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«
Vážení čtenáři,
otevírá se před Vámi již devátý díl publikace Ohlédnutí za sportem, jehož řádky 
Vám pravidelně přinášejí zprávy o úspěšných, ale i neradostných okamžicích ze ži-
vota strakonických sportovců. Nesledujete-li v průběhu roku pravidelně sportovní 
rubriky v denním tisku, ale chcete vědět, jaký byl rok 2012, přejeme Vám příjemné 
počtení.

Komise pro sport města Strakonice 
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Původně parketová podlaha v tělocvičně a nářaďovně v ZŠ Čelakovského byla nahrazena novým 
sportovním víceúčelovým povrchem. 
Foto: Archiv MěÚ 

«	FinancOvání	tělOvýchOvy	a	spOrtu	
	 ve	strakOnicích

Město Strakonice v roce 2012 ze svého rozpočtu podpořilo oblast tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit zhruba 29,4 mil. Kč. Tuto částku tvořily 
příspěvky jednotlivým sportovním a volnočasovým subjektům, peníze potřebné 
na krytí 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. V tomto roce byla také 
zrekonstruována nářaďovna a tělocvična v ZŠ Čelakovského, která získala nový 
sportovní víceúčelový povrch. 
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Původní střecha haly TJ ČZ 
Strakonice v Máchově ulici.

Foto: Archiv STARZ 
Strakonice 

Střecha haly po rekonstrukci 
s pohledem na Sportovní 

areál Na Sídlišti. 
Foto: Archiv STARZ 

Strakonice

«	spOrtOviště	ve	strakOnicích

Úspory	energií	díky	rekonstrukci	střechy	

Na jaře byla zrekonstruována střecha budovy sportovní haly TJ ČZ Strakonice, Má-
chova 108. Stará krytina byla nahrazena fólií a střecha byla zateplena. Byly vymě-
něny světlíky, opraveny atiky a bylo provedeno nové oplechování. Celkové náklady 
na rekonstrukci byly zhruba 450 tisíc korun. 
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nové	zázemí	tenisové	haly	

Na přelomu roku 2012 a 2013 byly z nevyužívaných prostor vybudovány nové šatny 
a sprchy pro zimní sezonu v tenisové hale Tenisového klubu Strakonice, o. s. Pů-
vodní sprchy byly použitelné pouze pro venkovní sezonu, takže až do předchozí 
zimy nebylo možno se po hraní v tenisové hale osprchovat. Tato investice tedy 
zásadně zkvalitnila zázemí tenisové haly. Celkové náklady investice byly 242 914 Kč 
bez DPH. S financováním pomohlo město Strakonice příspěvkem 50 000 Kč a sou-
kromí sponzoři a dárci celkovou částkou 30 500 Kč. 

Pohled na nově vybudované šatny a sprchy.
Foto: Archiv TK Strakonice, o. s. 
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«	kOmise	prO	spOrt

V roce 2012 komise pro sport pracovala v počtu třinácti členů. V průběhu toho-
to roku se sešla celkem devětkrát. Na svých jednáních se zabývala sportovním 
prostředím na území města a žádostmi o finanční příspěvky týkající se sportu 
a volnočasových aktivit. Během roku navštívila jednotlivá sportoviště spravovaná 
STARZem Strakonice a seznámila se za přítomnosti jednotlivých vedoucích s jejich 
provozem. 
Jak se již stalo tradicí, i v tomto roce uspořádala Aprílové bruslení městem, tento-
krát se jednalo o jubilejní pátý ročník. Bruslení se konalo ve čtvrtek 26. dubna na 
stejném místě a ve stejný čas – ve Sportovním areálu Na Sídlišti a v jeho těsné 
blízkosti od 15.30 hodin. Po krátkém přivítání následovalo exhibiční vystoupení na 
speciálním biketrialovém dvacetipalcovém kole. Poté přišlo na řadu samotné brus-
lení a rozezněl se zvuk bruslí. Účastníci byli tradičně rozděleni do pěti kategorií 
podle věku (do 7 let, od 8 do 10 let, od 11 do 12 let, od 13 do 18 let a nad 19 let). 
Jednotlivé trasy i jejich délky byly stejné jako v letech minulých. Nejmladší účastní-
ci projeli trasu, jejíž délka byla 400 m, ve směru od startu k ulici Zvolenská a zpět. 
Druhá kategorie měla trasu delší o 800 m a jednalo se o okruh po přeložce. Zbylé 
tři kategorie absolvovaly trasu o délce 2 400 m, tudíž dvakrát okruh po přeložce. 
V průběhu bruslení bylo pro účastníky připraveno losování o dva dárkové certifiká-
ty v hodnotě 500 Kč na nákup sportovního vybavení nebo oblečení. U příležitosti 
pátého výročí bylo pro bruslaře přichystáno překvapení – dárkový certifikát v hod-
notě 2 000 Kč. Díky nadšení účastníků a příjemnému počasí se pátý jubilejní ročník 
Aprílového bruslení vydařil, každý bruslař si domů odnesl kromě svých zážitků 
i sportovní drobnost, nejmenší pamětní listy a výherci diplomy a ceny.
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Exhibiční vystoupení na speciálním 
biketrialovém dvacetipalcovém kole 
ohromilo všechny přítomné. 
Foto: Cyril Dušek, 
archiv MěÚ Strakonice

Bruslaři vložili do jízdy veškerou svou energii. Foto: Cyril Dušek, archiv MěÚ Strakonice 



13

«	tělOvýchOvnÉ	OrGaniZace	pŮsObící	
	 na	ÚZemí	města	strakOnice	v	rOce	2013

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: Ing. Jiří Jeníček
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
Web: www.biatlonstrakonice.cz
Činnost: biatlon
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cobra	ryu	strakonice,	o.	s.
Předseda: Petr Petřík
Sídlo: Volyňská 157, 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: Iveta Gruzovská
Sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 216 (DDM)
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

sk	Fight	pro	strakonice
Předseda: Michal Frček
Sídlo: Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně
Tel.: 775 077 075
E-mail: michalfrcek@seznam.cz
Web: www.fightpro.pro
Činnost: box, kickbox, MMA 
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Fudochi	kan
Předseda: Marek Vácha
Sídlo: Palackého náměstí (bývalý výměník za Baťou), 386 01 Strakonice
Tel.: 775 061 468
E-mail: marekvacha@atlas.cz
Web: www.fudochikan.cz, www.facebook.com/fudochikan
Činnost: výuka 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
Kontaktní osoba: David Faja
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 343 900 (David Faja)
E-mail: fkjuniorstrakonice@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 
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klub	sportovních	rybářů	Čtu	strakonice	
Předseda: Mgr. Zdeněk Gracík
Sídlo: Máchova 902, 386 01 Strakonice
Tel.: 702 018 866
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
E-mail: csc.simic@seznam.cz
Činnost: lední hokej, kuželky, musado, 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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ski-klub	strakonice
Předseda: Jaromír Zeman
Kontaktní osoba: 
– alpské lyžování: Miroslav Rataj, tel.: 602 430 969, e-mail: elkost-rataj@seznam.cz
– oddíl běžeckého lyžování: Mgr. Radek Sosna, tel.: 732 409 140, 
   e-mail: skiklubst@gmail.com, web: www.skiklubst.webnode.cz 
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 606 265 413 
E-mail: zeman448@seznam.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: Josef Pich, tel.: 721 739 785, 
   e-mail: pich.josef@seznam.cz, web: http://cst.g6.cz/ 
– oddíl stolního tenisu: Ing. Miroslav Krejčí, tel.: 606 616 266, 
   e-mail: 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 
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tJ	Dražejov
Předseda: Karel Boublík
Kontaktní osoba: Milan Hoch
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 702 079 333 (Karel Boublík), 777 726 315 (Milan Hoch) 
E-mail: boublik.karel@seznam.cz
Web: www.tjdrazejov.wz.cz
Činnost: fotbal, tenis

tJ	Fezko	strakonice
Předseda: 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 turistika 

tJ	sokol	strakonice
Starostka: Věra Hurychová
Sídlo: Na Stráži 340, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 332 173, 736 766 832 
E-mail: tj.sokol.strakonice@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
E-mail: volf.libor@wo.cz
Web: www.tkstrakonice.cz
Činnost: tenis
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sk	tomako	strakonice,	o.	s.
Předseda: Vítězslav Vojta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Švéda 
Sídlo: Petra Bezruče 287, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 487 585 (Ing. Zdeněk Švéda)
E-mail: zsveda@seznam.cz
Činnost: futsal

taneční	klub	„Čtyřlístek“	strakonice
Předseda: Heindrum Motlová
Sídlo: Nová 227, 386 01 Strakonice 
Tel.: 731 763 494
Činnost: sportovní tanec 
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«	 Okresní	sdružení	Česká	unie	sportu	strakonice
Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice sdružovalo za rok 2012 níže uvede-
né strakonické tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jež mají následující člen-
skou základnu:

Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice
Předseda: Ing. Jiří Volák
Manager sportu: PaedDr. Pavel Kouba 
Adresa: Husova 380, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 332 082, 603 936 223
E-mail: osst@iol.cz

Muži Ženy

291 44 75 119 0 2 84 86 172

Dospělí
Dospělí celkemCelkem Mládež celkemŽačkyŽáciDorostenkyDorostenci

«	 Česká	obec	sokolská

tělocvičná	jednota	sokol	strakonice

Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem

Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 
celkem

Basketbalový klub Strakonice 153 11 49 60 0 11 0 82 93

SK Basketbal Strakonice 30 23 0 23 3 0 4 0 7

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

SK Cyklo-Macner Strakonice 43 33 6 39 0 0 1 3 4

FBC Dynamo Strakonice 24 22 0 22 2 0 0 0 2

SK Fight Pro Strakonice 13 13 0 13 0 0 0 0 0

HC Strakonice, o. s. 141 59 1 60 24 0 57 0 81

SK JUDO – 1990 Strakonice 36 8 4 12 3 2 12 7 24

Občanské sdružení Karate Strakonice 358 118 64 182 48 26 70 32 176

SKI-Klub Strakonice 79 45 26 71 3 2 2 1 8

TJ ČZ Strakonice 898 280 274 554 43 29 155 117 344

TJ Dražejov 177 122 1 123 13 0 37 4 54

TJ Fezko Strakonice 428 145 113 258 20 15 74 61 170

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

Tenis klub Strakonice, o. s. 52 39 9 48 0 1 3 0 4

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

TK „Čtyřlístek“ Strakonice 32 6 8 14 1 0 7 10 18

Žactvo do 15 letDorost od 15 do 18 letDospělí od 18 let
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«	cO	přinesl	rOk	2012

