pešek vy-
bojoval tři vítězství a Kateřina Sosnová s Vítkem Špoulou vítězství dvě a tím si připsali 
další kvalifikační body za páté (Sosnová) a sedmá místa (Pešek, Špoula).

Písek hostil turnaj Randori mláďat dne 1. 10. Bronzovou medaili si přivezl Filip Tesař 
ve váze do 36 kg, čtvrtá místa obsadili Anna Dubová ve váze do 30 kg, Václav Poklop 
ve váze do 38 kg a Nikol Holmanová ve váze do 41 kg. Pátá místa získali Antonín 
Sedláček ve váze do 26 kg, Tomáš Koutenský ve váze do 32 kg a Jakub Fenigbauer 
ve váze do 36 kg. 
Krajský přebor mladšího a staršího žactva se konal v Prachaticích dne 8. 10. Všichni 
strakoničtí judisté zde obsadili medailové pozice, v kategorii mladších žáků stříbrnou 
Petr Pešek ve váze do 42 kg a ve starších žákyních zlatou Kateřina Sosnová ve váze do 
63 kg. Ve starších žácích pak získali stříbrné Josef Sochacký ve váze do 46 kg a Pavel 
Melichar ve váze +73 kg, bronzový stupínek obsadil Pavel Pihera ve váze do 50 kg.
Posledního kvalifikačního turnaje Českého poháru se judisté ze Strakonic zúčastnili v Jih-
lavě ve dnech 15.-16. 10. V mladších žácích vybojoval dvě vítězství Petr Pešek ve váze do 
42 kg, pro zranění následně odstoupil. V kategorii staršího žactva a dorostu vybojovali 
bronzové medaile Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg a Vít Špoula ve váze do 81 kg. 
Dne 29. 10. proběhl v Ostravě přebor České republiky, kde startovala Kateřina Sosno-
vá v kategorii staršího žactva. Do finálového bloku se jí nepodařilo zasáhnout, a tak 
obsadila sedmé místo. 
Na přeboru České republiky v Litoměřicích v mladším žactvu startoval Petr Pešek 
dvanáctý listopadový den. Vybojoval zde jedno vítězství, čímž obsadil v konkurenci 
19 startujících sedmé místo.
Mistrovství České republiky se konalo v Jablonci dne 17. 11. V dorostencích ve váze do 
81 kg startoval Vít Špoula. Dokázal vybojovat jedno vítězství a získal tak páté místo. 

FK Junior Strakonice, o. s.
Mladší přípravka
V sezoně 2011/2012 se mladší přípravka FK Junior Strakonice ročníky 2003+2004 dru-
hým rokem zúčastnila soutěže krajského přeboru. V této sezoně došlo k mnoha 
změnám v herním systému, např. hrát současně na dvou hřištích a výsledek sčítat 
dohromady. Po prvních zápasech se tým semkl v jednoho muže a podzimní část 
odehrál bez ztráty jediného bodu a skončil první v polovině soutěže! Na jaře přišlo 
několik výkyvů. Těm ale napomohlo zranění a nemoci některých hráčů, což tým 
přibrzdilo naštěstí jen chvíli. Pak už vše zase šlapalo a celkové třetí místo je velkým 
úspěchem. Nakonec skončili tedy třetí v celém kraji s pouhou ztrátou 5 a 2 bodů 
za českobudějovickými týmy Dynamem a SKP. Celkově bylo odehráno v soutěži 24 
utkání, 18 vítězně, 2 remízy a 4 prohry. Skóre bylo 343 vstřelených branek proti 182 
obdrženým. Celkový počet bodů 56.
Celý tým tedy zaslouží největší pochvalu včetně těch, co tomu napomohli. Nejvíce 
branek (88) vsítil Matouš Virostek, poté bratři Kynkorové (Martin a Michal), Karel 
Malý, Sebastian Novák, v bráně se dařilo Matěji Halamovi, Michalu Remanovi. Tým 
vyztužovali David Doležal, Šimon Hůda, Šimon Přib, Viktor Štěch, Martin Hrašný, 
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Ondřej Bambásek, Miroslav Čumpelík, Jan Houška, Petr Lagron, Jiří Jáchym, Lukáš 
Šimák, Maxmilián Macht, Lukáš Pomej, Jan Voják a Jakub Straka.
Kromě mistrovských utkání tým odehrál několik turnajů, kde získal další úspěchy: 2× 
první místo, 2× druhé místo, 1× čtvrté, v přátelských utkáních byla 90% úspěšnost, 
tedy většinou výhry.
Tým dovedli k úspěchu trenéři: Martin Virostek, Karel Malý, Jan Froml, Ladislav Zíka, 
vedoucí Petr Sýkora. Všichni tedy zaslouží velké uznání a dík za svou práci.

Starší přípravka 
Starší přípravka Junioru Strakonice zaznamenala v sezoně 2011/2012 historický 
úspěch. Podařilo se jí totiž vyhrát obě dvě dlouhodobě hrající soutěže a docílit dal-
ších dílčích úspěchů. Tím největším bylo vítězství v krajském přeboru starších přípra-
vek, kdy strakoničtí mladíci dokázali vyhrát 22 z celkových 24 zápasů, a to se skóre 
461:111. 20. 5. 2012 ve Strakonicích zaznamenali svou asi zatím nejvyšší výhru – 48:1, 
v zápase proti Hradišti. Velkým úspěchem se stalo i prvenství v neoficiální krajské 
soutěži – v krajské lize starších přípravek. Všech 14 zápasů dokázali starší přípravkáři 
vyhrát. Celkové skóre činilo 148:10.
Hned na začátku této sezony si strakoničtí přípravkáři zahráli v pražské Synot Tip 
Aréně finále E.ON Junior Cupu, ve kterém obsadili celkové deváté místo z osmnácti 
zúčastněných týmů. Na konci sezony se kluci zúčastnili velkého mezinárodního tur-
naje v italském městě Rimini, kde obsadili nádherné třetí místo. 
Sezona 2011/2012 tedy byla pro starší přípravku FK Junioru Strakonice veleúspěšná.

Soupiska: Vojtěch Braťka, Zdeněk Vojtíšek, Petr Lukeš – Jakub Faja, Jan Zelenka, 
Přemek Sládek, Michal Uhlík, Adam Boška, Václav Kynkor, Martin Červený, Ondřej 
Šimek, David Kuna, Ondřej Rod, Tomáš Kouba, Ondřej Vaněček, Jan Chrášťanský, 
Jaroslav Červenka, David Zemen, Tomáš Žofka, Michal Němec, Daniel Suchý 
Trenér: Josef Marc
Asistenti: Václav Mařík, Jakub Horák
Vedoucí mužstva: David Faja

Občanské sdružení Karate Strakonice
Oddíl se převážně soustředil na pravidelný a soustavný výcvik karate včetně pohybové 
školky pro předškolní děti. Celoroční všeobecný pohybový rozvoj byl ukončen letním 
táborem se sportem a hrou pořádaným jak pro členy sdružení, tak pro veřejnost. Oddíl 
uspořádal také víkendové semináře karate a proběhly zkoušky na pásy v karate.

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
Klub sportovních rybářů ve Strakonicích se již dlouhou řadu let intenzivně věnuje 
výchově mladých rybářů a také dlouhodobě podporuje sportovní rybářskou činnost, 
a to zejména v muškařské disciplíně. 

Vše samozřejmě začíná od práce s juniory, přičemž se dá říci, že strakonická muškař-
ská škola vychovala řadu úspěšných juniorských i seniorských reprezentantů.
Velkou zásluhu na tom měl bezesporu Milan Janus, který se intenzivně věnoval 
právě výchově muškařské mládeže. Milan bohužel již několik let není mezi námi 
a jeho úlohu dnes velmi obstojně zastávají Karel Řezanka a Martin Vlk, kteří mají 
na výchově mladých muškařů ve Strakonicích zásluhu a věnují této činnosti značné 
množství času.
I v roce 2011 navázal Klub sportovních rybářů Strakonice (KSR Strakonice) na dlouho-
dobé úspěchy v závodním muškaření, a to na úrovni juniorů i seniorů. 
V sezoně 2011 startovaly pod hlavičkou KSR Strakonice v ligových republikových sou-
těžích dva druholigové týmy a jeden prvoligový. 
Co se týče juniorských individuálních muškařských úspěchů členů KSR Strakonice, 
za zmínku jistě stojí třetí místo Libora Marienky na juniorském pohárovém závodě 
Velká cena Jizery a čtvrté místo Martina Vlka ml. na juniorském závodě O pohár 
Metrostavu. Strakoničtí junioři se rovněž velmi obstojně umístili v celostátním juni-
orském žebříčku 2011. Na podzim 2011/12 byl Martin Vlk ml. na osmém místě, Libor 
Marienka na třináctém místě a Karel Řezanka ml. na čtrnáctém místě. V seniorském 
závodním muškaření se prosadil Roman Heimlich, který jako člen reprezentačního 
týmu ČR získal na Mistrovství světa v Itálii stříbrnou medaili a v jednotlivcích bron-
zovou. Díky několika dalším dílčím úspěchům, včetně mistrovství republiky na řece 
(druhé místo) i jezeře (první místo), se celkově umístil na prvním místě v celostát-
ním žebříčku 2011. V nominačních závodech pro repre 2012 byl na třetím místě. 
V pohárových závodech 2011 obsadil: Jestřabický maraton dvojic první místo, Hends 
cup – Skalička druhé místo, Koubův memoriál – Vltava druhé místo a Svatováclavský 
pohár – Květoňov druhé místo. 
Doufejme tedy, že Klub sportovních rybářů Strakonice bude i nadále úspěšně po-
kračovat ve výchově mládeže i ve sportovní činnosti, především pak v závodním 
muškaření.

ORIN 
V roce 2011 byla ORINem ve Strakonicích pravidelně vykonávána tato sportovní činnost:
Taneční kroužek zaměřený na hip hop pro děti předškolního věku, děti ze základ-
ních škol a mládež ze základních a středních škol, taneční kroužek pro děti v mateř-
ských školách, pohybové hrátky pro děti do 4 let, kurzy jógy pro mládež a dospělé 
a kurzy cvičení na posilování pánevního dna a celkové zpevnění těla.
Soustavně se soustředí hlavně na zkvalitňování života našich spoluobčanů nabíd-
kou vhodného vyplnění volného času se zacílením na všechny generace od ma-
lých dětí po seniory. Pro ně pak volí speciálně zaměřené pohybové aktivity, jimiž 
jednotlivci dosáhnou zlepšení fyzického i psychického zdraví. Odměnou za jejich 
snažení jsou spokojení cvičenci využívající služeb ORINu dlouhodobě a rozrůstající 
se základna. Stejným zadostiučiněním jsou děti, které v tanci objeví nejen fyzickou 
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aktivitu, ale stane se pro ně koníčkem. Bonusem jsou pak ocenění na tanečních 
soutěžích. Nejvyšší dosaženou metou bylo získání páté příčky v mistrovství ČR. Svůj 
um zde prokázala taneční skupina Rošťandy a spol.
Taneční skupiny Rošťandy a spol., Dyf Strakonice, Myšky a myšáci se v roce 2011 
zúčastnily celkem šesti tanečních soutěží a přehlídek. A stejně jako každoročně 
se i v tomto roce zmíněná seskupení nad rámec účasti na tanečních soutěžích 
podílela na zpestření akcí konaných pro širokou veřejnost prostřednictvím exhi-
bičních vystoupení (plesy, oslavy Dne dětí apod., maškarní karnevaly i charitativ-
ní akce). Co se týče ostatní pohybové činnosti, podařilo se nově otevřít Cvičení 
na posilování pánevního dna a celkové zpevnění těla, které stále pokračuje. Plá-
nován byl i zájmový kroužek pro děti 1. stupně základních škol Pohybové hrátky, 
zaměřený na uvolnění napětí a odstraňování chybných pohybových návyků pro-
střednictvím hravého pohybu. Ten se však nerozběhl z důvodu nízkého zájmu.
Zájmem ORINu je se stále zlepšovat v poskytovaných službách. Za tímto účelem se 
vedoucí zájmové činnosti stále vzdělávají, také připravují pro taneční kroužky nára-
zové víkendové semináře s profesionálními tanečníky. Dále jsou pořádány týdenní 
taneční pobyty pro členy tanečních kroužků se zaměřením na team building.

Další úspěchy:
Taneční skupina Rošťandy a spol. v kategorii formace Děti street na festivalu Taneč-
ního mládí Plzeň pro kraj Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský získala druhé místo a na 
festivalu Tanečního mládí ve Žďáru nad Sázavou, kde se konalo mistrovství ČR, místo 
páté. Zlato si přivezla ze soutěže O pohár města Neratovice ve formaci Děti street. 
Taneční skupina Dyf Strakonice obsadila v kategorii formace Dospělí street v soutěži 
O pohár města Neratovice čtvrté místo. 
ORIN v kategorii formace Street v soutěži Let´s dance Písek obdržel zvláštní cenu.
Hana Neumanová z Taneční skupiny Rošťandy a spol. v sólo Dětí sreet vyhrála v sou-
těži O pohár města Neratovice a bylo jí uděleno ocenění Osobnost soutěže. Ze 
soutěže Let´s dance Písek si přivezla zlatou medaili.
Ze stejné taneční skupiny skončil Vít Zákostelecký v kategorii sólo Děti street v sou-
těži O pohár města Neratovice na druhém místě.   