Basketbalový klub Strakonice
Na konci roku 2012 hraje mistrovské soutěže 12 týmů.
Áčku žen se na počátku roku 2012 nedařilo navázat na loňské výsledky. Výkony 
jsou značně nevyrovnané, dobrou hru střídají nečekané prohry. Důvodem je pře-
devším úzký kádr hráček a tím není možno udržet stále maximální výkonnost. 
Proto jsou do tréninku zařazeny dorostenky, celkem pravidelně Šárka Jozová 
a Zdeňka Paroubková, někdy také Eliška Fialová, ale ve vlastní hře dostávají málo 
minut. Navíc na operaci kolena odešla Michaela Uhrová, a to je další oslabení již 
tak úzkého kádru. Na její post přišla sice z Košic Diana Beňušková, ale než se hra 
týmu zlepšila, skončila opora Jitka Musilová.
Závěr sezony se zcela nevydařil a tým skončil na devátém místě. Bylo to určité 
zklamání, ale základní cíl, udržení v nejvyšší soutěži, byl splněn. Nejlepší střelkyní 
byla Kateřina Křížová, navíc byla vyhlášena nejlepší hráčkou celé soutěže. Oporou 
pod košem byla Zora Škrabalová, kterou velmi dobrými výkony podporovala Jitka 
Musilová a po jejím odchodu Alena Podskalská. Na křídlech hrál mimořádný dříč 
v obraně Lucie Baláková a střelkyně Zuzana Mračnová, která zaskakovala také na 
rozehrávce za Michaelu Uhrovou.
Překvapením bylo odvolání mimořádně snaživé trenérky Marcely Krämer, které pra-
menilo z nesplněného cíle, který však byl postaven značně náročně pro možnosti 
dané kádrem hráček. Na dokreslení, jen dva týmy v lize hrály bez cizinek – sloven-
ské hráčky nepočítáme jako cizinky, proto je konečné deváté místo úspěchem.
V průběhu léta posílila tým podkošová Viera Libičová, skončila Michaela Uhrová, 
do týmu přišla další dorostenka Kateřina Kuncipálová. 
Na místo trenéra nastoupil Američan Dick Lien, který měl dobré tréninky, ale hra 
byla příliš statická. Navíc podzimní los přinesl přetěžký začátek a ještě se zranila 
Kateřina Křížová a tím byl tým oslaben o další zkušenou oporu. Na mateřskou 
odešla bojovnice Klára Linhartová.
To se odrazilo na výkonech, zejména při vyrovnaných zápasech v posledních fá-
zích zápasů.
Po neúspěšném začátku měl tým na kontě jedinou výhru, a tak se hledají cesty 
ke zlepšení.
Skončila Libičová s Beňuškovou, přišly posily z USA Selby Shayann a Thomas Britt-
ney a hlavně na postu trenéra se objevil Ivan Beneš (dlouholetý trenér v USK i re-
pre týmu žen). V prvním zápase pod jeho vedením nastal obrat v herním projevu 
a dívky vyhrály.
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Béčko žen v první lize muselo bojovat s daleko zkušenějšími týmy, které byly často 
doplněny prvoligovými hráčkami. Navíc tréninkové možnosti hráček byly omeze-
ny kvůli studiu a zaměstnání. Béčko hrálo bez finanční podpory klubu a také bez 
lepší spolupráce mezi dorostenkami i Áčkem. Vše bylo napraveno až v závěru 
sezony, kdy nastupovala Klára Linhartová a dorostenky Zdeňka Paroubková se Šár-
kou Jozovou. 
Do podzimní části nastoupil tým s hrající trenérkou Kateřinou Konvičkovou. Z prv-
ních zápasů si připsal pět výher a jedinou prohru v prodloužení, takže velmi úspěš-
ný start. Ve vítězném tažení tým pokračoval, a po první polovině soutěže byl v čele 
II. ligy.
Hlavní opory týmu: Kristýna Tomanová, Eva Šindelářová, Lucie a Radka Babkovy, 
Věra Reisingerová.
Céčko skončilo čtvrté v oblastním přeboru. Dalo se dohromady díky obětavosti 
a starostlivosti Milady Sýkorové, která složila tým z bývalých úspěšných doroste-
nek – Lucie Hanzlíková, Eva Čížková, Klára Votavová, Hana Samková a ke konci 
sezony také Petra Hradská se svou nestárnoucí maminkou Jitkou (r. 1963), Zuzana 
Johnová.
Tým pokračoval i na podzim, jen zranění Zuzany Johnové bylo ztrátou, vrátila se 
také Angela Hynková. Po podzimní části byl tým čtvrtý.
Oba týmy dorostenek hrají nadále nejvyšší soutěž.
Starší dorostenky v extralize skončily na velmi pěkném sedmém místě. Takové 
umístění v ČR je vždy úspěchem, ale tentokrát je dvakrát znásobeno. Především 
hrály jen naše odchovankyně, to je v extralize výjimka, a hrály bez vysoké hráčky. 
To nejlépe potvrzuje jejich kvalitu. Pod košem hrály Eliška Fialová a Linda Svobo-
dová, obě opory v doskakování, zaskakovala zde i mimořádně aktivní Zdeňka 
Paroubková, střelecky držely tým Šárka Jozová s Kateřinou Kuncipálovou. Dále hrá-
ly Kristýna Nováková, Eliška Vondrysová a z mladších nejčastěji Jolana Krejčová 
a Hana Kuncipálová.
V podzimní části se k týmu vrátil Petr Martínek a po úvodních kolech se držel tým 
v horní polovině tabulky. Oporami jsou Jolana Krejčová, Hana Kuncipálová, Dana 
Maršíková, Tereza Plechatá, Eliška Vondrysová.
Mladší dorostenky se dokázaly udržet v extralize přes velmi nepříznivou sezonu, 
neboť nehrála střelecká opora Michaela Vápeníková, dlouhodobě nemocné byly 
Hana Kuncipálová a Lucie Hálová. Roli podkošových hráček musely přebrat ne-
vysoké Eliška Vondrysová, Sabina Vokounová, Michaela Šídlová a často i Jolana 
Krejčová a žákyně Eliška Malá.
Podzimní soutěž začala skvěle, čtyři výhry v úvodu byly dobrým vysvědčením. Tým 
se opíral o výkony Jolany Krejčové, Hany Kuncipálové, Terezy Plechaté, trojkařky 
Dany Maršíkové a také Elišky Malé. V roli trenéra zůstává Jiří Johanes. 
Podzimní část je složitá. Na doplnění týmu přišly jen tři loňské žačky a klatovská 
Lenka Nováková.
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Starší žačky v jarní části podávaly horší výkony než v podzimní části, proto prohry 
ve druhé části byly zklamáním. Do určité míry ovlivnily výsledky dlouhodobé vý-
padky zaviněné nemocemi celé řady hráček, zejména těch, které měly být opo-
rou. Do týmu musela být zařazena mladší děvčata, a navíc se hrálo bez vysokých 
hráček. Výraznými oporami byly Tereza Plechatá, Denisa Bauerová, největší zlep-
šení prokázala Veronika Rajtmajerová. 
Z mladších výrazně pomáhaly Martina Hollarová, Aneta Šípová, Michala Fauová, 
Eliška Špánová a Klára Votavová. Oba týmy žaček vedla Alena Opavová, v roli asi-
stentů byl její syn Jakub a Miroslav Vondřička. Po skončení sezony vedl oba týmy 
žaček Vít Krejčí a Jakub Mužík.
V kvalifikaci o ligu neuspěly, a tak podzimní část zahájily v divizi s cílem postoupit 
do ligové soutěže. Po první polovině soutěže měly naději. Oporami byly Mag-
daléna Rajtmajerová, Michaela Fauová, Klára Votavová, Aneta Šípová, Michaela 
Špánová, Martina Hollarová. 
Mladší žačky prakticky kopírovaly výkonnost starších. Ani jim se nepodařilo po-
stoupit mezi nejlepších osm týmů. On to byl prakticky stejný tým jako starší, neboť 
ve starších žačkách byla jen tři děvčata starší. I v tomto týmu zaskakovaly minižač-
ky – konkrétně Magdaléna Rajtmajerová s Nikolou Roučkovou.
Do podzimní části vstoupily s cílem postupu do žákovské extraligy. Šanci po začátku 
měly. Úspěšně s nimi startovaly minižačky Tereza Brušáková, Nikola Drnková a Niko-
la Němcová. Výraznou posilou byla nebojácná budějovická Hana Voráčková.
Nejstarší minidívky prokázaly mírné zlepšení v postavení v ČR proti minulé sezo-
ně, ale ke spokojenosti je daleko, především chybí větší a silnější hráčky. Proto 
byla snaha o doplnění týmu, ale logicky tato nezkušená děvčata zatím nemohla 
ovlivnit výsledky. Tým vedla Kateřina Konvičková ve spolupráci s dalšími trenéry 
žactva. Střeleckými oporami byly Magdaléna Rajtmajerová, Alexandra Schallerová, 
Nikola Roučková, Kateřina Preisová, z mladších Tereza Šípová a Nikola Drnková.
V podzimní části oblastního přeboru hrály jen s chlapci, ale i tak po první čás-
ti dokázaly postoupit do semifinálové skupiny. Výsledky výrazně ovlivnily výkony 
mladších hráček a hlavním cílem je, aby se všechny zlepšily a dokázaly v příštích 
sezonách být úspěšné v ligových soutěžích.
Mladší minidívky byly doplněny také o nová vyšší děvčata, ale celkově tým vý-
konnostně značně zaostával za nejlepšími týmy v ČR. Perspektiva ke zlepšení je 
především v udržení zájmu nových tváří. Nadějí i oporami byly Nikola Němcová, 
Sabrina Svobodová, Tereza Bydžovská, Tereza Brušáková, Sára Vadlejchová a Ka-
teřina Votavová.
V podzimní části byla přihlášena dvě družstva, to byl první úspěch. Hrály oblastní 
přebor také s chlapci, i když byly doplněny mladšími, jejich hra byla nadějná.
Nejmladší minidívky byly v kategoriích mini naším nejúspěšnějším týmem a byly 
spolu se staršími dorostenkami nejlépe umístěné z našich týmů – sedmé v ČR. 
Jejich umístění bylo slibné, ale ještě větší nadějí byla skutečnost, že tým byl vhod-
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ně doplněn mladšími děvčaty. Tým se opíral o hru Nikoly Drnkové, Lindy Fišerové, 
Terezy Bittnerové a Sáry Vadlejchové.
V podzimní části oblastního přeboru pokračovaly ve skvělé hře. Byly v čele přebo-
ru. Nejlepšími střelkyněmi byly Gabriela Němcová, Tereza Nepodalová, Veronika 
Votavová, Violeta Roučková, Tereza Soukupová, Karolína Baloušková, Michaela 
Jánská.
Trenéry minidívek jsou Radka Drnková, Kateřina Konvičková, Jakub Maršán a Mi-
roslav Vondřička.

Na poli reprezentace ČR 
V přípravě žen byla Zora Škrabalová, v kadetkách Jolana Krejčová, v juniorkách 
Šárka Jozová. 
Na mistrovství světa hrála za ČR ve hře tři na tři Kateřina Křížová a Michaela Uhro-
vá, navíc Křížová byla českou nejužitečnější hráčkou.
Na mistrovství Evropy juniorek startovala Šárka Jozová, která byla druhou nejlepší 
střelkyní týmu, navíc se jí podařilo téměř nemožné. Za posledních 40 sekund zá-
pasu otočila skóre zápasu šesti body ve prospěch ČR a juniorky se touto výhrou 
udržely v „A“ skupině.
Hrála také za ČR na mistrovství světa ve hře tři na tři.
 

Sportovní klub Basketbal Strakonice
V roce 2012 se klub zaměřil na sportovní trénink, účast na mistrovských soutěžích 
a pořádání sportovních akcí a turnajů.
Hlavním cílem klubu je zachovat tradici mužského basketbalu ve Strakonicích. 
Snaží se o rozšíření mládežnické základny. V tomto směru se celkem vydařil nábor 
nových hráčů do přípravky, a tím se otevřela i možnost přihlášení dalšího družstva 
minižáků.
Výkladní skříní klubu nadále zůstává úspěšný start „A“ mužů ve II. lize.
Klub tradičně uspořádal turnaj mužů za účasti čtyř II. ligových družstev a velice se 
vydařil Vánoční turnaj minižactva. I přes menší počet účastníků to byla pro oddílo-
vé hráče vynikající příprava. 

TJ Balvani Strakonice
V roce 2012 se Balvanům až tak výsledkově nedařilo. V dohrávce jarní část sezony 
mělo mužstvo herní krizi a nakonec skončilo na předposledním desátém místě se 
ziskem sedmnácti bodů a skóre 26:47. Nejlepším střelcem sezony 2011/2012 byl 
opět kapitán mužstva Michal Boukalík s patnácti vstřelenými brankami. V násle-
dující sezoně se Balvanům v první polovině podzimní části nedařilo, když ze čtyř 
prvních zápasů vybojovali pouze jeden bod. Zlom nastal na turnaji při Václavské 
pouti, kdy Balvani porazili Sousedovice „B“ a poté do konce podzimní části sezony 
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ztratili pouze dva body a obsadili třetí příčku tabulky. 
Cíle, které byly v roce 2012 před mužstvo postaveny, nedopadly dle představ. Vý-
sledky byly neuspokojivé hlavně v 1. – 3. čtvrtletí roku, a to se projevilo i v tabulce. 
Cíle pro příští rok jsou bojovat o čelo tabulky ve III. třídě a doplnit kádr. 
Tuto sezonu Balvani odehráli v tomto složení:
Brankáři:
Zdeněk Kuneš, Josef Laně, Tomáš Hynek 
Obránci:
Ondřej Čečka, Jan Frőml, Jan Laně, Petr Šíma, Jaroslav Velek, Jan Bernad, Roman 
Kohoutek, Karel Frčka, Pavel Šmíd, Václav Veselka 
Záložníci:
Tomáš Bernad, Jaroslav Holfeld, Luděk Kalina, Petr Sýkora, David Šebesta, Martin 
Tesař, František Vaněk, Pavel Varnuška, Aleš Vavruška, Martin Virostek, Jan Vlček 
ml., Jakub Černý
Útočníci:
Michal Boukalík, Michal Jílek, David Kroutil, Karel Smetana, Michal Veits 

SK Biatlon Strakonice
Čtvrtý rok existence SK Biatlonu Strakonice znamenal další rozšíření členské 
základny, zejména v kategoriích žactva a dorostu. Spolupráce se SKI klubem 
a DDM Strakonice se osvědčila. Děti se profilují nejprve na atraktivní střelbě 
ze vzduchovek pod vedením Martina Klecána, potom se podle zájmu zapojí 
do běžeckého tréninku ve SKI klubu, sportovní příprava pak vyústí do závodní 
činnosti v biatlonu pod vedením trenérů Jana Žáka, Radka Sosny, Jana Meli-
chara, Jiřího Jeníčka a Miroslava Kučery. Velkou pomocí je aktivita rodičů zá-
vodníků, bez Hanušových, Hůrkových, Silovských, Zahradníkových, Bočkových, 
Pojslových, Jánských a Slancových by klub ani nemohl fungovat. Zajišťují hlavně 
dopravu na tréninky a na závody, někteří z nich už pomáhají i jako rozhodčí 
při závodech. Regionální závod v biatlonu, pořádaný v nádherném sportovním 
areálu ve Střelských Hošticích, zaznamenal v květnu již svůj druhý ročník a stá-
vá se pomalu tradicí. Ze sportovních výsledků nutno vyzdvihnout čtvrté místo 
dorostenky Kateřiny Jeníčkové v celostátním žebříčku letního biatlonu a páté 
místo juniorky Kateřiny Kučerové. V žákovských kategoriích byli nejstabilnějšími 
závodníky Antonín a Štěpánka Hanušovi, kvalifikovali se už na letní i zimní mi-
strovství ČR. V celkovém hodnocení všech 32 českých biatlonových klubů je SK 
Biatlon Strakonice na dvanáctém místě, z toho v žactvu je to šestnácté místo, 
v dorostu desáté a v dospělých sedmé místo. Český svaz biatlonu ocenil práci 
klubu finančním příspěvkem a poskytnutím tří malorážek a dvou vzduchových 
zbraní. Klub si již vydobyl své „místo na slunci“ a jeho obliba mezi dětmi a mlá-
deží stále roste.
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Bushido – Shotokan Karate – Do International Federation 
Czech Republic, o. s.
Oddíl se v roce 2012 zabýval pravidelnou činností a soustavným tréninkem. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. 
V roce 2012 pokračovala ve své koncepci výcviku a filozofii své činnosti. To zna-
mená sportovní příprava oddílů karate i Allkampf-jitsu a účast žáků školy na de-
sítkách turnajů v rámci kraje, České republiky, ale i na zahraničních soutěžích. 
Vedle sportovní činnosti pokračoval výcvik směřující k osobnímu růstu v technic-
ké dovednosti každého člena školy. V roce 2012 absolvovalo úspěšně zkoušku 
z technické vyspělosti celkem 46 karatistů a 18 adeptů stylu Allkampf-jitsu. Samo-
zřejmou součástí výcviku bylo i zaměření na praktické využití principů bojových 
umění pro sebeobranu, ale i pro každodenní život. Jako každoročně proběhl v září 
2012 úspěšný nábor nových členů. 
Nejširší základnu měl v roce 2012 sportovní oddíl karate, a to převážně kategorie 
dětí a dorostu. Oproti předcházejícímu létu došlo i k významnému rozšíření člen-
ské základny Allkampf-jitsu v kategorii dospělých. Jako v předešlých letech dosa-
hovali na vrcholných sportovních soutěžích, na republikové a mezinárodní úrovni, 
úspěchů převážně sportovci v kategoriích dorostu, juniorů a dospělých.
V roce 2012 absolvovali bojovníci ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakoni-
ce celkem 18 krajských, národních, ale i mezinárodních turnajů a velkých cen, 
včetně mistrovství České republiky. Sportovních soutěží se účastnili jak karatisté, 
tak vyznavači bojového umění Allkampf-jitsu. Do sportovního zápolení se zapojily 
všechny věkové kategorie, které ve škole trénují, to znamená od mladších a star-
ších žáků, přes dorostence a juniory až po kategorie dospělých.
Nejvyšší soutěž na úrovni kraje, krajský přebor, se historicky poprvé konala ve 
Strakonicích, a to 4. 11. 2012. Organizací byla pověřena škola bojových umění Co-
bra Ryu Strakonice. Na této prestižní soutěži vybojoval pořádající oddíl pět titulů 
krajský přeborník: Tomáš Staněk v kumite starší žáci –52 kg, Lukáš Hanzl v kumite 
dorostenci –52 kg a v kata dorostenci, Michael Staněk v kumite dorostenci –70 kg 
a Jiří Mlíka v kumite dorostenci +70 kg. 
Nejmladší karatisté ve věku 6–12 let se zúčastnili čtyř kol mezinárodní ligy talentů 
mládeže, dvou kol krajské ligy a jednoho krajského přeboru. Celkem vybojovali 
35 medailí, z toho 4 zlaté, 7 stříbrných a 24 bronzových. Nejúspěšnějším karatis-
tou v žákovských kategoriích byl v roce 2012 Erik Šindelář (12 let). Starší karatisté 
(od 13 let) se zúčastnili dvou kol krajské ligy, jednoho krajského přeboru, čtyř 
národních turnajů a pěti mezinárodních velkých cen. Celkem na krajských soutě-
žích vybojovali 45 medailí, z toho 12 zlatých, 13 stříbrných a 20 bronzových. Nejú-
spěšnějšími z nich byli Jiří Mlíka (15 let) a Tomáš Staněk (13 let). Svými výbornými 
výsledky si vybojovali karatisté z Cobry celkem pět nominací na mistrovství ČR. 
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Zde se medailově dokázali prosadit hned tři strakoničtí borci. Po výborných vý-
konech vybojovali třetí místa bratři Staňkové. Tomáš v kategorii kumite starší žáci 
–52 kg a Michael v kategorii kumite dorostenci –70 kg. Svého historicky nejlepší-
ho umístění dosáhl Jiří Mlíka a po bezchybně zvládnuté eliminaci se probojoval 
až do finále, kde sice těsně prohrál, ale přesto dosáhl výborného výsledku a stal 
se vicemistrem ČR v kategorii kumite dorostenci +70 kg. V kombinaci se ziskem 
titulu krajského přeborníka v kumite, druhým místem v katách a ziskem dalších 
devíti medailí, se tak Jiří Mlíka stal nejúspěšnějším sportovcem školy za rok 2012.
Oddíl Allkampf-jitsu se zúčastnil mistrovství ČR ve fightingu a hard kata. Celkem 
pět borců se probojovalo až na stupně vítězů. Příkladem šel trenér Allkampf-jitsu 
Jakub Viták a vybojoval bronzovou medaili v kategorii fighting muži –95 kg a titul 
mistr ČR v kategorii low kick muži –94 kg. Michal Bazgier získal bronzovou medaili 
v kategorii fighting junioři –77 kg a Jan Tomášek bronzovou v kategorii fighting 
muži –69 kg. Tohoto mistrovství se zúčastnila i karatistka Lenka Petříková a vybo-
jovala stříbrnou medaili v kategorii fighting ženy +62 kg a po bezchybném výkonu 
vybojovala titul mistra ČR v kategorii hard formy (ženy i muži nad 15 let).
Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil 
i v roce 2012 několika významných mezinárodních seminářů a soustředění. Tra-
dičně se jednalo o sérii seminářů se specialistou na výcvik kumite, mistrem světa, 
Antoniem Olivou Sebou a semináře s celosvětově uznávaným japonským mis-
trem Takedji Ogawou.
Ve dnech 5.–12. srpna proběhlo tradiční týdenní soustředění celé členské základ-
ny a rekreačně trénujících přátel ve Vrbně u Blatné. Soustředění se zúčastnilo 
52 cvičenců ze všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl jako 
vždy rozdělen do několika tematických skupin dle věku, zaměření a výkonnosti. 
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. 