SK Policie Strakonice
Ve sportovním klubu působí čtyři oddíly. Oddíl ledního hokeje, oddíl kuželek, oddíl 
sportovní střelby a oddíl nohejbalu dětí. Právě oddíl nohejbalu dětí, pod vedením 
bývalého mistra světa, několikanásobného mistra republiky a současného hráče ex-
traligového týmu Karlových Varů Vladimíra Babky, začal svoji činnost v roce 2010, kdy 
se soustředil na nábor nových členů a prvotní seznámení se základy hry. Členové 
tohoto oddílu se zúčastnili krajského přeboru žáků, kde získávali cenné zkušenosti 
na soutěžním poli, které budou základem do dalších let.
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 umisťují na předních příčkách.
Oddíl ledního hokeje se kromě policejních turnajů zúčastnil okresní soutěže, kde 
obsadil celkově jedenácté místo. 

Potápěči Strakonice, o. s.
Činnost oddílu spočívá ve výcviku sportovního potápění. Hlavním cílem je bezpeč-
né potápění a ostatní činnosti okolo vody. Učí dovednosti jako je nádechové potá-
pění, přístrojové potápění, vodní záchranářství, ekologické chování v přírodě a ve 
vodě, pozorování a srovnávání ekosystémů a fotografování pod vodou.
Oddíl dlouhodobě pracuje na výcviku dětí a mimo vlastní kroužek spolupracuje 
s DDM Strakonice. Ve spolupráci s občanským sdružením Prosaz Praha pracuje na 
začleňování tělesně postižených do normálního života.
V roce 2011 oddíl uspořádal pro kategorii dospělých třikrát týdenní soustředění v Itá-
lii a ve Francii, třikrát dvoudenní soustředění a čtyřikrát jednodenní v České republi-
ce. Přes zimní období probíhají výcvikové bazény a teoretická školení. 
Dětský kroužek absolvoval čtrnáctidenní tábor v Itálii, třikrát dvoudenní soustředění 
v České republice a ve spolupráci s DDM Strakonice bylo osmkrát pořádáno dvou-
denní soustředění.
Tělesně postižení byli na týdenním soustředění ve Francii a třikrát absolvovali dvou-
denní soustředění v České republice. 

Ragby klub Strakonice
Na jaře roku 2011 klub úspěšně absolvoval jarní část sezony oblastního přeboru 
Čech, ve kterém nastupoval prvním rokem. Ačkoliv se nepodařilo ani jednou zvítě-
zit, byli s účinkováním velmi spokojeni, neboť do sezony nastupovali jako nováčci 
a brali ji jako testovací, aby mohli posoudit, jaké jsou výkonnostní rozdíly mezi jed-
notlivými celky. Podle očekávání proti favorizovaným celkům nedokázali hrát podle 
svých představ, ale i v těchto utkáních se vyskytly velmi povedené chvíle, kdy oddíloví 
hráči dokázali zatlačit soupeře a dobrou hrou si vytvořili šance a úspěšně skórovali.
Naproti tomu v utkáních proti slabším soupeřům se dařilo více, a dokonce sahali 
po vítězství proti mužstvu ARC Iuridica, ale smolně o slibný výsledek svými chyba-
mi přišli.
Po skončení jarní sezony se spolu s kamarády z Písku zúčastnili podnikového tur-
naje Schneider electric pořádaného ve francouzském Grenoblu. Na tomto turnaji 
dokázali vyhrát svou skupinu, bohužel semifinálový soupeř byl nad jejich síly, takže 
museli hrát ve skupině o 4.-6. místo. I tuto skupinu dokázali vyhrát a získali tak cen-
né čtvrté místo.
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Po letní pauze se podařilo uspořádat třetí ročník turnaje O pohár města Strakoni-
ce, kde obsadili druhé místo za již tradičním vítězem tohoto turnaje, mužstvem 
Říčany O33.
Na podzim nastoupili do další sezony oblastního přeboru Čech a tentokrát se daři-
lo mnohem více než v sezoně předešlé. Zásluhou velmi dobré hry dokázali i silné 
soupeře držet bodově na dosah a dokonce proti teamu Slavia „B“ uhráli cennou 
remízu, v utkání proti Spartě „B“ dokonce sahali po vítězství, nakonec se museli 
spokojit s dílčími body za čtyři položené pětky.

SKI-Klub Strakonice
Alpské lyžování 
Oddíl se jako každý rok již dlouho před začátkem sezony usilovně věnoval přípravě 
areálu na Kubově Huti a jeho technickému vybavení na sezonu novou. Vysečení 
sjezdovky na Obrovci včetně odstranění nežádoucích porostů, kontrolou lyžařské-
ho vleku včetně oprav a zajištění náležitých revizí a konečně i údržbářské práce na 
ubytovacích objektech.
Členství každého člena v oddílu stojí odpracování mnoha brigádnických hodin. 
Vlastní hlavní sezona 2010–2011 byla po závodní stránce díky menší sněhové na-
dílce slabší. Vlivem nepříznivého počasí oddíl nemohl uspořádat žádný vrcholový 
závod na úrovni kraje, a tak na konci sezony zajistil alespoň uspořádání veřejného 
závodu na Kubově Huti, který se tradičně těší přízni hlavně malých závodníků z blíz-
kého okolí.
Po celou sezonu pak oddíl materiálně i finančně podporoval své závodníky v žákov-
ských i juniorských kategoriích. Ti se pravidelně účastnili závodů republikové úrovně 
na sjezdovkách po celé České republice.

Úspěchy sezony 2010–2011
Jiří Voráček
2. 4. Vist cup Finále – UKZ Královehradecký/Špindlerův Mlýn/UKZ GS DNS- -
12. 3. UKZ – Plzeňský/Špičák UKZ SL 4.
6. 3. V. RKZ – MČR – Český pohár – Head cup/Pec pod Sněžkou MČR žáků GS 45.
5. 3. V. RKZ – MČR – Český pohár – Head cup/Pec pod Sněžkou MČR žáků SL 32.
4. 3. V. RKZ – MČR – Český pohár – Head cup/Pec pod Sněžkou MČR žáků SG 44.
27. 2. Vist cup – UKZ – Královehradecký/Pec pod Sněžkou UKZ GS 13.
26. 2. Vist cup – UKZ – Královehradecký/Pec pod Sněžkou UKZ GS 21.
12. 2. UKZ – Středočeský kraj/Horní Mísečky UKZ SL 14.
6. 2. IV. RKZ – Český pohár – Head cup/Bílá v Beskydech RKZ GS DNF
5. 2. IV. RKZ – Český pohár – Head cup/Bílá v Beskydech RKZ SL 22.-9.
9. 1. Český pohár – RKZ – Head cup/Karolinka RKZ GS 42.
8. 1. Český pohár – RKZ – Head cup/Karolinka RKZ SL 26.–5.

Vysvětlivky:
UKZ – územní kontrolní závod
RKZ – republikový kontrolní závod
MČR – mistrovství České republiky
DNF – diskvalifikace 
DNS – nedojel do cíle
GS – obří slalom
SL – slalom

Běžecký oddíl
V roce 2011 oddíl běžeckého lyžování SKI-KLUBU Strakonice znovu rozšířil počet 
svých členů, hlavně v dětských a mládežnických kategoriích. Dále se prohlubovala 
spolupráce s SK Biatlon Strakonice. 
Příprava na zimní lyžařskou sezonu začala pravidelnými tréninky již na jaře. 
Kromě běžeckých tréninků a tréninků na kolečkových lyžích se oddíl, kromě 
vlastních jarních a podzimních kontrolních závodů, účastnil také závodů v přes-
polních bězích v okolí – Běh mufloní stezkou v Katovicích, krosové závody ve 
Střelských Hošticích, v létě Běhu městem ve Strakonicích a na podzim pak pří-
prava vyvrcholila účastí na tradičních lyžařských krosech ve Vimperku – běh do 
vrchu Vodník, Hajná hora. Tradicí se již stalo srpnové dvoutýdenní soustředění, 
kdy se trénuje dvoufázově a nabírají se potřebné síly na podzimní a hlavně zim-
ní sezonu.
Významným počinem podzimního snažení byla pak organizace (za finanční pomoci 
města a pod záštitou starosty města) a samozřejmě také aktivní účast na již 41. roč-
níku Běhu okolo Kuřidla 2011, jako XI. ročníku Memoriálu Františka Kováře v Habeši, 
kde skončily dorostenky Kateřina Jeníčková a Kateřina Kučerová na druhém místě, 
respektive na místě třetím. Vojtěch Hanuš a Antonín Hanuš byli na třetích místech 
ve svých kategoriích.
Vrcholem zimní sezony 2010/11 byl krajský přebor ve Vimperku na Vodníku, kde 
získali Štěpánka Hanušová páté místo, Jiří Poisl místo sedmé, Ondřej Poisl osmé, Jan 
Slanec a Antonín Hanuš desáté a jedenácté, Vladislav Slanec osmé, Jana Brejchová 
páté a Simona Martanová v ženách třetí. Medailový úspěch byl také v závodě kraj-
ského přeboru štafet, kde mladší žáci Ondřej Poisl a Jan Slanec získali bronzovou 
medaili a dvojice Jana Brejchová a Kristýna Vondrysová získala čtvrté místo mezi 
mladšími dorostenkami.
Zimní sezona 2011/12 byla zahájena Silvestrovským kritériem na Vodníku ve Vimperku. 
V konkurenci závodníků z celého kraje dokázala ve svém prvním lyžařském závodě 
mezi nejmladšími lyžaři získat krásné druhé místo Johanka Hůrková (rodí se nám nový 
talent?). Úspěch doplnil také třetím místem Vladislav Slanec v mladším dorostu.
I přes úspěchy se ve Strakonicích oddíl potýká s problémy, a to se sněhem, takže 
je hodně závislý na dojíždění (Vimperk, Kvilda, Zadov). Velký dík patří všem rodi-
čům, kteří s dopravou pomáhají. Problémem také je obrovská konkurence v kraji 
(závodníci z Vimperka a Stach, kteří vyhrávají také celostátní a mezinárodní zá-
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vody), brání našim závodníkům ve vyjetí výkonnostních tříd potřebných k účasti 
na republikových závodech. Ale porovnání s nejlepšími je pro oddíl zároveň 
obrovskou motivací do nového tréninku.
Poděkování patří také všem trenérům, kteří se na výchově mladých lyžařů-běžců ve 
Strakonicích podílejí (Bohumil Melichar, Jan Žák, Radek Sosna), s atletickou přípra-
vou pak také Jaroslav Pudil a Radek Valíček.

SK Strakonice 1908, s. r. o.
Ročník 2011/2012

Muži
Strakonická farma SK Dynama České Budějovice obsadila druhé místo s 30 body (19-
6-5) skóre 57:33 a 63 bodů a zajistila si tak postup do České fotbalové ligy.
Nyní trochu statistiky. Údaje uvedené v závorce jsou za podzimní část divize.
Zápasy skončily s výsledkem: 0:0 1×, 1:0 4× (1×), 0:1 3×, (1×), 1:1 1×, 2:0 6× (4×), 
2:1 2×, 3:0 3×, 3:3 1×, 1:2 1× (1×), 2:2 3× (3×), 0:3 1× (1×), 4:0 2× (2×), 4:2 1× (1×) 
a 5:1 1× (1×).
Nejvyšší vítězství 5:1 družstvo docílilo v 7. kole s Českým Krumlovem a největším 
rozdílem 0:3 družstvo prohrálo v 8. kole ve Voticích. Nejrychlejší gól byl vstřelen v 6. 
minutě v Čížové a jeho autorem byl Václav Janů, ve stejné minutě družstvo dostalo 
nejrychlejší gól na Dukle „B“ od Čapka. O 57 (33) vstřelených gólů se podělilo 23 hrá-
čů: František Němec 8 (3), Filip Rein 6 (4), Michal Repa 5 (3), Patrik Káník 4 (4), Jakub 
Řezníček 4, Milan Glazunov 3 (3), Jose Ferreiro da Silva Sandro 3 (1), Luboš Pecka 2 
(2), František Bambule 2 (2), Michal Petráň 2 (2), Václav Janů 2 (2), Jiří Benedikt 2 (2), 
Karel Sláma 2 (1), Fernando Tobias Hudson 2, Jan Halama 1 (1), Martin Leština 1 (1), 
Libor Horejš 1 (1), David Hájek 1 (1), Marek Hovorka 1, Pavel Novák 1, Ondřej Sajtl 1, 
Filip Rýdel 1, Rudolf Otepka 1 a jeden vlastní Viterna z Tachova.
Z pokutových kopů družstvo dalo 5 (2) gólů: v 77. minutě Luboš Pecka se Slavií „B“ 
za faul Vondráčka na Němce. V 60. minutě Filip Rein v Tachově za faul na Jelovace. 
V 59. minutě Filip Rein s Voticemi za faul Nováka na Hudsona. V 37. minutě Filip 
Rýdel s Duklou „B“ za faul Šmída na Hudsona.
Neproměněné pokutové kopy 3 (2) góly: V 69. minutě Michal Repa v Kolovči za 
ruku Baxy, přestřelil branku. V 5. minutě Jan Halama s Měcholupy za faul Zdeňka na 
Patrika Káníka, přestřelil branku. V 81. minutě Filipu Reinovi s Tachovem míč vyrazil 
golman Bobčík.
Z pokutových kopů družstvo obdrželo 2 (2) góly: V 17. minutě od Tušla v Tachově za 
faul Libora Horejše na Mareše. V 70. minutě od Micky na Dukle „B“ za faul Jaroslava 
Rojíka na Pazlera.
Žlutých karet družstvo obdrželo 38 (20) a podělilo se o ně 23 hráčů: Patrik Káník 6 
(4), Filip Rein 3 (1), Milan Glazunov 3 (3), Michal Petráň 2 (1), David Hájek 2 (2), Pa-