SK Cyklo-Macner Strakonice
I tato sezona byla pro oddíl úspěšná. V dubnu obsadila Natálie Matičková na 
mistrovství Jihočeského kraje v duatlonu v kategorii mladší žákyně čtvrté místo. 
V červnu získali Strakoničtí následující ocenění: druhý závod Pošumavské ligy MTB 
(Mountain Bike) v Sušici v kategorii starší žákyně vyhrála Silvie Matičková, páté 
místo na mistrovství Jihočeského kraje v triatlonu v kategorii starší žákyně obsadila 
Silvie Matičková, v kategorii mladší žákyně byla úspěšná Natálie Matičková, která 
si přivezla z mistrovství Jihočeského kraje v triatlonu stříbro. V červnu oddíl uspo-
řádal již 21. ročník Velké ceny Cyklo-Macner v závodě horských kol, kde vybojoval 
druhé místo Jan Hubr v hlavním závodě mužů, ve straších žákyních vyhrála Silvie 
Matičková.
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Členové oddílu si přivezli v červenci dvě stříbrné medaile, a to Silvie Matičková 
z pátého závodu Pošumavské ligy MTB ve Kdyni ve starších žákyních a Natálie 
Matičková v závodě Jihočeského poháru v triatlonu v Tálíně v mladších žákyních.
Září bylo úspěšné pro Silvii Matičkovou, která v sedmém závodě Pošumavské ligy 
MTB na Hojsově Stráži ve starších žákyních získala druhé místo a v celkovém hod-
nocení 12. ročníku Pošumavské ligy MTB – starší žákyně vyhrála. 
Jan Hubr v celkovém hodnocení Jihočesko-bavorského poháru MTB 2012 – muži 
obsadil šesté místo.
Členové oddílu se tradičně zúčastnili týdenní cykloexpedice Lago di Garda 2012 
v Itálii. 

FBC Dynamo Strakonice
V roce 2012 byla vykonávána pravidelná sportovní činnost v podobě tréninků a mi-
strovských utkání. Oddíl se pokusil založit dívčí florbalové družstvo, ale vzhledem 
k malému počtu hráček došlo k fúzi s píseckým klubem.
Přes veškerou snahu se opět nepodařilo obsadit pozici trenéra kvalitním koučem, 
kterého by respektovali všichni hráči.
Mimořádnou událostí roku bylo soustředění v Týně nad Vltavou.

SK Fight Pro Strakonice
Sezonu 2012 klub začal v nové tělocvičně v ulici Lidická, která se po rekonstrukci 
stala jeho novou základnou. Její kvalitní vybavení bezesporu přispělo ke zkvalitně-
ní tréninkových jednotek. Pokračovaly tréninky dětí od sedmi let zaměřené kromě 
boxerské průpravy i na všeobecnou pohybovou aktivitu. V roce 2012 přibyly trénin-
ky MMA (mix martial arts – smíšená bojová umění). 
Členové oddílu se účastnili několika středočeských oblastních kol v kategorii ženy 
a muži. A jelikož přibyli noví závodníci, oddílová účast se ve srovnání se sezonou 
2011 téměř zdvojnásobila.
Tréninky jsou nově vedeny dvěma trenéry s trenérskou licencí třídy II. a III.

Fudochi Kan
V roce 2012 byla pravidelně vykonávaná výuka bojových umění Aikdo, Karate, Tai 
chi, MMA, Muay thai, Police combat system. V tomto roce byl kladen důraz na prá-
ci s žactvem v oblasti Karate za účelem vytvoření soutěžního týmu, který se bude 
zúčastňovat vybraných soutěží. Dále bylo v oblasti MMA a Police Combat System 
dosaženo vynikajících výsledků na MČR Fightingu v Plzni, a to 1., 2., a 3. místa. 
Klub se pravidelně účastnil seminářů a trenérských školení pod vedením Ondřeje 
Musila, hlavního trenéra Shikon budokai ČR, která je součástí mezinárodní orga-
nizace bojových umění Shikon Budokai s hlavním sídlem ve Velké Británii. Každo-
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ročně pořádají letní sportovní soustředění, jehož cílem jsou zkoušky na technic-
ké stupně Kyu. Zkušebním komisařem je již zmíněný Ondřej Musil, hlavní trenér 
reprezentace ČR v Karate. Dále se účastnili již podesáté soustředění v Jizerských 
horách se zaměřením na tradiční pojetí Aikida a Tai chi, za účasti mezinárodních 
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 sezoně 2012/2013 dosáhla jednotlivá družstva klubu opět významných úspěchů. 
Muži skončili na šestém místě v krajské lize. V play off po vyrovnaném boji vyřa-
dili pozdějšího vítěze soutěže – Lokomotivu Veselí nad Lužnicí. Velkého úspěchu 
dosáhl tým juniorů, který hrál poprvé v historii I. hokejovou ligu a dokázal v této 
náročné soutěži obstát a udržet ji.
Velkou radost udělali klubu, rodičům i fanouškům strakonického hokeje doros-
tenci, kteří vyhráli krajskou ligu a po kvalifikaci postoupili do I. dorostenecké ligy.
Poprvé v dlouhé historii strakonického hokeje jsou tak všechny mládežnické týmy 
HC Strakonice účastníky ligových soutěží!
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 úspěšné bylo družstvo 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 
svá utkání také přípravky z 1. a 2. třídy. 
Žákyně Veronika Bucifalová již třetí rok reprezentovala Českou republiku v katego-
rii 15 letých dívek a skončila druhá ve sportovní anketě mládeže Týdeníku Strako-
nicka. Velmi úspěšní byli v reprezentacích ČR také strakoničtí hokejoví odchovanci. 
Brankář Alexander Salák reprezentoval Českou republiku a současně působil v Ka-
nadsko-americké NHL v dresu Chicaga. Václav Pašek, v současnosti hráč Českých 
Budějovic, je členem české reprezentace do 20 let a odchovankyně Tereza Vani-
šová byla stálou členkou reprezentace žen a hrála na mistrovství světa v Kanadě.
Velmi úspěšně působí již několik let vedle oddílu ledního hokeje také oddíl kra-
sobruslení. Strakonické mladé krasobruslařky dosáhly při závodech již mnohých 
úspěchů a jejich krasobruslařské umění neustále stoupá. Získaly celkem šest zla-
tých, čtyři stříbrné a sedm bronzových medailí. Zúčastnily se jedenácti závodů 
vždy v několika kategoriích. 
Hokejový klub pořádá nábory pro získávání nových adeptů hokeje a krasobruslení
formou předvádění svého umění při představeních pro mateřské a základní školy 
Strakonicka, pořádáním dětských dnů a Maškarního reje na ledě během vánoč-
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ních svátků. Na závěr sezony jsou úspěchy hokejového a krasobruslařského klubu 
vyhodnoceny na závěrečném Galavečeru ledního hokeje v Městském domě kul-
tury Strakonice za účasti představitelů města, rodičů a veřejnosti.

SK Judo 1990 – Strakonice
Rok 2012 zahájili strakoničtí judisté na turnaji začátečníků v Písku dne 4. 2. V kate-
gorii mláďat obsadil čtvrté místo Tomáš Čadek ve váze do 37 kg, páté Tomáš Tóth 
ve váze do 24 kg. Bronzovou medaili vybojovala mladší žákyně Michaela Lešková 
ve váze do 38 kg.
Druhými závody byl Čokoládový turnaj v Kaplici dne 18. 2. V kategorii mláďat získa-
la bronz Anna Dubová ve váze do 30 kg, čtvrtá místa bratři Radek a Filip Tesařovi ve 
váze do 30 a do 36 kg, šesté místo pak Václav Poklop ve váze do 36 kg. V mladších 
žácích vyhrál Petr Pešek ve váze do 46 kg, stříbro vybojovala mladší žákyně Žaneta 
Lešková a bronz Nikol Holmanová, obě ve váze do 44 kg.
Třetími závody byla účast na krajském přeboru pořádaném v Písku dne 17. 3. Všich-
ni startovali v kategorii dorostenců a obsadili medailové pozice. Zlatou medaili 
a titul Přeborník kraje získal Vít Špoula ve váze do 81 kg, stříbrnou Pavel Melichar 
ve váze do +90 kg a Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg, bronzový stupínek obsadil 
Václav Ribij ve váze do 55 kg.
Druhého kvalifikačního turnaje českého poháru se strakoničtí judisté zúčastnili 
v Jablonci nad Nisou ve dnech 24.–25. 3. V mladších žácích vybojoval bronz čtyř-
mi vítězstvími Petr Pešek ve váze do 46 kg (z 28 startujících). V kategorii staršího 
žactva startovali Josef Sochacký ve váze do 50 kg a Pavel Pihera ve váze do 55 kg. 
V kategorii dorostenců obsadil druhé místo Pavel Melichar ve váze +90 kg, páté 
místo Vít Špoula ve váze do 81 kg a devátá místa Václav Ribij ve váze do 55 kg 
a Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg. 
Pátým závodem byl turnaj Týn cup v Týně nad Vltavou sedmý dubnový den. 
V mladších žácích vybojoval páté místo Petr Pešek ve váze do 46 kg, ve váze do 
38 kg startoval Jakub Fenigbauer. V kategorii mladších žákyň obsadily pátá místa 
Michaela Lešková ve váze do 40 kg a Nikol Holmanová ve váze do 44 kg, v téže 
váze získala čtvrté místo Žaneta Lešková. Starší žák Pavel Pihera byl na pátém 
místě ve váze do 55 kg. 
Na třetí kvalifikační turnaj českého poháru odjeli Strakoničtí do Chomutova ve 
dnech 14.-15. 4. V mladších žácích vybojoval bronzovou medaili čtyřmi vítězstvími 
Petr Pešek ve váze do 46 kg (startovalo 25 žáků). V kategorii staršího žactva star-
tovali Josef Sochacký ve váze do 50 kg a Pavel Pihera ve váze do 55 kg, kterému 
se podařilo vybojovat jedno vítězství a obsadil tak deváté místo. V kategorii doros-
tenců obsadili druhé místo Pavel Melichar ve váze do +90 kg a Vít Špoula ve váze 
do 81 kg, páté místo pak Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg. 
Sedmé boje strakonických judistů proběhly ve Velké ceně města Blatná dne 28. 4. 
V mladších žácích získal zlato Petr Pešek ve váze do 46 kg, čtvrté místo ve stejné 
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váze Žaneta Lešková a ve váze do 38 kg startovala Michaela Lešková. V kategorii 
mladšího žactva obsadil třetí místo Josef Sochacký ve váze do 50 kg, čtvrté Pavel 
Pihera ve váze do 55 kg. Oba oddíloví dorostenci, Vít Špoula (váha do 81 kg) a Pa-
vel Melichar (váha +90 kg), si domů přivezli zlaté medaile.
Osmým závodem byl turnaj o Pohár starosty města v Sušici dvanáctý květnový 
den. V kategorii mláďat byl na druhé příčce Radek Tesař ve váze do 30 kg, čtvrtá 
místa získali Anna Dubová ve váze do 31 kg a Filip Tesař ve váze do 36 kg. V ka-
tegorii mladšího žactva si všichni startující odváželi medaile. Zlatou Petr Pešek ve 
váze do 46 kg, stříbrné Michaela Lešková ve váze do 40 kg, Nikol Holmanová ve 
váze do 44 kg a Žaneta Lešková ve váze do 48 kg. 
O sedm dní později odjeli Strakoničtí do Prachatic, kde se zúčastnili devátých zá-
vodů – Velké ceny města Prachatice. V kategorii mláďat vybojoval stříbro Filip Tesař 
ve váze do 38 kg, páté místo Radek Tesař ve váze do 30 kg a sedmé místo Anna 
Dubová ve váze do 30 kg. V kategorii mladšího žactva získal první místo Petr Pešek 
ve váze do 46 kg, druhé Žaneta Lešková ve váze do 44 kg, třetí Nikol Holmanová 
ve váze do 48 kg a na čtvrtém místě byla Michaela Lešková ve váze do 36 kg. 
Bronzovou medaili si odvezl starší žák Pavel Pihera ve váze do 55 kg.
V sobotu 2. 6. uspořádal oddíl již osmý ročník Velké ceny města Strakonice v ka-
tegorii mláďat, mladšího a staršího žactva. Judisté zápasili v místní sokolovně 
v počtu 145 startujících z 22 oddílů. Výsledky domácích závodníků: v mláďatech 
– Radek Tesař první místo (váha do 30 kg), Filip Tesař třetí místo (do 36 kg), 
Tomáš Tóth čtvrté místo (do 22 kg), Anna Dubová páté místo (do 30 kg) a Ma-
těj Med páté místo (do 36 kg). V mladších žácích vyhrál Petr Pešek ve váze do 
46 kg, mladší žákyně Žaneta Lešková obsadila druhé místo ve váze do 44 kg 
a třetí místa vybojovaly Michaela Lešková ve váze do 36 kg a Nikol Holmanová 
ve váze do 48 kg. Ve starších žácích ve váze do 50 kg byl na pátém místě Josef 
Sochacký a na sedmém Lukáš Sladkovský, druhé místo pak vybojoval ve váze do 
55 kg Pavel Pihera.
Čtvrtého kvalifikačního turnaje Českého poháru se Strakoničtí zúčastnili v Brně 
ve dnech 15.–16. 9. V mladších žácích obsadil třetí místo z 24 startujících s pěti 
vítězstvími Petr Pešek ve váze do 46 kg, dorostenec Vít Špoula získal se dvěma 
vítězstvími sedmé místo z 21 startujících ve váze do 81 kg a na devátém místě byla 
dorostenka Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg. 
Dvanáctým závodem byla Velká cena města Prachatice dne 29. 9. V kategorii mlá-
ďat vybojovali sedmá místa Radek Tesař ve váze do 30 kg, Anna Dubová ve váze 
do 34 kg, Matěj Med ve váze do 38 kg a v téže váze páté místo Filip Tesař. V kate-
gorii mladšího žactva získali zlatou medaili Petr Pešek ve váze do 46 kg, stříbrnou 
Michaela Lešková ve váze do 40 kg a Žaneta Lešková ve váze do 48 kg. Ve stejné 
váze byla na čtvrtém místě Nikol Holmanová. Bronzové medaile si přivezli starší 
žáci Josef Sochacký ve váze do 55 kg a Pavel Pihera ve váze do 60 kg. 
Poslední kvalifikační turnaj českého poháru se konal v Teplicích 20.–21. 10. Strako-
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ničtí judisté zde v mladších žácích vybojovali jedno vítězství zásluhou Petra Peška 
ve váze do 46 kg. V kategorii dorostenců obsadil třetí místo Vít Špoula ve váze do 
81 kg a páté místo získala Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg. 
Na mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek v Teplicích dne 27. 10. star-
tovali Kateřina Sosnová a Vít Špoula. Kateřina neprošla sítem prvního kola. Do finá-
lového bloku se nepodařilo zasáhnout ani Vítkovi, nakonec obsadil sedmé místo.
Patnáctým startem byla účast na krajském přeboru pořádaném v Prachaticích třetí listo-
padový den. V kategorii mláďat vybojovali stříbro Tomáš Tóth ve váze do 24 kg, Matěj 
Med ve váze do 38 kg a v téže váze zlato Filip Tesař. Sedmá místa obsadili ve váze do 
34 kg Anna Dubová a Radek Tesař. V kategorii mladšího žactva vyhrál Petr Pešek ve 
váze do 46 kg a stal se tak přeborníkem Jihočeského kraje. Stříbro získala Michaela Le-
šková ve váze do 40 kg, čtvrté místo Žaneta Lešková ve váze do 48 kg a ve stejné váze 
páté Nikol Holmanová. V kategorii starších žáků si domů přivezl bronzovou medaili 
Pavel Pihera ve váze do 60 kg a páté místo Josef Sochacký ve váze do 55 kg. 
Šestnáctými závody bylo Randori mláďat v Písku dne 10. 11. Svoji první zlatou me-
daili zde vybojoval Tomáš Tóth ve váze do 23 kg, stříbrnou příčku obsadil Filip 
Tesař ve váze do 36 kg, bronzovou Anna Dubová ve váze do 32 kg a na čtvrtém 
místě byl Tomáš Čadek ve váze do 45 kg. 
Ostrava hostila dne 1. 12. přebor České republiky mladšího žactva. Zde startoval 
Petr Pešek. V silné konkurenci 21 závodníků vybojoval dvě vítězství a obsadil tak 
sedmé místo.
Posledními závody v roce 2012 byl tradiční Randori Cup v Kaplici dne 8. 12. V ka-
tegorii mláďat si přivezli stříbro Tomáš Tóth ve váze do 24 kg a Filip Tesař ve váze 
do 38 kg, bronz Radek Tesař ve váze do 33 kg a čtvrté místo ve stejné váze Anna 
Dubová. V kategorii mladších žákyň obsadila bronzový stupínek Žaneta Lešková 
ve váze do 48 kg a čtvrté místo Michaela Lešková ve váze do 44 kg. 
Dva oddíloví judisté Vít Špoula a Pavel Melichar startovali ve své nejvyšší domá-
cí soutěži družstev za výběr Jihočeského kraje pod hlavičkou Tatranu Prachatice. 
Vítek ve váze do 81 kg zasáhl do bojů ve druhém, třetím a čtvrtém kole. Pavel ve 
váze +90 kg ve čtvrtém kole. Společnými silami vybojovalo jihočeské družstvo 
v konkurenci dvanácti týmů bronzové medaile.

FK Junior Strakonice, o. s.
Občanské sdružení FK Junior Strakonice, o. s., vzniklo registrací u ministerstva vni-
tra dne 3. 5. 2011. Završila se tak snaha rodičů a veřejnosti, kteří byli dlouhodobě 
nespokojeni s tím, jak fotbal ve Strakonicích funguje. Jednalo se o první krok na 
cestě k odtržení mládeže od fotbalového klubu SK Strakonice 1908, s. r. o. Histo-
ricky prvním předsedou byl valnou hromadou zvolen pan Josef Horňák, který byl 
také pověřen vyjednáváním s SK Strakonice 1908, s. r. o. Následně po dlouhých 
jednáních s představitelem SK Strakonice 1908, s. r. o., došlo k převodu družstev 
starších a mladších přípravek do FK Junior Strakonice, o. s., a tato družstva hrála 
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v sezoně 2011/2012 své soutěže již jako nový oddíl.
Další kolo vyjednávání s SK Strakonice, s. r. o., proběhlo v závěru sezony 2011/2012 
a výsledkem bylo, že se podařilo k 1. 7. 2012 vyjednat převod všech mládežnických 
soutěží a všech mladých hráčů do FK Junior Strakonice, o. s. Nastartovala se tak nová 
éra fotbalu ve Strakonicích. Od sezony 2012/2013 hrají mladí fotbalisté své soutěže 
jako občanské sdružení FK Junior Strakonice, o. s., kterého jsou všichni členy.
Vedení FK Junior Strakonice, o. s., doufá, že tyto pozitivní změny přispějí ke zvýše-
ní zájmu o fotbal ve Strakonicích jak ze strany mladých hráčů, tak i jejich rodičů. 
Bez jejich podpory by se mladí hráči jen těžko obešli.

Minipřípravka
Útočníci: Vítek Bezpalec, Matyáš Bust, Tomáš Bust, Štěpán Klečka, Ihor Kysil, Ra-
dek Lopatka, Václav Mrkvička, Šimon Pešek, Lukáš Řeřábek, Adam Staněk, Denis 
Steiner
Záložníci: Vojtěch Fiřt, Jan Hadrava, Daniel Hruška, Teodor Káles, Jonáš Kostka, 
Ramon Kotlár, Damian Kuna, Petr Moudrý, Daniel Palíšek, Filip Švejnoha
Obránci: Samuel Bartoš, Adam Gorický, Artem Imenynyk, Viktor Janda, David Malina, 
Tobias Martínek, Pavel Moudrý, Lukáš Pacák, Lukáš Petrlík, Filip Sokol, Tomáš Vlček
Brankáři: Tadeáš Soběslavský
Vedení – trenéři: Michal Bezpalec, Tomáš Kostka, Marek Švejnoha, Václav Mrkvič-
ka, Martin Fiřt

Mladší přípravka
Útočníci: Jakub Kuncl, Petr Lagron, Vít Novotný, Michal Ředina, Daniel Vlasák
Záložníci: Ondřej Bambásek, Pavel Hejtmánek, Jan Janáček, Jakub Straka, Jiří Tomá-
šek, Tomáš Velek, Matouš Virostek, Jan Voják
Obránci: Michal Čumpelík, Vladislav Hájek, Martin Hrašný, Maxmilián Macht, Da-
vid Paulík, Lukáš Pomej, Jan Slivoně, Viktor Štěch
Brankáři: Patrik Fürbach, Matěj Halama, Marek Šambazov, Adam Štěpán
Vedení – trenéři: Vladislav Hájek, Martin Virostek, Petr Sýkora 

Starší přípravka
Útočníci: Roman Novák, David Šambazov, Lukáš Šimák, Josef Šourek
Záložníci: David Doležal, Pavel Hlava, Martin Kynkor, Michal Kynkor, Karel Malý, 
Bohumil Mára, Michal Němec, Sebastian Novák, Daniel Suchý, Pavel Viktora, To-
máš Žofka
Obránci: Miroslav Čumpelík, Jan Houška, Šimon Hůda, Jiří Jáchym, David Mareš, 
Šimon Přib
Brankáři: Petr Lukeš, Michal Reman
Vedení – trenéři: Karel Malý, Vladislav Zíka



34

Mladší žáci
Útočníci: Martin Červený, David Kuna, Adam Palivec, Ondřej Rod, Arthur Sejrek, 
Michal Uhlík, Lukáš Vokoun
Záložníci: Adam Boška, Jaroslav Červenka, Tomáš Kozlík, Jáchym Kvěch, Václav 
Kynkor, Adam Samohejl, Přemysl Sládek, Michal Špatný
Obránci: Lubomír Břicháček, Jan Chrášťanský, Jakub Faja, Tomáš Kouba, Dominik 
Šalát, Ondřej Šimek, Adam Šín, Ondřej Vaněček, Jan Zelenka, David Zemen
Brankáři: Vojtěch Braťka, Zdeněk Vojtíšek
Vedení – trenéři: Josef Marc, Václav Mařík, Jakub Horák 

Starší žáci „A“, „B“
Útočníci: Jan Bernas, Petr Hájek, Stanislav Koudelka, Ondřej Sadlak, Patrik Šebesta, 
Martin Švancar, Jan Vajdečka
Záložníci: Tomáš Beran, Daniel Boška, David Chromý, Richard Chvosta, Filip Hof-
mann, Ondřej Holín, Matyáš Jánský, Oleksandr Kagui, Matěj Kostka, Daniel Mar-
cinko, Radek Michalik, Adam Mošovský, Dominik Petráň, Ondřej Šíp, Filip Strnad, 
Dominik Suchý, Denis Švojgr, Pavel Tůma, Jan Valeš
Obránci: Jakub Hálek, Vojtěch Homza, Lukáš Kočí, Lukáš Linhart, David Pikl, Vít 
Rejžek, Miroslav Říha, Jan Schertler, Martin Virostek, Michal Weinar
Brankáři: Martin Janáček, Radek Lejsek, Petr Provazník
Vedení – trenéři: Radek Pintíř, Michal Boukalík

Mladší dorost
Útočníci: Michal Požárek, Ondřej Sadlak, Tomáš Uhlík, Tomáš Vlk
Záložníci: Tomáš Beran, Oleksandr Kagui, Petr Kovalčík, Daniel Marcinko, Jiří Máš-
ka, Richard Náhlík, Petr Narovec, Dominik Soutor, Pavel Tůma
Obránci: Michal Boukalík, Jakub Hálek, Jakub Kocanda, Roman Kočí, Lukáš Linhart, 
Dominik Spišský, Jan Tůma ml., Daniel Zušťák
Brankáři: Tomáš Holý, Petr Provazník
Vedení – trenéři: Martin Červinka, Karel Sládek

Starší dorost
Útočníci: František Diviš, Filip Frček, Jaroslav Ouška, Tomáš Vlk
Záložníci: Marek Chvosta, Václav Dohonyi, Petr Kovalčík, Jakub Kovář, Richard Ná-
hlík, Daniel Pavlovič, Dominik Roubin
Obránci: Martin Dvořák, Patrik Jarolím, Roman Kočí, Adam Nejedlý
Brankáři: Pavel Klas
Vedení – trenéři: Karel Sládek, Martin Červinka
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Občanské sdružení Karate Strakonice
V tomto roce probíhal pravidelný výcvik karate. Jako každý rok byl zrealizován letní 
tábor. Vzhledem k tomu, že má oddíl převážně malé děti, není prioritou výkon-
nostní soutěžení. Cílem je podpořit u dětí a žáků vztah k pravidelnému cvičení, 
radost z pohybu a touhu systematicky na sobě pracovat.

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
V roce 2012 se oddílovým závodníkům dařilo v celku dobře, což se projevilo jak 
v žebříčku mužů, tak juniorů. Junioři se zúčastnili sedmi závodů. Libor Marienka 
a Martin Vlk se umístili v první desítce, což jim v celkovém pořadí zajistilo nomi-
naci na mistrovství světa juniorů v LRU-muška v Irsku. Pořadí v žebříčku bylo ná-
sledující: Libor Marienka druhé místo, Martin Vlk páté místo a oddílový nejmladší 
závodník Karel Řezanka ml. desáté místo. S těmito výsledky byl oddíl velmi spo-
kojený. Nejlepšího výsledku dosáhl Libor Marienka, který se na mistrovství ČR na 
Skaličce umístil na pěkném třetím místě.
U mužů byla situace o něco složitější, ale i přesto dokázal Roman Heimlich dosáh-
nout vynikajících výsledků. Na mistrovství ČR mužů, které se konalo ve Strakonicích 
na řekách Otava a Volyňka, se stal mistrem republiky i se zraněním kolene, které ho 
celou sezonu pronásledovalo. Tímto výsledkem pomohl družstvu Jihočeského kraje 
k zisku mistrovského titulu družstev. S těmito výsledky jak u juniorů, tak u mužů 
mohl být oddíl spokojen, ale příští rok se snad povede ještě lépe. V tomto roce oddíl 
uspořádal také dva závody v LRU-muška. Šlo o memoriály Milana Januse pro muže 
a juniory. Nezapomnělo se ani na tradiční rybářský ples, díky kterému se mohou 
oddíloví závodníci zúčastnit všech závodů. Každoroční akcí je závěrečné chytání 
na řece Volyňce, které se koná vždy poslední sobotu v listopadu. Zakončuje se tím 
muškařská sezona, oddíl zde zhodnotil sezonu, co se povedlo, a co by se dalo ještě 
zlepšit, a pak si šli všichni společně naposledy zalovit na oblíbené řece. 

ORIN 
V roce 2012 ORIN působil ve Strakonicích, Katovicích a Horažďovicích.
Taneční kroužek zaměřený na hip hop a street dance pro děti předškolního věku, 
děti a mládež základních a středních škol.
Děti se jako každoročně zúčastnily pohárových i postupových soutěží, kde opět 
obsadily stupínky vítězů jak v soutěži skupin, tak jednotlivců a důstojně repre-
zentovaly na mistrovství ČR. Kromě toho také svým tancem přispěly k obohacení 
různých programů konaných pro širokou veřejnost. Jednou z nich byla i akce Liga 
proti rakovině.
Taneční kroužek pro děti předškolního věku fungoval v mateřských školách. Tento 
kroužek je zaměřený na seznámení s prvními tanečními krůčky. Děti na závěr 
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školního roku předvedly svůj um na taneční přehlídce ve Strakonicích.
Pohybové hrátky pro děti předškolního věku proběhly v mateřských školách. Ten-
to kroužek je určen k protažení a posílení těla pomocí netradičních her, říkanek 
apod.
Nezapomnělo se ani na nejmenší, kterým jsou určeny pohybové hrátky pro děti 
do tří let. Účastní se jich spolu s rodiči, kteří se snaží vést své ratolesti k pohybu již 
od útlého věku. 
I na základních školách se oddíl snažil žákům nabídnout vyplnění volného času 
pohybem spojeným s hrami a spoluprací v kolektivu prostřednictvím Pohybových 
hrátek pro děti základních škol. Kroužek se konal v době školní družiny.
K dalším kurzům patří tance pro dospělé – Single dance. Zde se vyžije každý, kdo 
se rád vlní v rytmu hudby bez partnera.
Kurzy jógy pro mládež a dospělé jsou určeny ke zklidnění, relaxaci, ale také ke 
zpevnění těla a odstranění chybných pohybových návyků a chybného držení těla.
Oddíl navázal spolupráci s Karlem Richardem Marinovem, zpěvákem, který vyu-
žívá svůj hlas k harmonizování lidské psychiky, odblokování psychických traumat 
a napětí za pomoci intuitivního zpěvu. 
Především pro ženy byly uspořádány kurzy celkového zpevnění těla a posilování 
pánevního dna. 