trik Dvořák 2 (1), František Němec 2 (1), Radim Koutný 2, Marek Hovorka 2, Zdeněk 
Křížek 1, Ondřej Sajtl 1, Miloš Brezinsky 1, Pavel Novák 1, Jan Riegel 1, Lukáš Holub 1, 
Miloš Vujmilovič 1, Karel Sláma 1 (1), Bronislav Simič 1 (1), Jiří Benedikt 1 (1), Jaroslav 
Rojík 1 (1), Libor Horejš 1 (1), Michal Repa 1 (1) a František Bambule 1 (1).
Červenou kartu družstvo obdrželo jednou: v 72. minutě v Benešově Karel Sláma za 
podražení exbudějovického Daniela Němce před vápnem.
V odehraných 30 zápasech, což je 2 700 minut, se vystřídalo 47 hráčů následov-
ně podle počtu utkání: Karel Sláma 29-2610 (15-1350), Filip Rein 27-1685 (12-774), 
Michal Repa 25-1630 (14-1075), Václav Janů 24-1407 (11-915), Aleš Dvořák 23-1779 
(8-549), Michal Petráň 22-1782 (11-953), Patrik Káník 18-1329 (8-581), František Ně-
mec 17-1396 (9-768), Milan Glazunov 14-915 (14-915), Libor Horejš 14-682 (14-682), 
Jaroslav Rojík 13-1125 (8-675), Martin Leština 12-1002 (10-900), Radim Koutný 11-
945, František Bambule 11-670, Zdeněk Křížek 10-900, Fernando Tobias Hudson 
9-795 (1-75), Božidar Jelovac 9-741 (9-741), Jiří Benedikt 9-699 (9-699), Lukáš Holub 
9-594, Zdeněk Liška 8-675 (8-675), David Hájek 8-358 (8-358), Jan Riegel 7-630, Pa-
vel Novák 7-595, Marek Hovorka 7-570, Ondřej Sajtl 7-544, Miloš Vujmilovič 6-97, 
Bronislav Simič 4-359 (4-359), Rudolf Otepka 3-343, Josef Šimánek 4-44 (4-44), Jan 
Halama 3-270 (3-270), Miloš Brezinsky 3-270, Luboš Pecka 3-269 (3-269), Jakub Řez-
níček 3-264, Jaroslav Kovárna 3-15 (3-15), Michal Koutský 2-155, Adam Cihlář 2-120 
(1-90), Daniel Vaněk 2-115, Marek Chvosta 2-32 (1-5), Martin Jasanský 1-90 (1-90), 
Filip Rýdel 1-9 (1-90), Martin Slavík 1-90, Michal Tomášek 1-78, Jose Ferreiro da Silva 
Sandro 1-69 (1-69), Patrik Dvořák 1-25, Zdeněk Linhart 1-21, Jakub Holý 1-3 a Vladi-
mír Uher 1-1 (1-1).
Diváci: doma: 15 utkání (8) 1 649 (1027), průměr na zápas 109 diváků 
– venku: 15 utkání (7) 3 049 (1850), průměr na zápas 203 diváků
– celkem: 30 utkání (15) 4 698 (2877), průměr na zápas 157 diváků
Realizační tým mužstva: na podzim byl trenérem Jindřich Dejmal, asistenti Martin 
Leština a Pavel Koubek, vedoucí mužstva David Faja a masér Martin Šobor. Na jaře 
vedl mužstvo jako trenér Zdeněk Procházka, později mu dělal asistenta Patrik Káník, 
vedoucí mužstva a masér se neměnili. Majitelem klubu je Michal Káník.

Starší dorost 
Soupiska
Brankáři – Patrik Drnek, Pavel Klas 
Obránci – František Funda, Martin Dvořák, Michal Tomášek, Martin Linhart 
Záložníci – František Diviš, Marek Chvosta, David Nosek, Patrik Jarolím, Jaroslav Kovárna 
Útočníci – Vladimír Uher, Tomáš Plavec, David Zoubek 
Trenér – Karel Sládek
Umístění v tabulce: 2. místo, 3 body za prvním týmem Malše Roudná
Získáno: 70 bodů, 22 vítězství, 4 remízy, 4 prohry
Celkové skóre: 108:30
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Mladší dorost 
Soupiska
Brankář – Tomáš Vlk 
Obránci – Adam Nejedlý, Jaroslav Ouška, Roman Kočí, Michal Boukalík, Daniel Zušťák 
Záložníci – Jakub Kovář, Petr Kovalčík, Václav Dohonyi, Richard Náhlík, Jan Tůma 
Útočníci – Michal Požárek, Petr Narovec, Jakub Kocanda, Dominik Roubín, Filip Frček 
Trenér – Pavel Koubek
Umístění v tabulce: 8. místo 
Získáno: 43 bodů, 13 vítězství, 4 remízy, 13 proher
Celkové skóre: 58:48

Starší žáci
Starší žáci pod vedením trenérů Radka Pintíře, Marka Suchého a vedoucího 
mužstva Josefa Šteflíčka vybojovali v této sezoně titul krajského přeborníka 
a potvrdili tak, že mužstvo bylo kvalitní a po celou sezonu podávalo velmi dobré 
a kvalitní výsledky. Zejména hráči ročníku 1996 drželi kostru mužstva a někteří 
z nich přestoupili do týmu Dynama České Budějovice (Martin Tušer, Lukáš Bálek, 
Rudolf Květoň).
Brankáři: Tomáš Holý, Tomáš Vlk 
Obránci: Michal Boukalík, Roman Kočí, Martin Tušer, Dominik Spišský, Jakub Kocanda, 
 Lukáš Vávra
Záložníci: Jakub Kovář, Lukáš Bálek, Václav Dohonyi, Jan Tůma, Petr Kovalčík, 
   Rudolf Květoň, Petr Narovec, Dominik Suchý, Michal Požárek, Richard Náhlík 
Útočníci: Jakub Beneš, Jakub Šteflíček 

Mladší žáci
Mladší žáci pod vedením trenéra Michala Boukalíka a vedoucího mužstva Josefa 
Šteflíčka na tom byli též velmi dobře, předváděli dobrou a líbivou hru a nakonec 
jim patřilo v konečné tabulce páté místo. V této sezoně vyjelo mužstvo i na mezi-
národní turnaj do německého Kemptenu, kde předvádělo dobrý fotbal a nakonec 
skončilo z celkového počtu 12 účastníků na pěkném pátém místě a na závěr turnaje 
obdrželo od pořadatelů cenu Fair Play.
Brankáři: Jakub Káník, Tadeáš Brož 
Obránci: Jakub Hálek, Jaroslav Váchal, Lukáš Linhart, Lukáš Pluskal, Lukáš Kočí, 
  Matěj Kostka, Marek Bláha, Ondřej Malý 
Záložníci: Oleksandr Kagui, Tomáš Beran, Pavel Tůma, Adam Mošovský, 
   Dominik Němec, Patrik Šebesta, Jakub Švec, Ondřej Koutský, Dominik Suchý
Útočníci: Jakub Miklas, Vojtěch Houska, Stanislav Koudelka 

TJ ČZ Strakonice
Tělovýchovná jednota uspořádala ve spolupráci s OS ČSTV Strakonice a Armá-
dou ČR v neděli 21. 8. v podvečerních hodinách již tradiční sportovní akci – Běh 
městem. Jednalo se již o XVII. ročník, který přinesl hned několik novinek. Jednou 
z nich byla trasa a její délka. Závodníci si mohli vybrat, zdali poběží jeden okruh 
o délce 3300 m, anebo okruhy dva ve dvojnásobné délce, tedy 6600 m. Novinkou 
bylo i zázemí běhu a start i cíl, vše bylo nově přesunuto do prostor strakonického 
hradu. Nová trasa vedla po lávce přes řeku Otavu, dále do Rennerových sadů, na 
Velké náměstí, Palackého náměstí, Ellerovou ulicí na most Jana Palacha a zpět na 
hrad. Sešlo se celkem 150 běžců, kteří byli rozděleni do třinácti kategorií a nechy-
běl ani tradiční guláš. 

Oddíl atletiky
Přehled závodů a umístění:
(KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev)

I.) halová sezona
22. 1. KPJ – open muži + ženy, Praha – Strahov
Tereza Pavlíková  3. místo ženy   výška 155 cm
Josef Galba  3. místo muži   výška 180 cm

15. 1. KPJ – žactvo, Praha – Strahov 
Jan Mašát  4. místo starší žáci  60 m 8,20 s
Jan Mašát  3. místo starší žáci  150 m 20,18 s
štafeta 3 × 300 m  3. místo (Mašát, Marienka, Nejdl)  2:18,56 min.
Tomáš Nejdl  8. místo starší žáci  vrh koulí 6,33 m
Tereza Plačková  7. místo starší žákyně  vrh koulí 7,00 m
Ondřej Marienka  1. místo mladší žáci  150 m 19,81 s
   1. místo mladší žáci   60 m 8,19 s
   1. místo mladší žáci  vrh koulí 9,48 m
Jan Myslivec  8. místo mladší žáci  dálka 364 cm
Viktorie Račková  1. místo mladší žákyně  60 m 8,56 s
   2. místo mladší žákyně  150 m 21,63 s
   9. místo mladší žákyně  dálka 387 cm
Petra Černá  6. místo mladší žákyně  150 m 22,24 s
   9. místo mladší žákyně  60 m 9,18 s
   7. místo mladší žákyně  dálka 408 cm 
5. 3. KPJ – přípravka, Nová Včelnice 
Magdaléna Halounová 8. místo přípravka  600 m 2:42,76 min.
   7. místo    50 m 8,68 s
Barbora Tůmová  7. místo přípravka  dálka 331 cm
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Antonín Švarc  3. místo přípravka  dálka 389 cm
   8. místo    50 m 8,42 s
   2. místo  hod medicinálním míčem 8,39 m
Jakub Nový  8. místo přípravka  600 m 2:29,22 min.

II.) hlavní sezona 
28. 5. KPJ – dorost + ml. žactvo, Nová Včelnice 
Tereza Plačková  5. místo dorostenky  oštěp 25,65 m
   10. místo   dálka 415 cm
Ondřej Marienka  1. místo mladší žáci  60 m 8,08 s
   1. místo   kriketový míček 59,87 m
Jan Myslivec  4. místo mladší žáci  dálka 429 cm
   10. místo   60 m 9,24 s
Lukáš Rasocha  8. místo mladší žáci  60 m 9,15 s
   3. místo    150 m 21,48 s
Martin Plaček  10. místo mladší žáci  dálka 360 cm
   7. místo    kriketový míček  38,63 m
štafeta 4×60 m  1. místo (Marienka, Rasocha, Plaček, Myslivec) 33,88 s
Viktorie Račková  2. místo mladší žákyně  60 m 8,73 s
   1. místo    150 m 20,58 s
Petra Černá  6. místo mladší žákyně  dálka 390 cm
   8. místo     60 m 9,24 s

11. 6. KPJ – open muži + ženy, České Budějovice 
Anna Švecová  1. místo ženy   dálka 544 cm
   7. místo    oštěp 27,83 m
Josef Galba  2. místo    výška 189 cm
    
18. 6. MČR dorostenců a dorostenek, Ostrava-Vítkovice 
Anna Švecová  1. místo dorostenky  dálka 562 cm
   4. místo dorostenky   100 m překážky 14,78 s

22.–25. 6. V. LOH (letní olympijské hry), Olomouc 
Ondřej Marienka  2. místo mladší žáci štafeta 3×300 m 
   5. místo    60 m 7,92 s
   3. místo   kriketový míček 65,06 m

Viktorie Račková  2. místo mladší žákyně štafeta 3×300 m 
   8. místo    60 m 8,36 s

13.–14. 9. European Kids Athletics Games, mezinárodní závody v Brně 
Ondřej Marienka  2. místo (ročník 1998)  60 m 7,76 s
   2. místo    150 m 18,31 s
   4. místo   kriketový míček 64,49 m

Lukáš Rasocha  10. místo (ročník 1999)  dálka 403 cm
   8. místo    800 m 2:38.22 min.
Petra Černá  12. místo (ročník 1999)  60 m 9,64 s
Antonín Švarc  2. místo (ročník 2000) kriketový míček 55,13 m

25. 9. KPJ – víceboje: mladší žactvo + přípravka, České Budějovice 
Ondřej Marienka  2. místo (mladší žáci)  pětiboj 2203 bodů
Petra Černá  10. místo (mladší žákyně)  pětiboj 1821 bodů
Jana Mrázková  10. místo (přípravka)  čtyřboj 1059 bodů
Ondřej Landsinger 3. místo (přípravka)  čtyřboj 1252 bodů
Antonín Švarc  4. místo (přípravka)  čtyřboj 1172 bodů
Šimon Rejka  9. místo (přípravka)  čtyřboj  734 bodů

V kategorii přípravka bylo strakonické družstvo přihlášeno do krajského přeboru 
družstev, kde obsadilo celkové šesté místo ze dvanácti týmů. 

Byla to sezona, ve které Anna Švecová vybojovala titul mistryně ČR ve skoku dalekém, 
Ondřej Marienka obsadil v průběžných tabulkách ČR v kategorii mladší žáci: 1. místo 
– 150 m, 5. místo – 60 m, 5. místo – pětiboj a Viktorie Račková obsadila v průběžných 
tabulkách ČR v kategorii mladší žákyně: 3. místo – 150 m, 13. místo – 60 m. 

Oddíl házené
Jihočeské házenkářské výběry dorostenců a dorostenek zahájily rok tradičními turnaji v ra-
kouském Linci. Chlapce (3. místo) vedl náš trenér Roman Marienka st., který do družstva 
nominoval strakonické hráče Romana Marienku ml., Michala Krejčího (oba byli nejlepšími 
střelci družstva), dále Jakuba Krále, Michala Tocksteina, Ondřeje Slavíčka a Jindřicha Mráze 
(opora celku v brance). Děvčata zvítězila, k píseckému základu družstva byly vybrány naše 
levoruká Aneta Zelinková a brankářka Petra Chalušová (členka širší reprezentace ČR).
Tradičně na počátku ledna zahájili naši starší žáci a žačky nový rok Jihočeským pohárem 
v Třeboni. Zatímco žačkám se příliš nedařilo (5. místo z 8 družstev), trenéři žáků Roman 
Nejdl a Jindřich Kosák postavili dokonce 2 družstva. Béčko skončilo druhé a áčko třetí za 
suverénním Sokolem Telnice. Byla to výborná příprava pro další kola žákovské ligy. Přes-
tože měl oddíl smůlu na losování (daleké cesty na turnaje do Frýdku-Místku, Karviné, Os-
travy a Lovosic, při dvou turnajích doma), dostal se po roční přestávce opět až do šestého 
kola, tedy mezi osm nejlepších celků republiky, ale na finálovou šestku přeboru republiky 
opět nedosáhl. Přitom opět potvrdil dlouhodobě výbornou výkonnost v této kategorii.
V prvním čtvrtletí pokračovaly soutěže Jihozápadního poháru (což je soutěž žá-
kovských družstev Jihočeského a Západočeského kraje), který oddíl bral přede-
vším jako přípravu, a tak vítězství ve své kategorii získaly jen mladší dorostenky. 
A děvčata pokračovala vítězně i na Stomix Cupu v Českých Budějovicích, kde Petra 
Chalušová byla vyhlášena nejlepší brankářkou. Úspěšnou první část sezony děv-
čata dovršila na tradičním turnaji Quirinus Cup v Neussu krásným třetím místem!
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Ke druhému výročí otevření házenkářské haly byl sehrán už 3. ročník turnaje mini-
žactva, a naděje oddílu zvítězily. Že je to družstvo velice nadějné, to chlapci dokázali 
o měsíc později, když vyhráli silně obsazený turnaj v Jičíně po finálovém vítězství 
nad Lovosicemi 12:6. V květnu na Vangl Cupu v Ivančicích vybojovali druhé místo! 
A o týden později opět druhé místo v Lovosicích. Krásné…
Tradičního velikonočního mezinárodního turnaje Prague Handball Cup 2011 (za 
účasti 436 družstev z 26 zemí z celého světa) se zúčastnili ze Strakonic starší do-
rostenci, starší žáci a mladší žáci. V obrovské konkurenci se moc nevedlo starším 
žákům, ale dorostenci skončili na sedmém až osmém místě z 36 celků, mladší žáci 
dokonce obsadili páté místo v konkurenci padesáti družstev! A to už něco znamená!

V krajských soutěžích získali titul přeborníka minižáci, mladší žáci, starší žáci (béčko 
bylo druhé) a mladší dorostenky, které si tak vybojovaly postup do dorostenecké 
ligy. Starší žačky skončily druhé, mladší žačky třetí (trenérka Šárka Fundová).
Mladší žáci se již tradičně probojovali na mistrovství republiky v házenkářském de-
setiboji a skončili na pátém místě.
V ligových soutěžích obsadili muži s dorostenci bratry Masákovými a Zbíralovými 
čtvrté místo, ženy byly šesté a mladší dorostenci také šestí. U nich to znamenalo 
postup do nově vytvořené celostátní ligy mladšího dorostu!

43. ročník turnaje Kappelberg v německém Hofenu, kde muži byli už po jedna-
dvacáté, vyhráli. Už to naznačilo, že družstvo trenéra Miroslava Vávry a asistentů 
Miroslava Krenka a Václava Kollrose (trenér brankářů) bude na podzim hodně silné. 
Další příprava proběhla na turnajích v Linci (druhé místo po třífázové přípravě) a v Li-
bčicích nad Vltavou (první místo).
Také další družstva absolvovala přípravné turnaje, mladší dorostenci pod vedením 
Romana Marienky a Romana Plojhara vyhráli v Lounech, mladší a starší žáci hráli na 
silně obsazených mezinárodních turnajích v Novém Veselí. Mladší (trenéři Michal 
Fencl a Roman Marienka) tam skončili s šesti body až na šesté příčce z osmi celků, 
starší pak turnaj s dvanácti družstvy z Moravy, Polska a Slovenska vyhráli a potěšili 
trenérskou dvojici Roman Nejdl, Jindřich Kosák!

Dorostenky (trenéři Katka Moravcová a David Darebný) zvolily pro přípravu turnaj 
doma a také vyhrály, což byl příslib před vstupem do ligy. Bohužel však operace Uh-
líkové a následně zranění brankářky Chalušové znamenaly výpadek největších opor 
družstva, a tak se vstup do soutěže děvčatům nevyvedl. A nedařilo se ani dorosten-
cům, tam se také v úvodu soutěže negativně projevilo zranění nejlepšího střelce 
Kneifla, hostujícího z Českých Budějovic. Přesto obě družstva zakončila podzimní 
část soutěží na nesestupových příčkách.

Naproti tomu ženám se rozjezd povedl, přivezly šest bodů z venku a paradox-
ně odevzdaly dva body doma. Kateřina Moravcová, zkušená extraligová hráčka, 
a Šárka Fundová dokáží táhnout kolektiv, ze kterého odešla do Astry Praha výteč-
ná brankářka Hana Nůsková. Ovšem velký vliv na družstvo má návrat charisma-

tického trenéra Zbyňka Antošovského, který vede družstvo s Evou Krausovou, 
a rázem dívky hrají o první příčky v tabulce.
Nu a muži si dali v ročníku 2011/2012 jediný cíl. Vítězství v soutěži a postup do 
I. ligy. Po letech se zpět do družstva vrátil z extraligové Třeboně Martin Mošov-
ský, z Písku přišel brankář Jiří Vosoba, s ním vytvořil výtečnou golmanskou dvo-
jici mladičký Pavel Kaufman. Zapálený trenér Miroslav Vávra se nebojí dát šanci 
dalším mladíkům, dorostencům Romanu Marienkovi a Michalu Krejčímu. Postup 
do osmifinále Českého poháru přes extraligovou Třeboň ukázal sílu družstva! Šes-
tibodové vedení ve II. lize po podzimu (bez bodové ztráty) přiblížilo vysněnou 
celostátní prvoligovou soutěž na dosah!
Úspěšné tažení mužů přitáhlo do oddílu řadu bývalých hráčů, a tak nebyl problém 
přihlásit do krajského přeboru „B“ tým. Ten se zatím sehrává, ale kdoví jak si povede 
dále… Probleskují hlasy o II. lize!?

Krajský přebor v mládežnických chlapeckých kategoriích je obrazem suverenity 
Strakonic v jihočeské házené. Bez porážky své soutěže vedou starší žáci, mladší 
žáci i minižáci (toto družstvo vede Jaroslav Miklas s Alenou Švehlovou), přičemž 
béčka starších i mladších žáků jsou třetí! Družstvo přípravky pak suverénně vyhrá-
vá krajské turnaje, hrané na menším hřišti systémem 4+1 (čtyři hráči v poli a bran-
kář). Také u tohoto celku působí osvědčená dvojice Roman Nejdl a Jindřich Kosák.

Prakticky po celý rok probíhaly v oddílu přípravy na oslavy 90. výročí vzniku házené ve 
Strakonicích. Za hlavní den oslav byl vybrán 26. listopad 2011, za místo Městský dům 
kultury ve Strakonicích. Pozváni byli všichni ti, kdo v uplynulém období v oddíle půso-
bili. Tedy jak hráčky a hráči české házené, tak i ti „mladší“, hrající „handball“ (ale i ten 
oslaví 1. 5. 2012 kulaté výročí 50 let od prvého utkání strakonických hráčů).
Programem večera výtečně provázela dvojice Robert Malota a Regina Auterská, hud-
bu obstarali ZUŠ Band a kapela Cross, a také očekávání plného domu se splnilo, 
přišlo téměř 400 návštěvníků. Všichni se náramně bavili, ti dříve narození zavzpo-
mínali, někteří se neviděli desítky let… Všichni vyslovovali pořadatelům jen slova 
uznání, a tak oddíl znovu dokázal, že umí. Také vydaná publikace k 90. výročí, ma-
pující strakonickou házenou, je toho dokladem. Zájemci ji mohou zdarma dostat od 
předsedy oddílu Jiřího Dobeše, nebo Filipa Moravce, který se na jejím vzniku podílel 
se svým otcem Janem Moravcem, bývalým brankářem strakonické házené.

Oddíl nohejbalu
V roce 2011 za oddíl nohejbalu pravidelnou činnost měla dvě mužstva „A“ a „B“ 
mužů, která hrála dlouhodobou soutěž – okresní přebor. Mužstvo „A“ vyhrálo okres-
ní přebor Strakonicka a přihlásilo se do vyšší soutěže – krajského přeboru. Novinkou 
bude přihlášení žáků také do krajského přeboru.
Proběhly také dva tradiční turnaje, které oddíl pořádal s finanční podporou města 
Strakonice.
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1) Povinný okresní turnaj trojic v červnu, kde TJ ČZ Strakonice „B“ obsadilo třetí místo 
(Jiří Krejčí, Antonín Krejčí, Milan Janda).
2) Tradiční turnaj trojic v srpnu, zde TJ ČZ Strakonice „A“ vyhrálo (Jindřich Zemen, Petr 
Votava, Martin Smrčka).
Dále probíhala činnost začínajících dětí pod oddílem policie s podporou oddílu. 
Největší událostí roku bylo úspěšné dokončení důležité rekonstrukce sportoviště 
– nové oplocení za podpory grantu z Jihočeského kraje, finanční podpory města 
Strakonice a oddílu nohejbalu při TJ ČZ Strakonice. 
Na výroční schůzi oddílu byl vyhlášen nejlepší hráč oddílu za rok 2011 – Jindřich Zemen 
a objev roku David Zemen (10 let), který byl dokonce součástí čtveřice hráčů na turnaji 
v Třebohosticích, kde Strakoničtí obsadili první místo (Jindřich Zemen, David Zemen, 
Josef Král, Petr Votava). 
Cílem pro příští rok je úspěšně reprezentovat oddíl a město Strakonice v soutěži 
okresního přeboru, kde budou přihlášena dvě mužstva „B“ a „C“ mužů a především 
v krajském přeboru mužstvo „A“ mužů a začínající mužstvo žáků.
Samozřejmostí je pokračovat s výchovou mládeže pod vedením SK Policie Strakoni-
ce s naší podporou.

Oddíl orientačního běhu
Hlavní náplní oddílu je účast na závodech Jihočeského žebříčku (zhruba třináct zá-
vodů v roce 2011). V žebříčku Jihočeského kraje se na prvním místě v kategorii H21 
(muži ve věku 21–35 let) umístil Ivo Šafařík, na třetím pak Václav Pelc. Umístění 
ostatních v žebříčku hovoří též o vynikající kvalitě závodníků (-ic) v oddílu. Pavla Pel-
cová – druhé místo v D21 (v kategorii žen ve věku 21–35 let), Bedřich Šafařík – první 
a Josef Pich – třetí, Eliška Štefanyuková – první a Kateřina Šafaříková – třetí ve svých 
kategoriích. Dalším úspěchem je získání dvou titulů přeborníka jihočeské oblasti, 
a to na krátké trati a na sprintu v hlavní mužské kategorii. 
Co říci ke štafetám? Oddíl dělal, co mohl, ale bohužel štafeta není vyrovnaná, a tak 
strakonické hráče porazily slabší, ale svými výkony vyrovnanější štafety. Oddíl skončil 
až na třetím místě. 
Ani v rankingovém žebříčku oddíl plán nesplnil, ale aspoň útěcha, že pořadí v Jiho-
českém rankingu zůstalo nezměněno – Ivo Šafařík na prvním a Pavla Pelcová na 
druhém místě. Další náplastí je, že dvoustovka je v České republice na dohled!
Oddíl pořádal dva náborové závody a Jihočeský žebříček v Dolním Poříčí a Na Muš-
kách. Na každém bylo více než 80 účastníků. Ve spolupráci s DDM Strakonice připra-
vil oddíl Den dětí a táborové závody na Zálesí. Dne 29. 5. uspořádal oddíl třetí závod 
jihočeské oblasti v orientačním běhu mládeže a dospělých v Poříčí. 
Soutěže Linz Cup se účastnil Josef Pich, který se ve své kategorii umístil po šesti 
závodech na pátém místě. 
S oddílem biatlonu spolupracuje Bedřich Šafařík (střelba, používání mapy).