SK Policie Strakonice
Ve Sportovním policejním klubu ve Strakonicích působí pět oddílů. Vedle oddílů 
ledního hokeje, kuželek, sportovní střelby a nohejbalu dětí, přibyl v roce 2012 
ještě oddíl Musada.
V roce 2012 se soutěžení mimo policejní činnost věnovaly především oddíly led-
ního hokeje, sportovní střelby a nohejbalu dětí. Ve sportovní střelbě přivážel z ce-
lorepublikových soutěžních klání cenné kovy především Josef Rendl, který v této 
sportovní disciplíně patří dlouhodobě mezi republikovou špičku. 
Hokejový tým se jako každoročně zúčastnil okresní soutěže, kde skončil v druhé 
půli celkového pořadí týmů. 
Děti nohejbalisté v rámci hostování v SK Radomyšl dohrály krajský přebor juniorů 
na pěkném pátém místě, což je vzhledem k tomu, že byly věkem o dost mladší 
než jejich soupeři, povzbuzující výsledek.

Potápěči Strakonice, o. s.
Činnost oddílu spočívá ve výcviku sportovního potápění. Hlavním cílem je bezpeč-
né potápění a ostatní činnosti okolo vody. Klub učí dovednosti, jako jsou dechové 
potápění, přístrojové potápění, vodní záchranářství, ekologické chování v přírodě 
a ve vodě, pozorování a srovnávání ekosystémů a fotografování pod vodou. 
Strakoničtí potápěči dlouhodobě pracují na výcviku dětí a mimo vlastní kroužek 
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spolupracují s DDM Strakonice. Dále ve spolupráci s občanským sdružením Prosaz 
Praha dlouhodobě přispívají k začleňování tělesně postižených do normálního 
života.
V roce 2012 oddíl uspořádal pro dospělé tři dvoudenní a čtyři jednodenní soustře-
dění v České republice. Přes zimní období probíhaly výcvikové bazény a teoretická 
školení.
Děti byly jednou na čtyřdenním a třikrát na dvoudenním soustředění v Čechách. 
Ve spolupráci s DDM Strakonice se konalo osm dvoudenních soustředění.
Tělesně postižení absolvovali tři dvoudenní soustředění v České republice.

Ragby klub Strakonice
V tomto roce se oddíl zaměřil především na jarní část Oblastního poháru Čech, 
ve kterém nastupoval ve společenství s Ragby týmem Písek. Dále se zúčastnil 
již pátého ročníku mezinárodního turnaje Schneider electric v Paříži, kde obsadil 
čtvrté místo po jednom vítězství, jedné remíze a dvou těsných porážkách. V září 
oddíl uspořádal další ročník turnaje O pohár města Strakonice, kde obsadil dělené 
třetí místo. 
Do budoucna oddíl plánuje hlavně omlazení týmu, neboť starší hráči, kteří za 
oddíl nastupovali, pomalu ukončují aktivní kariéru a uvolňují místo nové generaci. 
Proto na příští rok plánuje hlavně nábory mladších hráčů ve věku od 15 do 18 let 
a v návaznosti na to i hráče mladší. Na další sezonu se oddíl nepřihlásil do sou-
těže, ale chce se zaměřit spíše na rozvoj nováčků a turnajová a přátelská utkání. 

SKI-Klub Strakonice
Oddíl	běžeckého	lyžování
Rok 2012 byl rokem dalšího nárůstu členské základny. Počet členů stoupl až na 31, 
přibyli hlavně mladí závodníci, někteří absolvovali své první závody v životě. Starší 
a zkušenější závodníci již dosahovali úspěchů na krajské úrovni, Johanka Hůrková 
dokázala dva krajské závody vyhrát a stala se nejúspěšnější závodnicí. Oddíl vyka-
zoval pravidelnou tréninkovou aktivitu pod vedením trenérů Radka Sosny a Bohu-
mila Melichara, radou i účastí na trénincích pomáhal Jan Žák, na atletické přípravě 
se podíleli také Radek Valíček a Jaroslav Pudil. Naběhalo se spoustu tréninkových 
kilometrů, pilovala se technika na kolečkových lyžích, jezdilo se na kolech, ale na-
šel se také čas na jízdu na raftech, pracovní brigádu na Kubovce i jiné doplňkové 
aktivity, které upevnily kolektiv nejen dětí, ale i rodičů, bez jejichž pomoci by tyto 
činnosti nebyly možné. Vrcholem snažení byla samozřejmě účast na závodech, ať 
už na suchu nebo v zimě na lyžích.
Sportovní rok 2012 začal lyžařskou sezonou 2011–12. Závodníci SKI-Klubu Strako-
nice se zúčastnili Šumavského maratonu a minimaratonu na Kvildě. Nejlepších 
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výsledků dosáhli v silné konkurenci ve svých kategoriích Johanka Hůrková (4.), 
Kateřina Jeníčková (4.) a Kateřina Kučerová (6.). Naši závodníci startovali také v zá-
vodě ke 150. výročí vzniku Sokola v Nové Peci, odkud si přivezli mnoho umístě-
ní na stupních vítězů. V tradičním závěrečném závodě Jarní běh na Zadově pak 
všechny šokovala Johanka Hůrková, která, ač závodila s o rok staršími, dokázala 
zvítězit v kategorii nejmladšího žactva do 10 let. Na stupně vítězů vystoupil také 
Vladislav Slanec, který byl v kategorii mladších dorostenců třetí, Jiří Poisl byl šestý. 
Obou krajských závodů se dále zúčastnili Štěpánka Hanušová, Jan Slanec, Antonín 
Hanuš a Ondřej Poisl. 
V jarním přípravném období se zúčastnili závodu Běh Mufloní stezkou v Kato-
vicích. Nejlepších výsledků dosáhli Johanka Hůrková (2.), Antonín a Vojtěch Ha-
nušovi (oba 3.) a Tomáš Sosna (3.). Vybraní závodníci se také zapojili do závodů 
v letním biatlonu, kde např. Kateřina Jeníčková dokázala vyhrát i celostátní zá-
vod českého poháru. Vrcholem letní přípravy bylo soustředění na Kubově Huti, 
kde trénovali dvakrát až třikrát denně. Natrénované kilometry byly pak zúročeny 
v podzimních krosech a hlavně v zimních lyžařských závodech. Na podzim se 
ve Ski klubu objevila jména nových závodníků, kteří se hned dokázali zapsat 
mezi nejlepší: v běhu do vrchu Vodník ve Vimperku Matyáš Jánský získal výborné 
třetí místo, Jaroslav Zahradník a Antonín Hanuš páté místo, v lyžařském krosu 
na Hajné Hoře pak Matyáš Jánský doběhl pro druhé místo, Štěpánka Hanušová 
pro čtvrté a Antonín Hanuš pro páté. Vrcholem podzimní sezony byl jako kaž-
doročně domácí závod Běh okolo Kuřidla. V kategorii staršího žactva byl Matyáš 
Jánský znovu druhý, stejné místo v kategorii dorostu získal jeho bratr Šimon, 
Jaroslav Zahradník byl třetí, Vojtěch Silovský, Antonín Hanuš a Kateřina Jeníčková 
čtvrtí a Štěpánka Hanušová pátá. Soutěží se zúčastnili i naši nejmladší závodníci 
Josefína Jánská (2008) a Štěpán Melichar (2007). 
Závěr roku se nesl ve znamení prvních lyžařských soutěží. V závodech První sníh 
na Kvildě byla nejlepší Štěpánka Hanušová (5.), Johanka Hůrková (6.) a Jiří Poisl 
(7.). V samém závěru roku pak Johanka Hůrková závodila ve Zwieselu, kde ve 
sprintu dokázala vyjet čtvrté místo a na Vodnickém silvestrovském kritériu 30. 12. 
dokonce suverénně zvítězila (Vojtěch Silovský byl ještě šestý). 

alpské	lyžování	
SKI-Klub Strakonice se v sekci alpského lyžování v sezoně 2012-2013 soustředil 
na výchovu dětí a mládeže formou víkendových tréninků ve středisku na Kubo-
vě Huti. Celá sezona každoročně začíná už při týdenním soustředění po Váno-
cích. Po novém roce pak startuje závodní sezona, která v roce 2012-13 nebyla po 
stránce dosažených výsledků špatná. Jednotlivých soustředění nebo tréninků se 
zúčastnilo cca osm dětí, z nichž pak pravidelně až pět startovalo v republikových 
nebo krajských kontrolních i veřejných závodech. Uprostřed sezony se pak všichni 
zúčastnili týdenního soustředění o jarních prázdninách.
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Oddíl v sezoně 2012-13 uspořádal kvalitní veřejný závod mezikrajské úrovně v ob-
řím slalomu a slalomu speciál. Konec sezony tradičně ukončil veřejný závod v ob-
řím slalomu, kterým se oddíl snaží co nejvíce vstoupit do povědomí široké veřej-
nosti a tím podpořit zájem mladých lyžařů o vstup do oddílu.
Všichni členové oddílu, kteří se aktivně nepodílejí na práci s mládeží na úrovni 
tréninků a podpory v závodech, pak neúnavně pracují na provozování zimního 
střediska na Kubově Huti.
Člen klubu Jiří Voráček st. se výrazně zasloužil o pořadatelství Mezinárodního mi-
strovství ČR v alpských disciplínách žákovských kategorií ve středisku Hochficht 
v Rakousku, jehož úspěšným pořadatelem byl Jihočeský krajský svaz lyžování ČR, 
sekce alpských disciplín. Pan Jiří Voráček st. byl při tomto mistrovství členem pořa-
datelské rady.

Z výsledků jednotlivců na závodech pak stojí za uvedení:
Jiří Voráček
17. místo v superobřím slalomu – republikový kontrolní závod Špičák
18. místo v superobřím slalomu – republikový kontrolní závod Špičák
21. místo v superobřím slalomu – mistrovství ČR – starší žáci – Hochficht
1. místo v kategorii starší žáci – veřejný závod v triatlonu Třeboň
3. místo v kategorii muži – veřejný závod v triatlonu Třeboň
Jakub Rataj
1. místo ve veřejném závodě slalomu speciál na Kubově Huti
2. místo ve skikrosu na Kubově Huti

TJ ČZ Strakonice
V úterý 21. 8. v 18.00 hodin byl odstartován 18. ročník Běhu městem. Startovalo 
se v prostoru strakonického hradu, trať vedla ulicemi města. Závodníci mohli bě-
žet okruh dlouhý 3 300 m nebo 6 600 m. Pro milovníky chůze byl zorganizován 
procházkový okruh Nordic Walking s instruktážní přednáškou. Běh byl uspořádán 
Tělovýchovnou jednotou ČZ ve spolupráci s OS ČSTV Strakonice a vojenským útva-
rem. V doprovodném programu „112 Záchrana života“ byla předvedena technika 
integrovaného záchranného systému. Nechyběl ani tradiční vojenský guláš a akci 
doprovázela hudební skupina Pauza. 
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Oddíl	atletiky
Přehled závodů a umístění:
(KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev)

I.) halová sezona
21. 1. KPJ – starší + mladší žactvo, Praha – Strahov
Ondřej Marienka  3. místo starší žáci  150 m  19,34 s
Ondřej Marienka  5. místo starší žáci  60 m  7,99 s
Tereza Plačková  4. místo starší žákyně dálka  410 cm
Pavla Brejchová  3. místo mladší žákyně 60 m  8,95 s
Petra Černá  2. místo mladší žákyně 150 m  21,71 s
Petra Černá  4. místo mladší žákyně 60 m  8,97 s
Petra Černá  3. místo mladší žákyně dálka  421 cm
Lukáš Rasocha  6. místo mladší žáci 800 m  2:40,61
Ondřej Marienka,  
Martin Plaček, Lukáš Rasocha 3. místo starší žáci  3×300 m  2:21,53

25. 2. KPJ – přípravka, Nová Včelnice
Oddíl se nezúčastnil. 

II.) hlavní sezona
16. 6. KPJ – mladší žactvo, České Budějovice
Pavla Brejchová  2. místo mladší žákyně 60 m  8,38 s
Pavla Brejchová  3. místo mladší žákyně 150 m  20,36 s
Petra Černá  2. místo mladší žákyně 60 m překážky 10,36 s
Petra Černá  3. místo mladší žákyně koule (3 kg) 811 cm
Petra Černá  6. místo mladší žákyně dálka  442 cm
Antonín Švarc  1. místo mladší žáci kriket. míček 61,33 m
Antonín Švarc  6. místo mladší žáci koule (3kg) 774 m
Ondřej Landsinger  2. místo mladší žáci kriket. míček 57,44 m
Ondřej Landsinger  6. místo mladší žáci dálka  401 cm
Martin Plaček  4. místo mladší žáci kriket. míček 53,98 m

23. 6. KPJ – starší žactvo + přípravka, České Budějovice
Ondřej Marienka  5. místo starší žáci  60 m  8,11 s
Ondřej Marienka  5. místo starší žáci  150 m  18,92 s
Viktorie Račková  2. místo starší žákyně 150 m  20,17 s
Viktorie Račková  3. místo starší žákyně 60 m  8,41 s
Petra Černá  3. místo starší žákyně 100 m překážky  18,06 s
Petra Černá  3. místo starší žákyně koule (3 kg) 814 cm
Tereza Plačková  3. místo starší žákyně oštěp (500 g) 26,41 m
Kamila Pilíková  1. místo přípravka  50 m  7,99 s
Barbora Tůmová  3. místo přípravka  kriket. míček 32,45 m
Jana Mrázková  4. místo přípravka  kriket. míček 32,45 m
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Nikola Němečková  5. místo přípravka  dálka  373 cm
Kamila Pilíková  6. místo přípravka  dálka  369 cm
Kryštof Býček  5. místo přípravka  kriket. míček 37,03 m
Kryštof Býček, Adam Přib, 
Daniel Jarolím, Matouš Kovář 1. místo přípravka  4×60 m  40,49 s 
Kamila Pilíková, Barbora Tůmová, 
Nikola Němečková, Jana Mrázková  
   4. místo přípravka  4×60 m  38,80 s

14.–15. 7. Pacovské víceboje, Pacov
Petra Černá  1. místo mladší žákyně pětiboj  2 538 bodů

 
11.–12. 9. European Kids Athletics Games, mezinárodní závody v Brně 
Antonín Švarc  1. místo ročník 2000 kriket. míček 57,75 m
Ondřej Landsinger  2. místo ročník 2000 kriket. míček 55,45 m
Viktorie Račková  13. místo ročník 1998 60 m  8,48 s
Petra Černá  4. místo ročník 1999 dálka  475 cm
Petra Černá  12. místo ročník 1999 60 m  8,76 s
Kamila Pilíková  13. místo ročník 2001 600 m  2:03,79

16. 9. Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva, Kladno
Jednalo se o atletický závod mezi pěti kraji, konkrétně výběr Prahy, Středočeský 
kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.
Nominaci ve výběru Jihočeského kraje si zajistili: Petra Černá (60 m překážky, 300 
m, štafeta), Antonín Švarc (kriketový míček) a Martin Plaček (kriketový míček).