Oddíl volejbalu
Sportovní rok 2011 je v oddílu volejbalu TJ ČZ Strakonice opět naplněn očekáváním, 
zda se podaří udržet dobré postavení týmů mužů na předních místech v jednotli-
vých soutěžích a zároveň již zlepšením výkonů a výsledků týmů mládeže, o které se 
oddíl nadále stará.
Začněme ale popořadě. A-tým mužů se pohybuje ve druhé části sezony 2010/2011 na 
předních místech tabulky krajského přeboru KP-I a do konce soutěže bojuje o pomy-
slnou medaili. Vítězství v soutěži je tentokrát hodně daleko, protože tým Netolic zcela 
ovládl tento ročník, když vyhrál bez porážky. Strakonický tým po urputném boji nako-
nec skončil čtvrtý. Složení týmu zůstalo téměř beze změn, bylo následující: blokaři 
Petr Holoubek, František Peller a Petr Kvapil, smečaři Rostislav Daňha, František Drha, 
Lukáš Málek, kapitán týmu Václav Svach a nahrávač Marek Mika, na postu libera pak 
nastupovali Václav Klimeš nebo Adam Kalbáč. Vedoucím týmu je Václav Braun. 
Mužstvo na další sezonu 2011/2012 následně doplnili dva noví hráči Jan Pňáček, kte-
rý pochází z Písku a může nastupovat na pozici nahrávače a libera. Dalším novým 
hráčem je Michal Stejskal, který přišel z Příbrami a na postu univerzálního hráče 
odehrál pár zápasů nové sezony. Novou sezonu zahájil tým Strakonic se stejnými 
plány na umístění. 
Také B-tým tradičně bojuje o prvenství ve své soutěži okresního přeboru. Po loň-
ském druhém místě chtějí hráči opět letos vyhrát. 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, Adam Kalbáč 
a Václav Klimeš. Dále se v týmu nově objevují oba synové Pavla Sládka, kteří týmu 
pomáhají, i když na zápasy dojíždí z Kaplice. Jsou velkým přínosem. 
Konec sezony 2010/2011 je opět vyrovnaný. Dva týmy mají šanci na celkové vítězství. 
Nakonec TJ ČZ Strakonice „B“ skončil o jednu porážku druhý. Soutěž vyhrál tým 
TJ Blatná „A“. 
Novinkou sezony 2010/2011 bylo vytvoření nového týmu TJ ČZ Strakonice „C“. Jedna-
lo se o první novodobé odchovance oddílu: Antonín Poduška, Zbyněk Soukup, Josef 
Němec, Karel Soukup a Filip Hromek, které doplňovali jejich trenér Václav Svach, 
a následně vždy ještě jeden zkušený hráč. Tento tým se nejdříve rozkoukával, poté 
se však zlepšoval zápas od zápasu. Výsledkem bylo devět vítězných utkání z čtyřia-
dvaceti odehraných v soutěži. To stačilo na celkové sedmé místo. Výborný výsledek. 
Do sezony 2011/2012 však tým již nenastoupil, protože mladí hráči doplnili tým „B“.

Složku děvčat (žen) nadále trénují trenéři Václav Svach a Eva Vavrušková. Tým navíc 
začal hrát okresní přebor mezi ženami, kterých zde hraje celkem dvanáct týmů. 
Sestava týmu děvčat má celkem třináct mladých a nadějných hráček. V soutěži je 
doplňuje vždy jedna hráčka zkušenější (Pavlína Kalbáčová nebo Eva Vavrušková). 
Také pro ně je to především sbírání zkušeností. Ovšem i u nich jsou pokroky vidět 
každý turnaj. Tato sezona byla na první seznámení, a i když tým skončil na posled-
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ním místě, tak dokázal ke konci i čtyřikrát vyhrát. Svým trenérům dělaly holky radost 
nejen při hře, ale i přístupem k tréninku. Kostru týmu tvořily: Markéta Vacková, Lucie 
Pivovarská, Lucie Bílková, Renata Blažková, Lenka Remešová, Linda Tuháčková, Mi-
chaela Škotková, Tereza Schwarzová, Barbora Kohnová a Barbora Čiháková. 
Do sezony 2011/2012 již tým nastupuje s vyššími ambicemi. Tým se rozrostl o další 
nadějné mladé hráčky: sestry Nikola a Lucie Hanušovy, Martina Hušková a Růžena 
Suchlová. Výsledky úvodu nové sezony nasvědčují, že holky mohou ambice naplnit. 
Z turnajů, kterých se tým, složený převážně z hráčů a hráček oddílu, zúčastnil, je 
nutné se zmínit o Volejbalové smeči Radomyšl, kde se podařilo obsadit třetí místo. 
Tento turnaj se však z důvodu deště nedohrál a o výsledku rozhodovalo stříhání 
kapitánů. 
Následně pak v srpnu 2011 přišla obhajoba prvenství týmu ve velmi kvalitním turnaji 
O Blatenské prase. 
Velkou novinkou roku 2011 je v oddílu volejbalu rozhodnutí, že se provede nový 
nábor dětí školního věku se zájmem o tento sport. Překvapení bylo nečekané. Hned 
na první dva tréninky přišlo patnáct dětí. Následně pak další přicházely. Nakonec se 
početní stav zastavil na celkem pětadvaceti. Dvakrát týdně tak oddíl vede tyto mladé 
naděje a má již plný stav. S tímto nápadem přišla především Asja Cvetinová a pomo-
hl jí na začátku Václav Svach. Pak se přidal Jan Pňáček, který si vzal na starosti jeden 
trénink a Asja Cvetinová druhý. Vzhledem k množství dětí však již bylo třeba, aby na 
jednotlivé tréninky byli alespoň dva trenéři. S velkou osobní pomocí tak přišla Lucie 
Samcová z Řepice.
Další novinkou bylo, že se podařilo díky sponzorům obstarat nové dresy pro tým 
děvčat a také se podařilo celý oddíl volejbalu obléct do společných triček, to tu ještě 
nebylo, alespoň ne při takovém počtu členů, který se rozrostl na zhruba šedesát 
hráčů a hráček. 
Daří se také zdokonalovat webové stránky www.volejbal-st.cz, o které se starají Josef 
Němec, Adam Kalbáč a Václav Svach.

TJ Dražejov
V této především ekonomicky těžké době je důležité upozornit, že je tradice fotbalu 
v Dražejově zachována. TJ Dražejov stejně jako v letech minulých provozuje sportov-
ní činnost, a to v oddílech fotbalu a tenisu. V roce 2011 se jednota zaměřila na za-
jištění chodu klubu zejména po stránce finanční, ale hlavně na zajištění chodu jed-
notlivých družstev po stránce hráčské tj. získání nových sportovců do řad družstev.
Od podzimní části fotbalových soutěží musel oddíl pro nedostatek hráčů přerušit 
činnost dorosteneckého družstva ve fotbale. Někteří z těchto hráčů úspěšně na-
stupují za družstvo dospělých, další pak odešli na hostování do sousedních oddílů. 
Dále v činnosti pokračují družstva mladší přípravky, žáků, mužů „A“, mužů 35+ (tzv. 
staré gardy) a tenisový oddíl. Kategorie mladší přípravky sice v soutěžním ročníku 
2010/2011 skončila na posledním místě, ale po podzimní části ročníku 2011/2012 

jsou dražejovští benjamínci na pěkném pátém místě z devíti družstev soutěže. Do 
zimní přípravy v družstvu mladší přípravky klubu FC Písek byl zařazen další odchova-
nec oddílu a zároveň dražejovský nejlepší střelec David Šperl, což je ukázka dalšího 
úspěchu tělovýchovné jednoty ve výchově mladých fotbalistů. V družstvu mladší pří-
pravky FC Písek již úspěšně působí dražejovský brankář David Mach, který stihl ještě 
za Dražejov získat cenu pro nejlepšího brankáře halového turnaje o Pohár Okresní-
ho fotbalového svazu Strakonice 2011 a s družstvem FC Písek obsadil pěkné druhé 
místo (za vítězným Dynamem ČB) na dlouhodobém halovém turnaji pořádaném 
SKP České Budějovice, kde byl zároveň vyhlášen také nejlepším brankářem turnaje. 
I v jarní části roku 2011 měla jednota své zástupce v mládežnických reprezentačních 
výběrech okresu, byli to hráči Pavel Demeter a Vít Mokrý. Stará garda díky omladění 
kádru skončila v soutěžním ročníku 2010/2011 na medailové pozici, a to na třetím 
místě. Trochu za očekáváním je umístění družstva „A“, které určitě mělo na víc než 
jen na konečné deváté místo. V podzimní části nového soutěžního ročníku to ale 
hráči áčka napravili a všichni doufají, že na jaře 2012 budou bojovat o třetí místo, 
v nejhorším případě skončí těsně pod stupni vítězů, což by byl jistě úspěch. Trenéři 
jednoty se zúčastňují školení pořádaných Krajským fotbalovým svazem, a zvyšují si 
tak svoje kvalifikační předpoklady pro práci trenéra fotbalu.
V areálu TJ bylo dokončeno několik stěžejních akcí. Byly to: dobudování základny 
pro Sdružení dobrovolných hasičů Dražejov a dokončení zavlažování pro travnaté 
hřiště Na Virtě. Místní hasiči tak získali kvalitní podmínky pro trénink a v roce 2012 
se po dlouhé odmlce uskuteční v Dražejově hasičská soutěž. Díky novému vrtu 
a zavlažování se stále zlepšuje i stav trávníku hřiště, přestože jeho vytíženost je 
velmi vysoká a málokdy se stane, že na hřišti neprobíhá trénink či soutěžní utkání. 
Největšího zkvalitnění doznal i tenisový kurt jednoty, o nějž se s péčí sobě vlastní 
starají členové tenisového oddílu. Pořádají se zde několikrát do roka veteránské 
turnaje a i oddíloví tenisté se úspěšně zúčastňují turnajů jak ve strakonické hale, tak 
na kurtech pana Malého na Podskalí. 
Tělovýchovná jednota uspořádala za spolupráce s místními spolky a ZO OS KOVO při 
ČZ Strakonice v Dražejově již tradiční Dětský sportovní den, který se vždy těší velkému 
zájmu veřejnosti, zejména pak těch nejmenších. Akce by se samozřejmě nemohla 
uskutečnit bez podpory partnerů tělovýchovné jednoty a sponzorů. V roce 2011 oddíl 
poprvé uspořádal turnaj přípravek ve fotbale a plánuje v tomto nadále pokračovat 
a vybudovat tak v Dražejově novou tradici fotbalových turnajů pro mladé sportovce. 
Již po několik let usiluje jednota o získání finančních prostředků na výstavbu nových 
kabin, což se při současné politické situaci v naší zemi zdá jako nadlidský úkol. 
V roce 2011 se tělovýchovná jednota také připojila do projektu Dny zdraví ve Zdra-
vém městě Strakonice. 
Hlavním cílem jednoty nadále zůstává výchova vlastních sportovců a zabezpečit jim 
k tomu v rámci možností kvalitní podmínky, jedině tak bude moci sport v Dražejově 
přežít a oslavit tak v budoucnu 100 let svého trvání.
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TJ Fezko Strakonice
Oddíl kuželek
Umístění 2011:
Mistrovství České republiky seniorů 
Oldřich Hendl    25. místo  527 kuželek
Hana Kyriánová    7.   535 a 550 

Mistrovství kraje seniorů 
Oldřich Hendl    3.  553 
Hana Kyriánová    4.  516 

Okresní přebor seniorů 
Oldřich Hendl    1.  1082 
Hana Kyriánová    2.  1013

Okresní přebor mužů 
Karel Petráň ml.    2.  1069

Oddíl plaveckých sportů, vodní pólo 
Nejlepší „sedmička“ mužů v sezoně 2010–2011: Marek Fügner, Aleš Volák, Jiří Volák, 
Jan Zikmund
Nejlepší „sedmička“ žen v sezoně 2010–2011: Veronika Bartůňková, Karolína Hlava-
tá, Lucie Votavová
V reprezentačních družstvech startovali:
– v družstvu mužů: Marek Fügner, Aleš Volák, Jiří Volák, Jan Zikmund
– v družstvu žen: Karolína Hlavatá, Barbora Hlavatá, Lucie Votavová
– v družstvu dorostenek: Karolína Hlavatá, Barbora Hlavatá, Aneta Šornová, 
   Gabriela Chvalová
V anketě Nejlepší sportovec okresu Strakonice byl v kategorii dospělých na sedmém 
místě vyhlášen Jan Zikmund a v kategorii mládeže se na druhém místě umístila 
Karolína Hlavatá. V družstvech v kategorii dospělých obsadilo druhé místo družstvo 
mužů a v mládeži vyhrálo družstvo starších dorostenců a na druhém místě bylo 
družstvo starších dorostenek. 

TJ Otava Strakonice
Tělovýchovná jednota provozuje svoji pravidelnou činnost na své základně na Pod-
skalí. V roce 2011 ve dnech 18. a 19. 6. uspořádala 22. ročník Strakonických slalomů 
s účastí 250 lodí z celé ČR. Odchovanci TJ, nyní ve službách středisek vrcholového 
sportu, Veronika Vojtová a Jan Vondra, reprezentovali Českou republiku na mistrov-
ství Evropy do 23 let ve slalomu v Bosně a Herzegovině na řece Vrbas v Banja Luce, 
kde v kategoriích 3× K1 ženy a 3× K1 muži získali zlaté medaile a tituly mistrů Evropy.

TJ Sokol Strakonice
V roce 2011 měla jednota k 31. 12. celkem 320 členů, z nichž mládeže bylo 186, zbý-
vajících 134 členů byli dospělí včetně seniorů. 
Aktivní členové byli organizováni ve dvou sportovních oddílech – stolním tenisu 
a oddílem sportovního tance. Nejvíce členů měl odbor všestrannosti 251.
Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně, řešil převážně finanční situaci jednoty,  
která nebyla rozhodně příznivá. Náklady na energie, materiál i služby, budou pro 
jednotu zcela jistě i v budoucnu neúnosné. I přes tyto potíže se snaží pro sportovní 
oddíly a odbor všestrannosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich činnost. 