29. 9. KPJ – víceboje: mladší žactvo + přípravka, České Budějovice
Martin Plaček  6. místo mladší žáci pětiboj  1 586 bodů
Antonín Švarc  8. místo mladší žáci pětiboj  1 171 bodů
Petra Černá  1. místo mladší žákyně pětiboj  2 833 bodů 
Jana Mrázková  3. místo přípravka  čtyřboj  1 407 bodů
Kamila Pilíková  5. místo přípravka  čtyřboj  1 353 bodů

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

V kategorii staršího a mladšího žactva hostovala „oddílová děvčata“ (Tereza Plač-
ková, Viktorie Račková, Petra Černá, Pavla Brejchová) v oddíle TJ Nová Včelnice, se 
kterým obsadila celkově druhé místo v kraji. Zajistila si tak účast v semifinále mi-
strovství ČR v družstvech, které se konalo v Třebíči a kde získalo družstvo starších 
žákyň Nové Včelnice páté místo.
Petra Černá obsadila v průběžných tabulkách ČR pro rok 2012 v kategorii mladší 
žákyně celkové čtvrté místo v pětiboji (2 833 bodů)!
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Oddíl	házené
Rok 2012 zahájili minižáci vítězně na turnaji v Praze a potěšili trenérskou dvojici 
Michal Fencl, Jaroslav Miklas. Tradičně na počátku ledna také hráli starší žáci Jiho-
český pohár v Třeboni. Trenérská dvojice Roman Nejdl a Jindřich Kosák byla spo-
kojena s druhým místem za SKP Bratislava. Tomáš Chvosta se stal s 28 brankami 
nejlepším střelcem tohoto kvalitního turnaje. Přitom to byla výborná příprava pro 
další kola žákovské ligy, jíž jsou Strakoničtí tradičním účastníkem. Tato celorepubli-
ková soutěž byla opět finančně velice náročná (cesty na turnaje do Frýdku-Místku, 
Dvora Králové, Kopřivnice a Plzně při dvou turnajích doma), ale hráči se dostali 
až do finálové šestky na přebor republiky! Konečným krásným pátým místem na 
vrcholné akci opět potvrdili dlouhodobě výbornou výkonnost v této kategorii.
V prvním čtvrtletí se oddíl zúčastnil řady přípravných turnajů ve všech kategoriích, 
výsledky sice nebyly nejdůležitější, ale rozhodně byly velice dobré. Krásným úspě-
chem bylo vítězství mladších dorostenek na Bohemia Cupu 2012 v Plzni, kterým 
udělaly radost další trenérské dvojici David Darebný, Kateřina Moravcová. Hodně 
potěšilo první místo minižáků na tradičním mezinárodním turnaji Praga Cup 2012! 
Mladší žáci zde obsadili osmé místo (ze 47 družstev), vystoupení starších žáků (21. 
místo z 61 družstev) je hodnoceno jako neúspěch.
Mladší žáci vyhráli výtečně obsazený turnaj Vangl Cup 2012 v Ivančicích a potvrdili, 
že patří k nejlepším v republice. Tradiční mezinárodní turnaj Quirinus Cup 2012 
v německém Neussu skončil pro oddílové dorostence a dorostenky v osmifinále, 
ale děvčata vypadla opravdu smolně, když dostala od pražské Slavie rozhodující 
gól ze sedmimetrového hodu po skončení řádné hrací doby.
V krajských soutěžích obhájili loňský titul přeborníka minižáci, mladší žáci i starší 
žáci (béčko bylo třetí). Mladší žáci se již tradičně probojovali na mistrovství re-
publiky v házenkářském desetiboji a skončili stejně jako vloni na pátém místě, 
za úspěchem je dvojice trenérů Roman Marienka, Michal Fencl. Na neoficiálním 
mistrovství ČR minižactva, kterým je červnový turnaj Mega mini Liberec, družstvo 
obsadilo, jak jinak, páté místo!
V ligových soutěžích splnili muži pod taktovkou trenéra Miroslava Vávry zadaný 
úkol, kterým bylo vítězství ve II. lize a postup do druhé nejvyšší republikové sou-
těže, do I. ligy. Družstvo vyhrálo s náskokem devíti (!) bodů, když za celou soutěž 
pouze jednou prohrálo a jednou remizovalo! Ženy (trenéři Eva Krausová a Zbyněk 
Antošovský) skončily ve II. lize třetí (pouhé dva body za prvním), když o první 
místo bojovaly až do posledního kola. Mladší dorostenci (trenéři Roman Marienka 
a Roman Plojhar) v kvalitní nejvyšší celostátní soutěži I. ligy skončili jedenáctí a zů-
stali v ní i pro další ročník. Mladší dorostenky obsadily v I. lize deváté místo, také 
velice pěkné. Takže sezonu 2011/2012 je možné hodnotit jako velice úspěšnou!
Sportovali i „staří páni“ – v turnaji v Třeboni (pro kategorii nad 35 let obsadili druhé 
místo v konkurenci sedmi družstev, za Kopřivnicí, před Třeboní, Spartou, Brnem atd.).
Ve 44. ročníku turnaje Kappelberg v německém Hofenu, kde muži startovali už po 
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dvaadvacáté, vyhráli turnaj elitní skupiny a potvrdili, že družstvo bude na podzim 
hodně silné. Další příprava na prvoligovou sezonu proběhla na vítězných turnajích 
v Linzi a v Libčicích nad Vltavou.
Období prázdnin bylo věnováno činorodé práci. Nezištnou a poctivou prací řady 
členů oddílu se podařil naplnit smělý záměr, kterým bylo rozšíření a renovace stá-
vajícího bufetu. Znovu se ukázalo, že „házenkáři umí“. Slova uznání od všech 
hostujících soupeřů, kteří znali původní skromné podmínky, ve kterých jim bylo 
poskytováno občerstvení, samozřejmě potěšila.
Událostí pro oddíl byla na začátku září dvě přátelská utkání s mužskou reprezentací Ku-
vajtu, která byla na soustředění v Plzni. První sehrál v Plzni (34:39), druhé pak ve Strako-
nicích (29:40). Také oddílová mládež (mladší žáci, starší žáci a mladší dorostenci) hrála 
se Sporting Club Kuwait (házenkářský oddíl z hlavního města Kuvajtu), také v těchto 
utkáních s fyzicky vyspělejšími soupeři prohráli, i když mladší dorostenci jen těsně…
Ani další družstva oddílu nezahálela a absolvovala přípravné turnaje doma i po re-
publice. Prostě o strakonické házené se ví! Starší dorostenky hrály tradiční příprav-
ný turnaj doma a tradičně ho vyhrály, což byl příslib před vstupem do II. ligy. Děv-
čata pak v soutěži potvrdila svoje kvality a s přehledem její podzimní část vyhrála!
Tradičním rozjezdem v mistrovských soutěžích dospělých je Český pohár. Ženy ve 
2. kole hostily prvoligový DHC SVŠ Plzeň a jednobranková porážka vznikla gólem, 
obdrženým čtyři sekundy před závěrečným hvizdem. Mužům se dařilo lépe. Po 
vítězstvích v Žatci a ve 3. kole s Libčicemi n. Vlt. (18:17) si opět zahráli osmifinále, 
tentokráte s extraligovými Lovosicemi (26:31).
Ženy začaly II. ligu rozpačitě, remízou doma s Ústím n. L. a porážkou v Tachově. 
Na nejvyšší postupové příčky tentokráte nemyslely. Čtvrté místo po podzimu bylo 
realitou. Muži coby nováček I. ligy šli do soutěže s cílem hrát uprostřed tabulky. 
V prvním domácím utkání s Náchodem se ještě projevila nováčkovská nervozita 
v podobě jednobrankové porážky, vzápětí pomohla jednobranková výhra v Jičíně. 
Potom ještě domácí remíza s Olomoucí, ale víc bodů už v naší krásné hale ne-
ztratili. Hodně k tomu pomohli výteční diváci, na všech utkáních bylo vyprodáno. 
V polovině soutěže jim patřilo výborné čtvrté místo. Potěšilo především zapojení 
mladých hráčů kolem zkušeného extraligového Martina Mošovského, jarní zkuše-
nosti z nejvyšší soutěže (hostování v Třeboňi) zúročili i David Zbíral, Miroslav Ma-
sák a Michal Tockstein. Uplatnění v celku našli i dorostenci Pavel Kaufman v bran-
ce, Roman Marienka a Michal Krejčí! Na hostování přišel třeboňský brankář Jakub 
Jareš a rázem měl oddíl, spolu s Jiřím Vosobou, tři výborné brankáře. 
Úspěšné tažení mužů přitáhlo do oddílu řadu bývalých hráčů, a tak nebyl problém 
přihlásit do krajského přeboru vedle B týmu dokonce i „Céčko“! Pohled na tabulku 
po podzimu potěšil, „Béčko“ první, „Céčko“ druhé…
Krajský přebor v mládežnických chlapeckých kategoriích byl obrazem suverenity 
Strakonic. Bez porážky své soutěže vedli starší žáci a mladší žáci, přičemž béčko 
mladších bylo druhé! 
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Společensky se oddíl házené prezentoval koncem listopadu „Házenkářským ple-
sem 2012“. Podařilo se zaplnit celý dům kultury, přišlo na 400 návštěvníků. Pro-
gramem večera výtečně provázela Martina Vaněčková, k tanci hrála kapela Scé-
na, v programu nechyběly ani „Řepické babči“. Všichni se náramně bavili, všichni 
vyslovovali pořadatelům jen slova uznání, a tak se o strakonických házenkářích 
a házenkářkách mluvilo i v závěru úspěšného roku 2012.

Oddíl	nohejbalu
V roce 2012 mělo za oddíl nohejbalu pravidelnou činnost mužstvo „A“, které hrálo 
krajskou soutěž a dvě mužstva „B“ a „C“ mužů, která hrála dlouhodobou soutěž 
okresní přebor, a začínající mužstvo žactva hrající krajský přebor (výsledky níže). 
Mužstvo „A“ skončilo v krajském přeboru na slušném pátém místě, mužstvo „B“ 
vyhrálo oblastní přebor Strakonicka a tím obhájilo loňské vítězství, mužstvo „C“ 
bylo deváté a mužstvo žactva páté.
Opět proběhly dva tradiční turnaje, které byly pořádány s finanční podporou měs-
ta Strakonice. První byl povinný okresní turnaj trojic, kde vyhrála TJ ČZ Strakonice 
„A“ (Jindřich Zemen, Petr Votava, Martin Smrčka). Druhý pak tradiční turnaj trojic. 
Zde TJ ČZ Strakonice „B“ získala první místo (Jiří Krejčí, Antonín Krejčí, Milan Janda).
Dále se oddíl zúčastnil turnaje trojic v Radomyšli, kde Jindřich Zemen, Petr Votava 
a Milan Janda obsadili páté místo. Oddíl byl také na turnaji trojic v Třebohosticích, 
kde zástupci oddílu opět vyhráli (Jindřich Zemen, Petr Votava, Josef Král a David 
Zemen – 11 let). 
Novinkou bylo přihlášení začínajícího mužstva žáků do soutěže krajského přebo-
ru, které se ukázalo jako nepřínosné, protože vedení krajského přeboru sloučilo 
do jedné soutěže žáky a dorost, což se v průběhu sezony projevilo jako chybný 
krok. Začínající žáci hráli proti zkušeným dorostencům, což bylo naprosto nepří-
nosné pro obě strany. Proto bylo jasné, že pro příští sezonu přihlašovat oddíl žáků 
do krajského přeboru by byla hloupost. 
Na výroční schůzi oddílu byl vyhlášen nejlepší hráč oddílu za rok 2012, stal se jím 
Jindřich Zemen. Také byl zvolen nový výbor, a to ve složení Petr Votava, Karel Vlas, 
Milan Janda.
Cílem pro příští rok je úspěšně reprezentovat oddíl a město Strakonice v soutěži 
okresního přeboru, kde budou dvě mužstva „A“ a „B“ mužů.
Největším zklamáním je ukončení činnosti začínající mládeže v oddíle a převedení 
celého mužstva žáků do oddílu v Radomyšli, údajně z důvodu lepších podmínek pro 
činnost. Paradoxem je opětovné přihlášení žactva do krajského přeboru za oddíl Rado-
myšle, které se v loňské sezoně ukázalo jako chybné a hlavně nepřínosné, ale věřme, 
že všechno zlé je pro něco dobré a pomůže hlavně mládeži v nohejbalovém rozvoji.
Důležitým bodem bude pro další rok dořešení situace ohledně areálu v Habeši, 
kde oddíl pracuje na změnách ve smlouvě, aby byl schopen ji dodržovat.
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Oddíl	orientačního	běhu
Oddíl uspořádal v roce 2012 závod oblastního žebříčku na Zálesí, náborový závod 
pro MŠ A. B. Svojsíka a vypomohl DDM při Dnu dětí.
Kategorie H21 se zúčastnila mistrovství světa, kde postoupila v krátké a klasické trati. 