Odbor všestrannosti
Měl celkem 251 členů, z toho: 32 párů rodičů s dětmi, 39 předškolních dětí, 53 žá-
kyň, 29 žáků, 2 dorostenky, 49 žen, 12 mužů a 35 seniorů.
Začátek roku 2011 se nesl především v duchu zábavy, ale i sportování. Dne 6. 1. 
odbor přivítal nový cvičební rok již tradiční Pyžampárty, která je plná her, soutěží 
a tancování. Byla to taková malá rozcvička na další akce. 
Dne 29. 1. odbor z pověření Jihočeské župy uspořádal Župní přebor v plavání. Stra-
koničtí závodníci dosáhli docela pěkných výsledků: žákyně I. – 2. Tereza Matasová, 
3.–4. Johanka Hůrková, 5. Lucie Švejnohová; žákyně II. – 4. Lucie Fajová, 8. Barbo-
ra Benešová; žákyně III. – 3. Veronika Sudová, 5. Linda Procházková; žákyně IV. 
– 5. Kristýna Vondrysová; ženy – 1. Jana Maříková.  
Ve dnech 5.–7. 2. se odborové žákyně sešly na víkendovém soustředění, které pro-
běhlo ve strakonické sokolovně a bylo součástí přípravy na soutěž TeamGym a sou-
těž všestrannosti v gymnastice.
Dvacátý únorový den odbor připravil Dětský karneval. Tanec, hry, přehlídka krásných 
masek a soutěže všem v sále zpříjemnily únorovou neděli. Sešlo se mnoho dětí 
v krásných maskách, ze kterých pak porota vybrala ty nejhezčí a patřičně je ocenila. 
Nikdo však neodešel s prázdnou, každý si odnesl alespoň nějakou malou sladkost.
Dne 27. 3. se dvě družstva TJ (mladší a starší žákyně) zúčastnila v Praze soutěže Vršo-
vice Gym – OPEN Memoriál V. Straky. V konkurenci s gymnastickými oddíly se Strako-
ničtí rozhodně neztratili. Sedmé místo obsadila děvčata v kategorii II. a šesté místo 
v kategorii III. Dne 9. 4. se žákyně jednoty zúčastnily Župního přeboru v gymnastice 
a šplhu, který se konal v Písku. Nejlepších výsledků dosáhly v jednotlivých katego-
riích tyto závodnice: žákyně I. – 6. Tereza Matasová, 7. Michaela Jánská, 10. Jolana 
Chylíková; žákyně II. – 9. Lucie Fajová, 13. Markéta Jánská; žákyně III. – 5. Linda Pro-
cházková, 7. Eliška Braťková; žákyně IV. – 7. Kristýna Vondrysová.
Poslední dubnový den byla TJ pověřena pořádáním Župního přeboru v atletice, který 
se konal pod záštitou starosty města Strakonice Pavla Vondryse. Byla to akce velice ná-
ročná hlavně pro pořadatele. Strakoničtí závodníci dosáhli těchto výsledků: nejmladší 
žactvo – 6. Jan Hříbal, 9. Václav Hájek, 13. Beata Žahourová; žákyně I. – 3. Lucie Švejno-
hová, 5. Kamila Vokrojová, 14. Jolana Chylíková; žákyně II. – 13. Lucie Fajová, 14. Marké-
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ta Jánská, 21. Michaela Taubrová; žákyně III. – 3. Linda Procházková, 10. Eliška Braťková; 
žákyně IV. – 3. Kristýna Vondrysová; žáci I. – 6. Aleš Hess, 10. David Doležal, 15. Lukáš 
Kojan. Součástí tohoto přeboru bylo vyhodnocení Župního přeboru všestrannosti. Nej-
lepší umístění v jednotlivých kategoriích: žákyně I. – 5. Lucie Švejnohová, 8. Jolana 
Chylíková, 10. Kamila Vokrojová; žákyně II. – 7.–8. Lucie Fajová, 10. Michaela Taubrová; 
žákyně III. – 5. Linda Procházková; žákyně IV. – 5. Kristýna Vondrysová.
Ve dnech 7.–9. 5. odbor uspořádal seminář pobytu v přírodě a zároveň byl utužován 
cvičitelský kolektiv na Kubově Huti.
Tak jako každý rok, tak i v roce 2011 byl 1. 6. připraven Dětský den, odpoledne plné 
her, soutěží a samozřejmě i sladkých odměn. 
Šestnáctého června se odbor před prázdninami sešel v odpočinkové zóně ve Stra-
konicích. Cestou vykonávaly děti různé zábavné úkoly a na závěr si u táboráku opek-
ly vuřty. S některými dětmi se však neloučilo nadlouho, neboť jako každoročně byl 
pořádán letní tábor pro rodiče s dětmi a žactvo.
Ve dnech 24.–30. 6. proběhla akce Malí táborníci. Pod vedením cvičitelky Věry Hrdličkové 
si na základně jednoty v Malé Turné daly sraz maminky se svými ratolestmi z oddílu rodiče 
s dětmi (10 párů), aby zde strávily krásné slunečné dny v přírodě a zažily při hrách a soutě-
žích hodně legrace. Vše se vydařilo, počasí přálo, a tak všichni odjížděli plni dojmů.
Malé táborníky vystřídalo 38 účastníků z kategorie žactva ve dnech 1.–16. 7. Více dětí 
bylo z 1. až 5. tříd, a proto se vedoucí rozhodli připravit celotáborovou etapovou hru, 
která je zavedla do Země Fantazie. Ta byla motivována pohádkovými příběhy a děti 
se formou různých úkolů a soutěží snažily osvobodit z moci temných sil královnu 
Fantazii. Na počasí se rozhodně stěžovat nedalo, a tak byl stále v permanenci bazén 
a trampolína. Nechyběly hry, soutěže, táborová olympiáda, pouť, výlet a táboráky. 
Všichni přítomní si slíbili, že se za rok opět na táboře setkají. 
Dne 5. 9. byla opět zahájena cvičení ve všech kategoriích. V odboru všestrannosti 
jsou: rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní 
tělovýchova a senioři.
Patnáct členů jednoty se připojilo dne 24. 9. jízdou na kolech ke Sletové štafetě 
u památníku Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři.
V říjnu byl zahájen nácvik pro XV. všesokolský slet. Nácviku se zúčastnilo 12 párů 
rodičů s dětmi ve skladbě Muzikantova písnička, 16 mladších žákyň ve skladbě Jona-
tán a 12 žen ve skladbě Nebe nad hlavou. 
Podzim byl věnován přípravě mladších a starších žákyň na soutěž Malý TeamGym.
Ve dnech 5.–6. 11. odbor uspořádal pro tyto žákyně soustředění, aby byly ještě do-
pilovány prvky jak pro akrobacii, tak pro skoky na trampolíně.
Devatenáctý listopadový den se Strakoničtí zúčastnili oblastní soutěže Malý Team-
Gym, který se konal v Písku, kde se strakonické družstvo v kategorii do 11 let umístilo 
na čtvrtém místě a družstvo do 16 let obsadilo třetí příčku. Zajistili si účast na pře-
boru České obce sokolské v Praze dne 11. 12. Bohužel vysoká nemocnost závodnic 
nedovolila odboru se soutěže v Praze zúčastnit.

Dne 1. 12. se konala Akademie spojená s Mikulášskou nadílkou. Vystoupení před-
vedlo od rodičů s dětmi, předškolních dětí, žactva až po skladbu cvičitelek přibliž-
ně 120 cvičenců, kteří se v závěru dočkali i Mikuláše, čerta a andělů, kteří přinesli 
spoustu dárečků. Zpestřením bylo vystoupení členů oddílu sportovního tance TWIST 
s ukázkami latinskoamerických tanců.
Muži uspořádali dne 26. 12. již tradiční Memoriál Františka Roučky v sálové kopané, 
kterého se zúčastnilo celkem šest družstev. Muži TJ obsadili tentokrát až třetí místo.

Na těchto akcích a úspěších se podílelo mnoho nadšenců hlavně z řad cvičitelů, 
ale i jejich rodinných příslušníků, za což všem patří veliký dík. Věříme, že i nadále se 
nám bude dařit. 

Oddíl stolního tenisu
Oddíl má 31 členů, z toho je 23 dospělých a 8 žáků. 
Dlouhodobé soutěže podzim 2010 a jaro 2011 se zúčastnila čtyři družstva. „A“ obsadi-
lo v krajském přeboru III. deváté místo, družstvo „B“ v okresním přeboru desáté místo, 
„C“ v okresním přeboru jedenácté místo a „D“ v okresním přeboru místo dvanácté. 
K nejúspěšnějším hráčům patří: družstvo „A“ Josef Jungvirt, „B“ Michal Šnajdr, „C“ 
František Hrach st. a „D“ Václav Paroubek.  
V soutěži podzim 2011 a jaro 2012 soutěžila čtyři družstva, která obsadila po polovině 
soutěže následující místa: „A“ – krajský přebor III. jedenácté místo, „B“ – okresní přebor 
sedmé místo, „C“ – okresní přebor jedenácté místo a „D“ – okresní přebor třinácté místo. 
Oddíl uspořádal několik turnajů: 16. 4. Jarní oddílový turnaj dospělých (účast 16 hrá-
čů), 1. 5. Krajský bodovací turnaj mládeže (48 hráčů), 20. 5. Oddílový turnaj mládeže 
(21 hráčů), 5. 11. Velká cena jižních Čech mužů (24 hráčů), 3. 12. Okresní přebory 
mládeže (28 hráčů) a 17. 12. Vánoční oddílový turnaj dospělých (14 hráčů).
Další významnou akcí tenisového oddílu byla účast na mistrovství Evropy veteránů, 
které proběhlo ve dnech 27. 6.–2. 7. v Liberci. Tohoto klání se zúčastnili tři hráči – 
František Hrach, Josef Jungvirt a Jaroslav Valíček. 
Svou fyzickou kondici se snažili vylepšit při lyžařských zájezdech na Šumavu (8. 1., 
18. 2., 5. 3., účast 15 členů) a na cyklo výletech (15. 7.) Sudoměř, (12. 8.) Malenice, 
(3. 9.) rybník Milavý – účast 17 členů. 
Pravidelně si členové oddílu zabezpečují svépomocí údržbu a opravu svého vybavení.
Osm členů výboru pak zajišťovalo pořadatelskou službu při silvestrovské zábavě.

Oddíl sportovního tance
Taneční klub TWIST (TK TWIST) při TJ Sokol Strakonice měl v roce 2011 39 členů, 
z toho mládeže bylo 23, dospělých 16.
Aktivní členové se v roce 2011 zúčastnili osmačtyřiceti soutěží organizovaných Čes-
kým svazem tanečního sportu a České obce sokolské v rámci kraje i republiky.
V rámci těchto osmačtyřiceti tanečních soutěží absolvovaly taneční páry TK TWIST 
celkem 192 závodů v latinskoamerických (LAT) či standardních (STT) tancích v těchto 
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kategoriích: děti I. a II. – HOBBY, junioři – II. – C – STT, junioři – II. – B – STT, junioři 
– II. – B – LAT, dospělí – C, B, A, M – STT, dospělí – B, A, M – LAT. 

Z uvedených závodů získali finálová umístění: 
– děti – I – HOBBY – 20×, z toho 5 vítězství: 4× Michal Vojtík a Kamila Vokrojová, 
   1×  Vladimír Drahun a Karolína Housková;
– junioři – 15×, z toho 7 vítězství: 7× Filip Hrach a Barbara Šumpelová; 
– dospělí – 10×, z toho 3 vítězství: 2× Viktor a Tamara Houdkovi, 1× Michal Mařík 
   a Sandra Hanzlová. 
Mezi nejvýznamnější úspěch tanečníků TK TWIST patří účast dvou párů juniorů II. 
a jednoho páru dospělých „M“ na mistrovství České republiky. Zde obsadili: junioři 
II. – 16. místo Matěj Toucha a Kateřina Chalupská a 18. místo Filip Hrach a Barbara 
Šumpelová. Dospělí „M“ čtvrtfinále Viktor a Tamara Houdkovi.
Další významnou soutěží bylo mistrovství Jihočeského kraje. Zde se stali mistry Ji-
hočeského kraje v kategorii: junioři – II. – B – Matěj Toucha a Kateřina Chalupská 
(STT a LAT), dospělí – B – Michal Kořínek a Zuzana Chalupská (STT) a dospělí – B, A, 
M – Viktor a Tamara Houdkovi (STT a LAT).
V soutěži smíšených družstev TK TWIST vyhrál.
Tanečníci se zúčastnili též přeboru České obce sokolské. Titul získal pár Filip Hrach 
a Barbara Šumpelová.
K těmto úspěchům jim jistě dopomáhá pořádání tanečních soustředění, která probí-
hají pravidelně 2× do roka, konkrétně: ve dnech 18.–27. 8. letní taneční soustředění 
84 tanečníků a 7.–29. 12. zimní taneční soustředění 44 tanečníků. Soustředění pro-
bíhá společně i s tanečníky z jiných tanečních klubů. 
Další velmi úspěšnou akcí byla Vánoční akademie, kde členové TK TWIST předvedli 
ukázky standardních a latinskoamerických tanců. Velmi se líbilo vystoupení formací, 
které mají připraveno pro nadcházející plesovou sezonu. Ve velkém sále sokolovny 
jim zatleskalo více než 100 diváků. 

Tenis klub Strakonice, o. s.
Soutěže družstev
Hlavní a nejostřeji sledovanou tenisovou událostí roku 2011 ve Strakonicích byla his-
toricky první účast prvního týmu dospělých ve II. lize, což je fakticky v českém tenise 
nejvyšší dlouhodobá soutěž. Poprvé a konečně tak byly ve Strakonicích k vidění 
ligové údery. V našlapané „pražské“ skupině skončilo strakonické áčko na sedmém 
místě z osmi, což znamená návrat zpět do jihočeské divize. Přesto Strakoničtí v kon-
kurenci rezerv extraligových týmů jako TK Neridé nebo TK MILTEN obstáli se ctí 
a výhra v posledním kole nad pražským Olympem byla zaslouženou odměnou za 
poctivou přípravu, bojovnost a nasazení strakonických tenistů v každém zápase.
Béčko dospělých si po postupu zahrálo krajský přebor II. a ve velmi vyrovnané sou-
těži se i s pomocí volných hráčů áčka umístilo na celkové bronzové příčce.