Oddíl	volejbalu
Je zde další sportovní rok a s ním i další nová dění ve strakonickém volejbale, re-
spektive u týmu TJ ČZ Strakonice. Než začneme s podrobným rozborem, je nutné 
říct, že tento rok byl pro oddíl zlomový hned v několika směrech. Začněme ale 
pěkně od začátku.
A-tým mužů i nadále bojoval v krajském přeboru KP–I o čelní umístění ve stejném 
složení. Hlavní kostru tvořil nahrávač Marek Mika, smečaři Václav Svach, Rostislav 
Daňha, Michal Stejskal, Lukáš Málek, blokaři František Peller, Petr Kvapil, na postu 
libera pak nastupovali Václav Kliměš, Jan Pňáček nebo Adam Kalbáč. Vedoucím 
týmu byl Václav Braun. Po dramatickém boji, který trval až do konce soutěže, se 
vměstnali mezi českobudějovické týmy, ale až na čtvrté místo. Těsně pod bednou, 
ovšem jako nejlepší mimo budějovické týmy v soutěži. 
Již v průběhu této části soutěže tým postupně přišel ze zdravotních důvodů o Pet-
ra Holoubka z Volyně a z důvodů pracovních i o Michala Stejskala z Příbrami.
Po závěru sezony přišla první rána a první velké rozhodnutí. Konec svého účin-
kování v týmu totiž oznámilo hned několik hráčů: ze zdravotních důvodů Marek 
Mika a Petr Holoubek, z rodinných Václav Klimeš, z pracovních Lukáš Málek. Další-
mi nejistými hráči pak byli oba Příbramští Rostislav Daňha a Petr Kvapil.
Zbyli tedy Václav Svach, Fero Peller, Jan Pňáček a Adam Kalbáč. Na těchto hráčích 
bylo rozhodnout se, zda budou pokračovat a s kým. Po dlouhých úvahách padlo 
rozhodnutí, že ANO, a to s mladými hráči z B-týmu: Jakubem Polánkou, Antoní-
nem Poduškou, Karlem Soukupem, Filipem Hromkem a Josefem Němcem. 
V nové sezoně pak byl stanoven jasný cíl – nebýt poslední a pro mladé sbírat 
zkušenosti. Hned úvod ukázal, že mladí mají chuť, ale že to bude velmi těžké. 
Do konce roku se povedlo týmu pouze jednou vyhrát. I když řada zápasů skončila 
prohrou 0:3, přesto se objevily velmi světlé momenty. Snad se podaří cíl dodržet.
Pro B-tým, který má naopak odlišné starosti, byl rok 2012 opětovným bojem o pr-
venství v soutěži okresního přeboru. K mládí, které je zmíněno výše, je doplně-
na zkušenost starších hráčů: Pavel Sládek, Miroslav Hlava, Václav Braun, Zdeněk 
Braun a Adam Kalbáč. I nadále týmu pomáhají oba synové Pavla Sládka. 
Konec sezony 2011/2012 byl opět vyrovnaný, o celkové vítězství bojovaly dokonce 
tři týmy. Nakonec „Béčko“ skončilo o jednu porážku znovu druhé. Soutěž vyhrál 
tým „A“ TJ FEZKO Old Dogs Strakonice. 
Do další sezony 2012/2013 vstupoval tým ve stejném složení a se stejnými nejvyš-
šími ambicemi. Začátek nasvědčoval, že jsou ambice oprávněné.
A nyní děvčata – tým vlastních odchovankyň bojoval mezi dvanácti týmy dospě-
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lých žen v okresním přeboru. Trenéři Václav Svach a Lucie Samcová nadále po-
kračují v jejich tréninku. Tým je tentokrát zkušenější a je to vidět i na výsledcích 
a postavení v tabulce. Sestava týmu děvčat má celkem čtrnáct mladých a naděj-
ných hráček. V soutěži je doplňuje většinou Pavlína Kalbáčová. Je vidět, že hol-
kám trénink svědčí, a že mají v sobě velkou chuť hrát volejbal. Tým tvoří: Markéta 
Vacková, Lucie Pivovarská, Lucie Bílková, Renata Blažková, Lenka Remešová, Linda 
Tuháčková, Michaela Škotková, Tereza Schwarzová, Barbora Kohnová a Barbora 
Čiháková, Nikola a Lucie Hanušovy, Martina Hušková a Růžena Suchlová. Po loň-
ském posledním místě holky bojovaly v každém zápase a výsledek se dostavil. Na 
konci z toho bylo krásné osmé místo.
Po konci soutěže se tým rozloučil zejména s Markétou Vackovou a Michaelou 
Škotkovou, trénovat s týmem také již nestíhaly Lucie Pivovarská, Lucie Bílková, 
Růžena Suchlová ani Barbora Čiháková. Oddílu se povedlo dojednat své hráčce 
Tereze Schwarzové kvalitní tréninky v Českých Budějovicích, kam šla na školu. Vět-
ší prostor tak v novém ročníku dostávaly ostatní hráčky. K týmu ještě přišly hráčky 
nové – Simona Hrčková a Sabina Vokounová. Trenér se navíc začal snažit, aby se 
holky začaly při vlastní hře spoléhat jen na sebe, bez pomoci Pavlíny Kalbáčové. 
Naštěstí se žádný velký pokles ve výkonnosti nekonal a tým si udržoval klidný 
střed tabulky. Věřme, že holkám elán vydrží.
V létě se hráči a hráčky zúčastnili hlavně turnaje „Volejbalová smeč Radomyšl“, kde 
se podařilo jednomu týmu vyhrát, další tým byl třetí. I další týmy oddílu měly na 
tomto kvalitním a krásném turnaji zastoupení. 
Oddíl se i nadále úspěšně staral o svoji budoucnost a vynakládal velké úsilí při 
trénování dětí. Ty měly velkou chuť, a tak dvakrát týdně byla vždy hala plná malých 
špuntů (hlavně tedy holek), kterým se věnovala Asja Cvetinová, Jan Pňáček a Lucie 
Samcová. I zde byly vidět pokroky všech a talent některých z nich.
Ovšem zájem byl od nového školního roku tak značný, že se již na začátku prázd-
nin hlásili další nováčci. Oddíl takový zájem nečekal, ale musel reagovat. Velkou 
šancí a pomocí bylo otevření zcela nové školy ZŠ Povážská ve Školní ulici ve Stra-
konicích, jejíž součástí je nová krásná a prostorná tělocvična. Oddílu se podařilo 
sehnat a přemluvit i dvě trenérky, které se o nováčky postaraly. Janka Čenovská 
a Lenka Veselá si tedy vzaly na starosti právě tyto nové naděje a dvakrát týdně 
s nimi začaly pronikat do základů volejbalu.
Další novinkou byl začátek spolupráce mezi oddílem volejbalu TJ ČZ Strakonice a ex-
traligovým týmem VK Jihostroj České Budějovice. Do tohoto týmu letos přišel na 
pozici šéftrenéra mládeže dlouholetý výborný hráč a reprezentant Vojtěch Zach. 
A právě s ním začala spolupráce zejména metodická i materiálová. Také se osobně 
zúčastnil několika náborových tréninků a pomohl vybavit oddíl i mnoha věcmi. 
Tým mužů i letos prohloubil vztahy se svým partnerským týmem z Belgie a sehrál 
s ním vítězný přátelský zápas. Poté si oba týmy vyměnily své poznatky a zkušenos-
ti nejen z volejbalového prostředí.
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Co se týká „administrativní“ otázky, tak proběhly nové volby vedení oddílu. Na 
pozici předsedy byl nově jmenován Václav Svach, a to jednohlasně. Členy výboru 
se pak stali Václav Braun a Pavel Sládek.
Nadále se daří stále zdokonalovat webové stránky www.volejbal-st.cz, o které se 
starají Adam Kalbáč a Josef Němec.

TJ Dražejov
Pravidelně po celou soutěžní sezonu probíhala mistrovská utkání všech mužstev jedno-
ty. Oddílu se podařilo za pomoci zkušených trenérů sestavit fotbalové přípravky – mladší 
a starší, z nichž se povedlo vychovat pár výborných nadějných hráčů, o které byl zájem 
v tréninkovém středisku v Písku i jinde. Mužstvo 35 stará garda dosáhlo velkého úspě-
chu, když skončilo v konkurenci na druhém místě. Mužstvo žáků obsadilo šesté místo 
a následně bylo kvůli nedostatku dětí zrušeno. Mužstvo „A“ hrálo stabilně okresní pře-
bor. Za 50 let od vzniku TJ ještě nikdy nespadlo do nižší soutěže, což je rarita. 
Tenisový oddíl pracuje po celý rok dle počasí, kurt navštěvuje poměrně dost spor-
tovců. Oddíloví tenisté odehráli čtyři tenisové turnaje. 
Každý rok jednota pořádá dětský den, o který je velký zájem mezi dětmi i dospě-
lými nejen z Dražejova. Na konci sezony se konají vždy v červnu turnaje přípravek 
a turnaj mužů.

TJ Fezko Strakonice
Oddíl	kuželek
Sportovní život oddílu kuželek pokračoval v ne právě lichotivé tendenci. A-družstvo 
spadlo z divizní soutěže do KP I, družstvo „B“ se nedokázalo probojovat z okresní-
ho přeboru do KP II. Pokračoval nedobrý stav hráčské základny, kdy oddílu ubývali 
závodně hrající členové, kteří by měli chuť bojovat ve vyšších soutěžích. Nedařilo 
se ani získávat nové členy, kteří by chtěli reprezentovat oddíl i na jiné úrovni, než 
je okresní přebor družstev. Celkově lze stav oddílu kuželek shrnout pod jednodu-
chou větu – oddíl stárne, mladých nepřibývá tolik, aby nahradili přirozený úbytek 
hráčů, kteří končí s aktivním sportem z věkových a zdravotních důvodů. 
Přestože oddíl každoročně získává několik mladých hráček a hráčů, tak po přecho-
du ze základní na střední školy tito hráči s kuželkami končí a po skončení studií se 
již ke kuželkám nikdo nevrací. 
Oddíl kuželek v roce 2012 pokračoval v údržbě a opravách čtyřdráhové kuželny, 
kde je po pěti letech po rekonstrukci opraveno vnitřní vybavení, doplněny šatny 
a přidáno další samostatné WC a sprcha pro hráče. Pro další roky je nezbytně 
nutné opravit střechu na staré části kuželny, kterou již začíná zatékat do objektu. 
Také s ohledem na ceny energií je nutno zateplit strop nad starou částí, kde je 
hlediště a klubovna. 
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Lze říci, že se daří udržet stav kuželny ve velmi dobrém stavu, i když s potížemi. 
Je nutno připravit generální opravu její staré části. Nově postavená část se čtyřmi 
dráhami je v dobrém stavu a průběžně se udržuje v chodu jak po technické stránce 
(automaty, počítadla, elektronika a další), tak i povrch drah, který uklízí samotní hráči. 
V kuželně TJ Fezko hraje své zápasy III. ligy družstvo Kovohutě Příbram, které nemá 
vlastní čtyřdráhu a již několik let má strakonickou kuželnu jako svou domácí. Di-
váci tak mohou vidět hru na podstatně vyšší úrovni, než je okresní přebor nebo 
soutěž KP I nebo KP II. 

Umístění 2012:
Oldřich Hendl získal dvanácté místo s 535 kuželkami na mistrovství ČR seniorů, 
vyhrál mistrovství kraje seniorů s 536 kuželkami a přebor okresu seniorů s 1 133 
kuželkami. Na přeboru okresu seniorů startoval také Jaroslav Petráň, který s 1 032 
kuželkami obsadil páté místo. Na okresním přeboru mužů byl na pátém místě 
Karel Filek s 1 046 kuželkami. Na okresním přeboru starších žáků vyhrál Ondřej 
Palán s 372 kuželkami a Ivan Gondek zvítězil v okresním přeboru mladších žáků 
s 322 kuželkami. 

Oddíl	plaveckých	sportů,	vodní	pólo	
Nejlepší sedmička ČR mužů sezony 2011–2012: Aleš Volák, Tomáš Kopenec
Nejlepší sedmička ČR žen v sezoně 2011–2012: Barbora Hlavatá, Karolína Hlavatá
V reprezentačních družstvech startovali:
– v družstvu mužů: Aleš Volák, Tomáš Kopenec
– v družstvu žen: Barbora Hlavatá, Karolína Hlavatá, Lucie Votavová
– v družstvu dorostenek: Barbora Hlavatá, Karolína Hlavatá
V anketě Nejlepší sportovec okresu Strakonice byl v kategorii dospělých na pátém 
místě vyhlášen Aleš Volák.
Mistrovství světa dorostenek v Austrálii se zúčastnily Barbora a Karolína Hlavatých. 

TJ Otava Strakonice
Jednota působí ve své loděnici na zadním Podskalí. Rok 2012 byl zaměřen na 
obnovení činnosti oddílu mládeže, což se podařilo a v oddíle sportovalo jedenáct 
členů v mládežnických kategoriích.
Oddíl koncem června tradičně pořádal 23. ročník Strakonických slalomů a sjezdů. 
Premiérově se podařilo uspořádat o prvním říjnovém víkendu Podzimní slalomy 
ve spolupráci s klatovskými slalomáři. Účast byla velmi dobrá, startovalo 100 lodí.
Historické druhé místo ve světovém poháru získal oddílový odchovanec Jan Von-
dra v francouzském Poa.
Z řad mladých nastupujících závodníků získala na podzimních slalomech ve Strako-
nicích druhé místo Zuzana Lánová, třetí Viktorie Dunovská a čtvrté Jaroslav Hajduch.
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TJ Sokol Strakonice
V roce 2012 měla jednota celkem 291 členů, z nichž mládeže bylo 172, zbývajících 
119 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni ve dvou 
sportovních oddílech – stolním tenisu a oddílu sportovního tance. Nejvíce členů 
měl odbor všestrannosti – 226.
Výbor se pravidelně scházel jednou měsíčně a řešil převážně finanční situaci jednoty, 
která nebyla rozhodně příznivá. Náklady na energie, materiál i služby budou pro TJ 
zcela jistě i v budoucnu neúnosné. I přes tyto potíže se jednota snaží pro své sportov-
ní oddíly a odbor všestrannosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich činnost. 