Starší žáci dlouho pomýšleli na postup z krajského přeboru do jihočeské ligy, ale nako-
nec se ve vzájemném souboji dvou suverénních týmů ukázal jako lepší tým Tenis Tábor.
Áčko mladších žáků si po loňském postupu jihočeskou ligu zahrálo a vybojovalo vý-
bornou druhou příčku, když lepší byl jen a zase Tenis Tábor. Druhé místo je vyrovná-
ním nejlepšího umístění strakonického družstva v této kategorii, kterého naposledy 
dosáhly současné opory dospělých. 
Za béčko mladších žáků se v krajském přeboru představili nováčci, kteří sice ani jed-
nou nevyhráli, hlavním smyslem jejich účasti ale bylo nasbírat co nejvíce zkušeností.
A nejmenší? Minitenisté (do 7 let) skončili v jihočeském přeboru pátí. Babytenistům 
(do 9 let) po loňském úspěchu sláva do hlavy nestoupla, pracovali, trénovali, znovu 
dokázali vyhrát jihočeský přebor a odměnou jim byl opět postup na republikové 
finále, tentokrát do centra českého tenisu, do Prostějova, kde se dokonce setkali 
s českou a teď už i světovou tenisovou star Petrou Kvitovou. 
Po několikaleté odmlce si tak jihočeský mládežnický tenis znovu musí zvykat na 
konkurenci ze Strakonic.

Úspěchy a umístění jednotlivců na krajském (KŽ) a celostátním žebříčku (CŽ)

Dospělí KŽ CŽ Úspěchy 2011

Tomáš Fiala 3. 61. Krajský halový přeborník ve čtyřhře, 3. místo 
ve dvouhře Domažlice, Sedlčany, Oaza Pra-
ha, 2. místo ve čtyřhře Domažlice, Mariánské 
Lázně, Oaza Praha

Pavel Procházka 5. 117. Vítěz turnaje v Milevsku ve dvouhře i čtyřhře, 
2. místo na letním krajském přeboru ve dvou-
hře i čtyřhře, 2. místo ve dvouhře Prazdroj 
Plzeň

Pavel Švec 6. 136. Okresní přeborník ve dvouhře, 3. místo ve 
dvouhře a 2. ve čtyřhře na krajském přeboru, 
3. místo ve dvouhře Milevsko, vítěz čtyřhry 
Milevsko

Přemysl Fiala 12. 265. Okresní přeborník ve čtyřhře, 2. místo ve čtyř-
hře Březnice, Sedlčany

Karolína Peikerová 3. 131. Krajská halová přebornice ve čtyřhře, 3. místo 
ve dvouhře a 2. ve čtyřhře na letním krajském 
přeboru

Hana Slavíková 9. 247. Krajská halová přebornice ve čtyřhře

Dorost

Přemysl Fiala 6. 115. Účastník Pardubické juniorky (mistrovství ČR 
dorostu), vítěz dvouhry Milevsko, Březnice, 
3. místo ve dvouhře na krajském přeboru
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Pořádání turnajů
Strakonický klub je dlouholetým pořadatelem celostátních turnajů a v této tradici 
pokračoval i v roce 2011, kdy se na kurtech oddílu uskutečnily nejen slušně obsa-
zené turnaje mládeže, ale především tradiční letní turnaj dospělých. Ten stojí za 
podrobnější zmínku. Strakonický turnaj se podruhé konal jako turnaj kategorie 
„B“ a šlo o největší a nejlépe obsazený turnaj v jižních Čechách, zúčastnilo se 
39 mužů a 14 žen. V kategorii mužů to byl druhý nejlépe obsazený podnik vů-
bec mezi turnaji kategorie „B“ (těsně za pražskými Modřany). O pořadatelských 
kvalitách klubu svědčí i fakt, že oddíl opět dostal důvěru pro pořádání halových 
jihočeských přeborů dospělých.
Během roku se uskutečnila i řada turnajů pro rekreační nebo bývalé závodní hrá-
če, za všechny jmenujme letní turnaje deblových a smíšených dvojic nebo ledno-
vý Memoriál Miroslava Boučka nejst. ve čtyřhře.

Cíle a plány pro rok 2012
V roce 2012 je do soutěží družstev přihlášeno devět strakonických týmů, nově 
i kategorie dorostu a po dvou družstvech v kategoriích staršího a mladšího žactva 
a po jednom v kategorii babytenis a minitenis. Cílem A-týmu dospělých je bojovat 
o medailové umístění v jihočeské divizi, úkolem B-týmu je udržet krajský přebor 
II. Z mládežnických týmů se nejvíce očekává od áčka starších žáků, kteří by měli 
z krajského přeboru postoupit do jihočeské ligy.
Opět bude oddíl pořadatelem řady turnajů. U turnaje dospělých je v plánu zopa-
kovat loňský úspěch a potvrdit pozici největšího turnaje na jihu Čech.
Hlavním cílem, co se týká chodu klubu, je udržet stabilní hospodaření a pokračo-
vat v regeneraci venkovního areálu tak, aby byl příjemným (a díky hale dnes už 
celoročním) místem pro aktivní odpočinek rekreačních hráčů a poskytoval odpoví-
dající podmínky pro přípravu závodníků.

SK Tomako Strakonice
V 1. pololetí roku 2011 se odehrávala druhá část XVIII. ročníku DUDÁK ligy včetně 
play off, ve kterém skončilo SK TOMAKO na prvním místě. Oddíl se zúčastnil kraj-
ského přeboru ve futsalu. Ve 2. pololetí byl zahájen XIX. ročník DUDÁK ligy za účasti 
devíti mužstev.
Sportovní klub uspořádal Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo deset mužstev. 

Starší žactvo

Adam Mikeš 5. 164.

Martin Čihák 7. 216.

Jaromír Skála 18. 365.

Mladší žactvo

Adam Mikeš 6. 152.

Martin Čihák 7. 210.

Viktor Vondrášek 16. 365.
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Basketbalový klub Strakonice
ženy „A“   I. liga   3.  7. 
ženy „B“   II. liga/ I. liga  1.  12.
ženy „C“   oblastní přebor  3.  3.
starší dorostenky  extraliga   10.  7. 
mladší dorostenky  extraliga   7.  10. 
starší žákyně  liga   2.  15.–20.
mladší žákyně  liga   5.  15.–20.
starší minižačky  oblastní přebor  1.  1. 
mladší minižačky  oblastní přebor  1.  1.
nejmladší minižačky oblastní přebor  1.  1. 

SK Basketbal Strakonice
muži   II. liga   6.  3. 
muži   oblastní přebor  8.  8. 
dorost U18  oblastní přebor  1.   
starší minižáci  oblastní přebor  6.  8. 

TJ Balvani Strakonice
muži    III. třída   5.  4. 

Fbc Strakonice při DDM Strakonice
muži   jihočeská liga    3.
junioři   III. liga – divize V. (postup do II. ligy) 1.  
dorostenci  II. liga – divize V.    3.

FBC Dynamo Strakonice
muži  jihočeský přebor – divize „B“ bez soutěže 2.

HC Strakonice, o. s.
muži   krajská liga  1.  2. 
junioři   krajská liga  1.  1.* 
dorost   krajská liga  2.  3.
8. třída   žákovská liga  9.  9.
7. třída   žákovská liga  11.  6.
6. třída   žákovská liga  5.  7.
5. třída   žákovská liga  3.  7.
4. třída   minihokej  nevedou se tabulky
3. třída   minihokej  nevedou se tabulky
2. třída   přípravky  nevedou se tabulky
1. třída   přípravky  nevedou se tabulky
* vítězství v kvalifikaci o I. ligu juniorů

FK Junior Strakonice, o. s. 
starší přípravka   krajský přebor  10.  1.
mladší přípravka   krajský přebor  8.  1. 

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
dospělí „A“  I. liga     6.
dospělí „B“  II. liga     10.
dospělí „C“  II. liga     12.
dospělí „I“  krajská divize    3.
dospělí „D“  krajská divize    6.

Ragby klub Strakonice
muži*   oblastní přebor  6.  6. 
*soutěž absolvoval tým spojený s týmem ze Strakonic a Písku

SKI-Klub Strakonice 
Běh na lyžích
mladší žáci  krajský přebor štafet 3.   

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2010/11 podzim 2011/12« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH 

 DRUŽSTEV TJ/SK

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2010/11 podzim 2011/12
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SK Strakonice 1908, s. r. o.
muži    divize   3.  2.
starší dorostenci  divize/krajský přebor 10  2.
mladší dorostenci divize/krajský přebor 9.  9.
starší žáci   krajský přebor  1.   1. 
mladší žáci   krajský přebor  5.  3.  

TJ ČZ Strakonice 
Házená – HBC Strakonice 1921
muži „A“  II. liga   4.  1.  
ženy    II. liga   6.  2.
muži „B“  krajský přebor    4. 
mladší dorostenci I. liga   6.  10.
mladší dorostenky krajský přebor/I. liga 1.  10.  
starší žáci   krajský přebor  1. a 2.  1. a 3.
starší žáci „A, B“  žákovská liga  7.–8.  přebor ČR 
starší žačky  krajský přebor  2.  
mladší žáci  krajský přebor  1.  1. a 3.
mladší žáci „A, B“ přebor ČR   5.  přebor ČR
   (házenkářský desetiboj)    
mladší žačky  krajský přebor  3.  4. 
minižactvo  krajský přebor  1. a 6.  1. a 7.
přípravky  krajský přebor  1.  1.

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

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

Volejbal
muži „A“  krajský přebor – I  4.  4. 
muži „B“  okresní přebor  2.  4.
muži „C“  okresní přebor  7.
ženy „B“   okresní přebor  12.  6. 

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2010/11 podzim 2011/12

TJ Dražejov
fotbal
muži „A“  okresní přebor  9.  5.
muži 35+  okresní přebor  3.  4.
dorost   okresní přebor  5.
žáci   okresní přebor  6.  3.
mladší přípravka  okresní přebor  9.  5.

TJ Fezko Strakonice
Vodní pólo
muži   I. liga   1.  1.  
ženy    I. liga   1.  1.
dorostenci  přebor ČR  1. nepřihlášeni 
dorostenky  přebor ČR  1.  1.
mladší dorostenci pohár Českého svazu nepřihlášeni 1.
   vodního póla
žáci    přebor ČR  6.  5. a 8.
mladší žáci  pohár Českého svazu 3.  2. a 6.
   vodního póla
mini žáci  pohár Českého svazu 1.  1.
   vodního póla

Kuželky
muži „A“  krajský přebor I.  1.
muži „A“  divize     14.
muži „B“  krajský přebor II.  7.  
muži „B“  okresní přebor    1.
muži „C“  okresní přebor  8.  6.
muži „D“  okresní přebor  5.  3.
ženy „A“   krajský přebor II.  4.  2.
ženy „C“   okresní přebor  1.  1.
ženy „S“   okresní přebor  5.  3.

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2010/11 podzim 2011/12
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TJ Sokol Strakonice
Stolní tenis
muži „A“  krajská soutěž III./sk. B 9.  11. 
muži „B“  okresní přebor  10.  7.
muži „C“  okresní přebor  11.  11.
mládež „D“  okresní přebor   12.  13.

Tenis klub Strakonice, o. s. 
dospělí „A“ mistrovství ČR družstev   2.  7. ve skupině
  II. liga     v jihočeské divizi
dospělí „B“ krajský přebor II. postup z krajského přeboru III. 3.
starší žáci krajský přebor   7.  2.
mladší žáci „A“ jihočeská liga postup z krajského přeboru 2.
mladší žáci „B“ krajský přebor     6.  
babytenis „A“ krajský přebor/   1.  1./8.
  mistrovství ČR  
babytenis „B“ krajský přebor   4.  5.  
minitenis krajský přebor   2.  4. 

SK Tomako Strakonice, o. s.
muži  Dudák liga   1.  2. 

   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2010/11 podzim 2011/12 « ANKETA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 

 STRAKONICKA 2011

Dne 26. 1. 2012 od 18 hodin proběhlo v Městském domě kultury ve Strakonicích 
slavnostní vyhlášení ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Strakonicka za minulý rok. 
Programem provázel moderátor Radek Šilhan. Výsledky ankety vám přinášíme níže.

Jednotlivci – dospělí
1. Roman Častoral, rallycross (Katovice) – mistr Polska, mistr Maďarska, mistr Ra-
kouska, v mistrovství Evropy FIA 2. místo, nejlepší český reprezentant v Evropě, vítěz 
setkání mistrů v Sosnové
2. Zora Škrabalová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – účastnice mistrov-
ství Evropy žen (4. místo), 2× 3. místo s Basketbalovým klubem Strakonice v Ženské 
basketbalové lize a Českém poháru, klíčová hráčka v boji o ligový bronz v sezoně 
2010/2011
3. David Čadek, motocross (Strakonice) – 5. místo v mistrovství Evropy v třídě OPEN 
jednotlivců
4. Michaela Uhrová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – 2× 3. místo s Bas-
ketbalovým klubem Strakonice v Ženské basketbalové lize a Českém poháru, klíčová 
hráčka v boji o ligový bronz v sezoně 2010/2011
5. Roman Šulčík, hokej (HC Strakonice, o. s.) – člen týmu, který vyhrál krajskou ligu 
a následně uspěl i v baráži o II. ligu v sezoně 2010/2011, v krajské lize 2. místo mezi 
střelci (23 gólů) a 3. místo v kanadském bodování (38 bodů), v sezoně 2011/2012 
kraloval do konce roku v produktivitě v krajské lize
6. David Zbíral, házená (HBC Strakonice 1921) – hráč extraligové Třeboně a opora 
druholigového týmu mužů Strakonic, v širší nominaci juniorské reprezentace ČR
7. Jan Zikmund, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – člen nejlepší sedmičky vodních 
pólistů vyhlašované Českým svazem vodního póla, kapitán mistrů ČR, stálý člen re-
prezentačního týmu ČR (kapitán)
8. Tomáš Veselý, benchpress (Vodňany) – 1. místo na mistrovství světa mezi profe-
sionály ve své kategorii
9. Jiří Šulc, stolní tenis (TJ ČZ Strakonice Elektrostav) – člen týmu, který skončil druhý 
ve II. lize v sezoně 2010/2011, opora družstva
10. Tomáš Fiala, tenis (Tenis klub Strakonice, o. s.) – jednička Tenisového klubu 
Strakonice, 61. místo v celostátním žebříčku mužů (nejlepší umístění strakonického 
hráče v historii); jihočeský přeborník ve čtyřhře
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Jednotlivci – mládež
1. Šárka Jozová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – 2× 3. místo s týmem žen 
v Ženské basketbalové lize a Českém poháru v sezoně 2010/2011, účast v přípravě 
reprezentačního týmu juniorek ČR, účastnice Mistrovství světa v Itálii ve hře 3 na 3, 
kde reprezentovala ČR a tým skončil na sedmém místě, opora týmů starších a mlad-
ších dorostenek (dala 651 bodů v sezoně 2010/2011 – nejvíce ze všech)
2. Karolína Hlavatá, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – 6. místo s týmem juniorek ČR 
na mistrovství Evropy, které znamená účast na mistrovství světa v roce 2012, mistry-
ně ČR, stálá členka reprezentačních týmů dorostenek (kapitánka) a žen ČR, členka 
nejlepší sedmičky vodních pólistek vyhlašované Českým svazem vodního póla
3. Lenka Petříková, karate (Cobra Ryu Strakonice, o. s.) – 5× 1. místo na velkých 
národních a mezinárodních turnajích, vítězka mistrovství Moravy a Slezska, 3. místo 
na mistrovství ČR seniorů, členka reprezentace ČR (7. místo na mistrovství Evropy), 
absolutně nejúspěšnější karatistka ČR v disciplíně kumite za rok 2011 (počítáno ze 
všech věkových a váhových kategorií včetně mužů a žen)
4. Roman Marienka, házená (HBC Strakonice 1921) – se 175 góly 2. místo ve stře-
lecké tabulce I. ligy mladších dorostenců v sezoně 2010/2011, člen reprezentačního 
výběru ČR, člen týmu mužů ve II. lize
5. Pavel Kaufman, házená (HBC Strakonice 1921) – brankář, opora týmu mladších 
dorostenců v sezoně 2010/2011, od sezony 2011/2012 brankář týmu mužů ve II. lize, 
zařazen do širší nominace dorostenecké reprezentace ČR

Kolektivy – dospělí
1. Basketbalový klub Strakonice, basketbal, ženy – 3. místo v Ženské basketba-
lové lize (historický úspěch klubu) a 3. místo v Českém poháru v sezoně 2010/2011
2. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, muži – posedmé mistři ČR, vítězství v Českém 
poháru
3. TJ ČZ Strakonice Elektrostav, stolní tenis, muži – 2. místo ve II. lize při premiéro-
vé účasti v ní v sezoně 2010/2011 (historický úspěch), 1. místo po polovině soutěže 
II. ligy sezony 2011/2012

Kolektivy – mládež
1. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, dorostenci – pošesté mistři ČR s řadou členů 
reprezentačního družstva dorostenců ČR
2. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, dorostenky – mistryně ČR s řadou členek re-
prezentačního družstva dorostenek ČR
3. Basketbalový klub Strakonice, basketbal, starší žákyně – 2. místo na mistrovství ČR

Trenér roku: 
Marcela Krämer – trenérka basketbalového týmu žen Basketbalového klubu Stra-

konice, který v sezoně 2010/2011 skončil třetí v nejvyšší ligové soutěži – Ženské 
basketbalové lize (historický úspěch klubu) a třetí v Českém poháru

Osobnost roku: 
Miroslav Motejzík – v roce 2011 jako jediný Čech s amputovanou nohou dokončil 
u Máchova jezera poloviční porci triatlonového Ironmana s názvem Doksyman

Sportovec s právem umístění do síně slávy: 
Jiří Prokopius – moderní pětibojař, účastník letních olympijských her v Soulu (1988) 
a v Barceloně (1992)

Sportovní hvězda Strakonického deníku (čtenářská anketa): 

Šárka Jozová (Basketbalový klub Strakonice) – 2× 3. místo s týmem žen v ŽBL a Čes-
kém poháru v sezoně 2010/2011, účast v přípravě reprezentačního týmu juniorek ČR, 
účastnice Mistrovství světa v Itálii ve hře 3 na 3, kde reprezentovala ČR a tým skončil 
na sedmém místě, opora týmů starších a mladších dorostenek, dala 651 bodů v se-
zoně 2010/2011 – nejvíce ze všech

Zvláštní cena sportovní redakce Strakonického deníku: 
Anna Švecová, atletka, odchovankyně TJ ČZ Strakonice – v roce 2011 1. místo na 
mistrovství ČR dorostu ve skoku dalekém, v roce 2009 1. místo na mistrovství ČR 
žactva ve skoku dalekém, dlouhodobě podává kvalitní výkony a umisťuje se na 
předních příčkách

Handicapovaní sportovci: 
Tomáš Kunc – rok 2011: Zimní speciální olympiáda Horní Malá Úpa – zimní hry 
v běžeckém lyžování pořádané Českým hnutím speciálních olympiád – republikové 
hry 1 km – 3. místo, 500 m – 3. místo, Štafeta 4× 1 km – 2. místo, Sportovní hry 
Tloskov, 25 m volný způsob plavání – 3. místo, hod kriketovým míčkem – 2. místo, 
skok daleký – 3. místo, Dvůr Králové nad Labem – stolní tenis – republikový turnaj 
(akce pořádaná Českým hnutím speciálních olympiád), čtyřhra – s kolegou Davidem 
Ježkem 1. místo, dvouhra – 1. místo

Anna Křížová – Světové letní hry speciální olympiády Řecko 2011, běh 200 m 
– 1. místo, běh 400 m – 3. místo
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« ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2011 

V pátek 20. ledna 2011 při společenském večeru v disco clubu Inferno byly vyhlášeny 
výsledky prvního ročníku ankety Sportovec Strakonicka, kterou uspořádal Týdeník 
Strakonicko. Celkem bylo nominováno 16 sportovců v kategorii dospělých, osm ta-
lentů do 18 let a čtyři trenéři. Ocenění, kteří získali ceny za své sportovní úspěchy 
z nominovaných, jsou níže. 

Kategorie A – Sportovec roku v kategorii dospělých
1. Zora Škrabalová, basketbal
Ještě před sezonou 2010/2011 se jednalo v České republice o úplně neznámou 
hráčku, jelikož předtím hrála pouze v zahraničí. Angažovat ji se nakonec ukázalo 
jako velice dobrý tah klubu Czech Coal Aldast Strakonice. V důležitých bojích o bron-
zovou medaili perfektně nahradila zraněnou Petru Reisingerovou a velkou měrou 
se podílela na historickém úspěchu strakonického klubu. Dokonce si ji trenér repre-
zentačního celku Lubor Blažek vybral do národního týmu, se kterým se zúčastnila 
mistrovství Evropy v Polsku, kde Češky skončily čtvrté.

2. Roman Špiler, lední hokej
Je velkou oporou mužstva HC Strakonice a mnohdy je doslova postrachem všech 
střelců týmů krajské ligy. Také je miláčkem fanoušků, kterých chodí na domácí zá-
pasy v průměru kolem šesti stovek. V sezoně 2010/2011 byl v kraji nejlepším branká-
řem, což podtrhl krásným průměrem 1,94 inkasované branky na zápas.

3. Milan Glazunov, fotbal
Fotbalová pohádka, tak se dá charakterizovat rok 2011 útočníka divizního SK Strakoni-
ce 1908. Glazunov ještě nedávno hrál za Sousedovice v I. B třídě. Brzy se však dostal 
do povědomí celé fotbalové veřejnosti. Během jarní části divizní sezony 2010/2011 
nastřílel parádních třináct branek. To mu dokonce zajistilo pozvánku do přípravy 
druholigových Bohemians Praha. Během několika měsíců se jednalo o neuvěřitel-
ný skok – posunul se o pět soutěží vzhůru. I když se do kádru Bohemky nakonec 
neprobojoval, nic nevzdal a dále bojoval ve strakonickém dresu. Na podzim se mu 
už vinou zranění tolik nedařilo, moc zápasů neodehrál, ale přesto vstřelil tři branky.

Kategorie B – Talent do 18 let
1. Roman Marienka, házená
Střední spojka dorosteneckého celku HBC Strakonice 1921. Ústřední postava druž-
stva mladších dorostenců v sezoně 2010/2011, kdy se 175 brankami (2. místo ve 
střelecké tabulce) podílel na postupu družstva do nově tvořené celorepublikové ligy 
mladších dorostenců. Je členem širšího reprezentačního kádru dorostenců České 
republiky. V ročníku 2011/2012, jako starší dorostenec, hraje již za druholigové druž-
stvo mužů HBC Strakonice, zároveň hostuje v prvoligovém Talentu Plzeň, jednom 
z nejlepších celků starších dorostenců v republice.

2. Anna Švecová, atletika
Rok 2011 byl pro ni velmi vydařený. Vyhrála mistrovství České republiky ve skoku 
dalekém (562 cm) a na 100 metrů překážek skončila čtvrtá. Tyto výsledky pokládá za 
velký úspěch.

3. Veronika Bucifalová, lední hokej
Oblékala v sezoně 2010/2011 dres ligových páťáků HC Strakonice, kteří obsadili po 
základní části třetí příčku. V konkurenci chlapců a ostatních týmů zvučných jmen 
si vedla náramně. V základní části, za 21 odehraných utkání, nasbírala 59 bodů za 
30 gólů a 29 asistencí. Dařilo se jí i v následné nadstavbě – v devíti zápasech na-
střílela 16 branek a k tomu přidala 10 asistencí. Odehrála i několik zápasů za ženy 
HC Plzeň 1929, kde má povolené hostování. Tyto skvělé výsledky jí vynesly pozvánku 
do dívčího reprezentačního týmu do patnácti let.

Trenérem roku byla trenérka
Celkem 23 z 51 hlasujících respondentů dalo na první místo mezi nominovanými 
úspěšnými trenéry energickou trenérku žen Basketbalového klubu Czech Coal Al-
dast Marcelu Krämer. Nasbírala 89 bodů, druhý byl trenér házené Miroslav Vávra 
s 68 body, bodové rozdíly u dalších trenérů už byly jen naprosto těsné a svědčily 
o vyrovnaném souboji.

Sportovec sympaťák
V kategorii čtenářského hlasování dorazilo celkem 30 kuponů, o které se podělili 
hlavně westernová jezdkyně Tereza Třeštíková, která se stala vítězkou, a dále shod-
ně na druhém místě florbalista Marek Jiřík a házenkář Roman Marienka.
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« SPORTOVNÍ OSOBNOSTI ROKU 2011

   Sportovec s právem umístění do síně slávy 

Jiří Prokopius
moderní pětibojař, anketa Nejúspěšněj-
ší sportovec Strakonicka

  Sportovní osobnost roku 2011

Miroslav Motejzík
triatlonista, anketa Nejúspěšnější 
sportovec Strakonicka

Marcela Krämer
trenérka týmu žen Basketbalového klubu 
Strakonice, anketa Nejúspěšnější sportovec 
Strakonicka, anketa Sportovec Strakonicka 

       Trenér roku 2011 

Foto: Jan Škrle

Foto: Archiv Miroslava Motejzíka 

Foto: Archiv Jiřího Prokopiuse Foto: Archiv Basketbalového klubu Strakonice

Tomáš Kunc 
a Anna Křížová 
u příležitosti slavnostního předání 
cen ankety Nejúspěšnější sportovec 
Strakonicka.

    Úspěšní hendikepovaní sportovci 2011 
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  Nejlepší družstvo v kategorii dospělých 2011 

Kategorie žen Basketbalového klubu Strakonice
3. místo I. liga, anketa Nejúspěšnější sportovec Strakonicka

Zleva: Michaela Uhrová, 
Kateřina Kuncipálová, Eliška 

Fialová, Kateřina Křížová, Zora
Jilečková, Viera Libičová, Alena 

Jeništová, Zuzana Mračnová, 
Šárka Jozová, Lucie Baláková, 

Diana Beňušková
Foto: Archiv Basketbalového 

klubu Strakonice

  Nejlepší družstvo v kategorii mládeže 2011

Kategorie dorostenců oddílu vodního póla 
TJ Fezko Strakonice
mistři ČR, anketa Nejúspěšnější sportovec Strakonicka

Roman Častoral
rallycross, anketa Nejúspěšnější sportovec 
Strakonicka

Foto: Archiv Romana Častorala

Foto: Archiv Basketbalového klubu Strakonice

Foto: Archiv Basketbalového klubu Strakonice

Šárka Jozová
basketbal, anketa Nejúspěšnější sportovec 
Strakonicka

Roman Marienka
házená, anketa Sportovec Strakonicka 

Foto: Archiv oddílu házené TJ ČZ HBC Strakonice 1921

Horní řada zleva: Josef Janeček 
(trenér), Josef Franc, Jan Vychopeň, 

Jakub Bušauer, Petr Chládek, Jaro-
slav Tůma, Marek Bartoš, Dalibor 

Mukenšnábl (asistent trenéra)
Dolní řada zleva: Marek Šedina, 
Tomáš Marťák, Adam Jankovec, 

David Fait, David Mukenšnábl, Jan 
Kačírek, Josef Dubský, Vojtěch Míka

Foto: Archiv TJ Fezko Strakonice

Nejlepší sportovci za jednotlivce 
v kategorii dospělých 2011

Nejlepší sportovci za jednotlivce 
v kategorii mládeže 2011  

Zora Škrabalová (s míčem)

basketbal, anketa Sportovec Strakonicka
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