Odbor	všestrannosti
Měl celkem 226 členů, z toho: 40 párů rodičů s dětmi, 62 žákyň, 36 žáků, jednu 
dorostenku, 47 žen, 16 mužů a 24 seniorů. Pro odbor všestrannosti byl rok 2012 
především ve znamení příprav a vystoupení na XV. všesokolském sletu v Pra-
ze. Nácviku sletových skladeb se věnovalo od předchozího podzimu 54 členů 
jednoty, a to ve třech skladbách: Muzikantova písnička (12 párů), Jonatán (16 
mladších žákyň) a Nebe nad hlavou (12 žen). Odbor poprvé předvedl ukázky 
skladeb širší veřejnosti 5. 5. při župním přeboru v lehké atletice na stadionu 
ve Strakonicích. Následovalo pak vystoupení na župním sletu v Českých Budě-
jovicích 9. 6. Přestože počasí nepřálo, dopadla všechna vystoupení, dá se říci, 
na jedničku. Nejvíce se všichni těšili na vystoupení v Praze. Přestože účast na 
sletu byla dost finančně náročná, nikdo neodpadl a celá strakonická výprava 
odcestovala 30. 6. do Prahy. Následovaly zkoušky, generálky a hlavní vystoupe-
ní. Bylo to velmi náročné, hlavně pro mladší žákyně, neboť vystupovaly v obou 
hlavních dnech, a také pro ty nejmenší ze skladby rodičů s dětmi. Všichni je 
obdivovali, jak všechno perfektně zvládli. Ale aby si někdo nemyslel, že se tam 
jenom cvičilo. Děti se podívaly po Praze, navštívily ZOO, Pražský hrad, Petřín-
skou rozhlednu a také se vyřádily v plaveckém areálu EDEN. Jediným stínem 
na tomto sletu bylo, že se účastníci nemohli podívat na cvičence z ostatních 
skladeb při zkouškách a generálkách. Jinak všichni z Prahy odjížděli po hezky 
prožitém týdnu s tím, že se snad sejdeme i na tom příštím sletu v roce 2018, 
což mluví za všechno. 
I když bylo s nácvikem sletu hodně práce, nevynechal odbor ani své již tradiční akce:
Dne 5. 1. přivítala nový cvičební rok již tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny 
děti každý rok velice těší. Hry, soutěže, tancování, to má vždy úspěch. 
Z pověření Jihočeské župy uspořádal odbor Župní přebor v plavání. Odboroví zá-
vodníci dosáhli docela pěkných výsledků: žákyně I. – 3. Tereza Matasová, 7.–8. 
Jolana Chylíková, 10. Tereza Špánová; žákyně II. – 10.-11. Lucie Švejnohová, 13. Mi-
chaela Taubrová; žákyně III. – 13. Julie Mrázová; žákyně IV. – 2. Linda Procházková; 
žáci I. – 1. Jiří Špán a žáci IV. – 1. Jan Kačírek. 
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Neděle dne 12. 2. patřila dětem v maskách. Konal se tradiční dětský karneval se 
spoustou her, soutěží a také volbou nejhezčích masek, které byly patřičně odmě-
něny. Ale nikdo nepřišel zkrátka, všichni si odnesli nějakou tu maličkost.
Dne 21. 4. se odborové žákyně zúčastnily župního přeboru v gymnastice a šplhu, 
který se konal v Písku. Nejlepších výsledků dosáhly v jednotlivých kategoriích tyto 
závodnice: žákyně I. – 2. Tereza Matasová, 3. Michaela Jánská, 10. Patricie Něm-
cová; žákyně II. – 9. Lucie Fajová, 13. Markéta Jánská; žákyně III. – 9. Michaela 
Taubrová, 10. Lucie Švejnohová; žákyně IV. – 2. Linda Procházková. 
Poslední dubnový den byl odbor opět pověřen uspořádáním župního přeboru 
v atletice, který se konal pod záštitou starosty města Strakonice Mgr. Ing. Pavla 
Vondryse. Je to vždy akce velice náročná na přípravu. Hlavně pro Strakonické jako 
pořadatele. Všichni jsou z řad odborových členů a jsou přesvědčeni, že se svého 
úkolu zhostili velice dobře. Dle ohlasu z ostatních jednot se zde všem dobře závo-
dí. Strakoničtí závodníci dosáhli těchto výsledků: nejmladší žactvo – 5. Viktor Janda, 
10. Kateřina Wolfová, 14. Zbyněk Hrdlička, 17. Marek Sokol, 19. Eliška Školová, 22. 
Antonín Šimek, 22. Filip Švejnoha; žákyně I. – 2. Michaela Jánská, 4. Tereza Mata-
sová, 9. Barbora Plojharová, 10. Tereza Špánová, 11. Patricie Němcová, 24. Viktorie 
Bláhová; žákyně II. – 8. Lucie Švejnohová, 15. Kamila Vokrojová, 19. Michaela Taub-
rová; žákyně IV. – 1. Linda Procházková. Součástí tohoto přeboru bylo vyhodno-
cení župního přeboru všestrannosti. Nejlepší umístění v jednotlivých kategoriích:
žákyně I. – 2. Michaela Jánská, 3. Tereza Matasová; žákyně II. – 7. Lucie Švejnoho-
vá, 9. Michaela Taubrová; žákyně IV. – 1. Linda Procházková.
Republikového přeboru ČOS ve všestrannosti se zúčastnily v kategorii žákyně I. 
Michaela Jánská, která obsadila patnácté místo ze 34 závodnic a v kategorii žáky-
ně IV. Linda Procházková, která skončila třetí z 32 závodnic. 
Ve dnech 11.–13. 5. se uskutečnilo setkání cvičitelů na Kubově Huti, jehož součástí 
byl seminář pobytu v přírodě. 
První červnový den patří vždy dětem, a tak jim cvičitelé opět připravili odpoledne 
plné her, soutěží a samozřejmě i sladkých odměn. 
Dne 14. 6. došlo na „prázdninové loučení“. Odbor se sešel v odpočinkové zóně 
pod „Hvězdou“. Byly připraveny různé zábavné úkoly, soutěže, hry a táborák pří-
tomné naladil na dny příští.
Vzhledem k odborové účasti na všesokolském sletu musela jednota posunout termín 
tradičního letního tábora. Uskutečnil se ve dnech 8.–20. 7. Zúčastnilo se ho 39 dětí, 
které si užily hodně sportování, neboť letošní etapová hra se nesla v duchu olympij-
ských her. A tak kromě výsledků v jednotlivých disciplínách se děti seznámily s historií 
i současností olympijských her formou různých soutěží a testů. Škoda jen, že nemohl 
být z časových důvodů uskutečněn tábor pro nejmenší z řad rodičů s dětmi.
Dne 10. 9. bylo zahájeno opět cvičení ve všech kategoriích, které v odboru vše-
strannosti jsou: rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žactvo, ženy, muži, 
zdravotní tělovýchova a senioři.
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Třetí prosincový den byla uspořádána akademie spojená s mikulášskou nadílkou. 
V krátkých vystoupeních se představili členové odboru všestrannosti od předškol-
ních dětí, žactva až po skladbu cvičitelek (přibližně 80 cvičenců). Velice milé bylo 
i vystoupení dětí z našeho tanečního oddílu TWIST. To nejlepší, na co se těšily 
především děti, přišlo na konec – Mikuláš, čerti a andělé s kupou dárků. 
Ve dnech 7.-9. 12. se již tradičně konaly na Kubově Huti „Pepácké Vánoce“. Této 
akce se zúčastňují nejen členové jednoty, ale i z ostatních jednot naší župy. 
Muži uspořádali dne 26. 12. již tradiční Memoriál Františka Roučky v sálové ko-
pané, kterého se zúčastnilo celkem šest družstev. Odboroví muži se pochlapili 
a zvítězili.
Všechny tyto akce zajišťuje kolektiv cvičitelů za velké podpory rodinných příslušní-
ků. Patří jim za to velký dík.
 

Oddíl	stolního	tenisu
Oddíl má 35 členů, z toho 21 dospělých a 14 mládeže.
V dlouhodobé soutěži podzim 2011/jaro 2012 byla zapojena čtyři družstva s vý-
sledkem: 
„A“ – krajský přebor III. třída jedenácté místo, „B“ – okresní přebor osmé místo, 
„C“ – okresní přebor jedenácté místo, „D“ – okresní přebor třinácté místo. Nejú-
spěšnější hráči: „A“ družstvo Josef Jungvirt, „B“ družstvo František Hrach st., „C“ 
družstvo Vladimír Vaněk a „D“ družstvo Petr Staněk.  
Do soutěže podzim 2012/jaro 2013 se zapojila čtyři družstva, výsledky po první 
polovině soutěže: „A“ – krajský přebor II. třída jedenácté místo, „B“ – okresní 
přebor sedmé místo, „C“ – okresní přebor dvanácté místo a „D“ – okresní přebor 
čtrnácté místo. 
Oddíl uspořádal dva turnaje, a to jarní dne 28. 4., kde zvítězil Jaroslav Valíček, 
a vánoční dne 8. 12., na kterém opět vyhrál Jaroslav Valíček.
Oddíl se v lednu zúčastnil okresního přeboru mládeže (účast 15 dětí), v dubnu 
krajského přeboru družstev mladšího žactva dne 14. 4. (24 dětí) a krajského bo-
dovacího turnaje staršího žactva dne 15. 4. (30 dětí). V červnu proběhlo TOP 10 
staršího žactva dne 9. 6. (10 dětí) a v listopadu krajský bodovací turnaj dorostu 
a mladšího žactva dne 11. 11. (90 dětí).    
Svou kondici dvakrát vylepšovalo osm členů oddílu, a to na běžkách v lednu 
a únoru na Šumavě, deset členů vyjelo v květnu na cyklovýlet okresem Strakonice 
a tři členové absolvovali školení trenérů a rozhodčích stolního tenisu. Strakonič-
tí se zúčastnili mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu, které se konalo ve 
švédském Stockholmu ve dnech 22. 6. – 1. 7., byli s nimi i členové místní jednoty 
Ing. Josef Jungvirt a Jaroslav Valíček. Na mistrovství startovalo celkem 3 300 hráčů.
Oddíl v listopadu zabezpečil krajské kolo turnaje hasičského záchranného sboru. 
Během roku se čtyři členové oddílu průběžně zúčastnili republikových turnajů 
veteránů ve stolním tenisu v rámci Českomoravského klubu veteránů.
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Členové oddílu si svépomocí zabezpečili montáž nových stolů na stolní tenis 
a běžné opravy a údržbu materiálně technického vybavení.
 

Oddíl	tanečního	sportu	
V roce 2012 měl TK TWIST – TJ Sokol Strakonice 31 členů, z toho 17 dospělých 
a 14 mládeže. 
Aktivní členové tanečního klubu se zúčastnili celkem 52 národních i mezinárod-
ních tanečních soutěží organizovaných Českým svazem tanečního sportu. V rámci 
nich absolvovaly taneční páry TK TWIST celkem 143 závodů v latinskoamerických 
či standardních tancích.
Z těchto závodů získaly finálové umístění:
– děti HOBBY – 18 ×, z toho 4 vítězství
– junioři – 9 ×, z toho 3 vítězství 
– dospělí – 6 ×, z toho 3 vítězství. 
Vedle účasti páru JUN II a páru dospělí na mistrovství České republiky získali čle-
nové oddílu několik titulů mistrů Jihočeského kraje či mistrů České obce sokolské.
Současně se oddíloví tanečníci aktivně zapojují i do kulturních akcí, když se jako 
tradičně představili, vedle řady jiných, na plese ČZ Strakonice, Posádkovém plese 
ve Strakonicích či Reprezentačním plese města Písku.

Tenis klub Strakonice, o. s.
Rok 2012 byl ve strakonickém tenisovém klubu plný sportovní činnosti, ať už šlo 
o sport výkonnostní nebo rekreační. Díky úspěchům našich reprezentantů v Davis 
Cupu a Fed Cupu je v současné době o tenis zájem i mezi širokou veřejností a te-
nisová škola tak nemá nouzi o nejmenší zájemce o bílý sport. Díky investici do 
stavby tenisové haly se stal ve Strakonicích z tenisu celoroční sport nezávislý na 
počasí a roční době. Přesto je před tenis klubem stále mnoho úkolů, které se týkají 
například letního areálu, který byl postaven téměř před 30 lety a jeho údržba tak, 
aby poskytoval příjemné prostředí pro všechny návštěvníky, je více než náročná, 
především finančně.

Soutěže družstev
V soutěžích smíšených družstev se podařilo v roce 2012 poprvé po dlouholeté 
odmlce obsadit strakonickými týmy všechny věkové kategorie. Největších úspě-
chů se dosáhlo v kategorii dospělých a staršího žactva. Áčku dospělých jen těsně 
utekl postup do II. ligy, když v jihočeské divizi obsadili druhé místo. Do nejvyšší 
jihočeské soutěže se naopak podařilo postoupit týmu staršího žactva, když suve-
rénně prošlo krajským přeborem až k prvnímu místu. Za úspěch se dá považovat 
i udržení nejvyšší jihočeské soutěže v kategorii mladších žáků, když se dokázali 
vypořádat s odchodem opor do vyšší věkové kategorie.
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Největšího úspěchu z pohledu celé republiky dosáhl v roce 2012 člen klubu Miro-
slav Bouček, když se společně s Josefem Slavíkem (Záboří) a Václavem Vokatým 
(Vimperk) stal mistrem republiky družstev ve veteránské kategorii nad 60 let. 

Výsledky jednotlivců
Po soutěžích družstev se oddíloví závodníci věnovali turnajům jednotlivců a i tam 
se dokázali prosadit. O tom svědčí jejich umístění v tenisových žebříčcích za rok 
2012 (KŽ = krajský žebříček, CŽ = celostátní žebříček):

Kategorie  Hráč  KŽ CŽ Úspěchy

Dospělí  Tomáš Fiala 3. 73. Vítěz dvou turnajů ve dvouhře, 
      čtyři ve čtyřhře
  Pavel Procházka 6. 128. Vítěz jednoho turnaje ve 
      dvouhře, tří ve čtyřhře
  Pavel Švec 8. 161. Vítěz jednoho turnaje 
      ve dvouhře, tří ve čtyřhře
  Přemysl Fiala 10. 212. Vítěz jednoho turnaje 
      ve čtyřhře
Starší žáci  Adam Mikeš 4. 94. Vítěz čtyř turnajů ve dvouhře, 
      pěti ve čtyřhře
  Martin Čihák 6. 144. Vítěz čtyř turnajů ve čtyřhře
Mladší žáci Daniel Karger 12. 289. Premiérová sezona
  Adam Hoštička 15. 424. Premiérová sezona
Mladší žákyně Eliška Skálová 8. 235. 
  Tereza Bittnerová 9. 250. 
  Kristýna Plechatá 11. 282. 
  Tereza Benešová 18. 374. 
  Sabina Zušťáková 20. 410. Premiérová sezona

Za zmínku stojí také úspěch MUDr. Viléma Zoubka, který se na mistrovství světa 
lékařů probojoval mezi osm nejlepších ve své kategorii.

Pořádání turnajů
Tenisový klub ve Strakonicích je tradičním pořadatelem celostátních turnajů. Hlav-
ními akcemi v roce 2012 byly halové přebory jižních Čech v kategorii dospělých, 
letní celostátní turnaj mužů a žen kategorie „B“ (strakonický turnaj patří již několik 
let mezi nejlépe obsazené turnaje této kategorie) a celostátní turnaj kategorie „B“ 
starších žáků. Důvěru pro pořádání těchto turnajů získali strakoničtí pořadatelé 
(turnaje dospělých Ing. Pavel Procházka, turnaj starších žáků bratři Reisingerovi) 
i pro rok 2013. Na strakonických kurtech se také odehrála řada rekreačních turnajů, 
ať už šlo o turnaje jednotlivců, ve čtyřhře, nebo smíšených párů.
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Novinky
Během roku 2012 se podařilo zrekonstruovat a zvelebit klubovnu a její zázemí. 
Klubovna tak nyní slouží jako útulná restaurace pro hráče a ostatní návštěvníky 
tenisového areálu. Na přelomu roku 2012 a 2013 se podařilo uskutečnit další část 
rekonstrukce zázemí klubu, v jejímž rámci byly i za podpory města Strakonice 
(částka 50 tis. Kč) vytvořeny nové vytápěné šatny se sprchami, které tak mohou být 
využívány i během halové sezony.
Tenis klub se snaží umožnit hraní tenisu i široké veřejnosti. Již dva roky je proto 
například možné využívat levných sobot, kdy je celý den zvýhodněná cena proti 
odpoledním hodinám ve všední den. Novinkou pro rok 2013 bude rozšíření tohoto 
zvýhodnění na dopolední hodiny po celý týden. Aktuální informace o dění v te-
nisovém klubu lze také najít na webových stránkách klubu www.tkstrakonice.cz.

SK Tomako Strakonice, o. s.
V I. pololetí roku 2012 se odehrála druhá část XIX. ročníku Dudák ligy v sálové ko-
pané včetně play off. SK skončil na celkovém třetím místě.
Klub se také zúčastnil krajského poháru ve futsalu, kde postoupil do druhého 
kola.
Ve II. pololetí byl zahájen XX. ročník Dudák ligy a mužstvo uspořádalo Vánoční 
turnaj, jehož se zúčastnilo devět mužstev.

TK „Čtyřlístek“ Strakonice
Taneční klub „Čtyřlístek“ Strakonice se i v roce 2012 věnoval pravidelným trénin-
kům i vystupování na společenských akcích. Standardním i latinskoamerickým 
tancům se svěřenci klubu věnují třikrát týdně. Každý pár má choreograficky zpra-
cované ukázky tanců, s nimiž mohou vystupovat. V tomto roce se páry veřejnosti 
představily patnáctkrát, například na plese města Strakonice, v Praze na Vinohra-
dech, v domovech důchodců ve Strakonicích a Písku nebo při jiných událostech 
(plesy, Den matek…). Tanečníci TK Čtyřlístek se zúčastnili i řady soutěží. Z mistrov-
ství republiky v Ostravě si odvezli první místo, třetí byli na soutěžích v belgických 
Antverpách a německých Drážďanech, zvítězili v Bratislavě a v Hradci Králové, na 
soutěži v Brně byli druzí. Čtvrté místo obsadili dvakrát ve Vídni nebo v Blackpoolu 
ve Velké Británii. Na pátém místě byli při soutěži v německém Wuppertalu, šestí 
na mistrovství světa ve Francii a desáté místo si přivezli ze Stuttgartu. 
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Basketbalový klub Strakonice
ženy „A“  I. liga   9.   10. 
ženy „B“  I. liga/II. liga  sestup z I. ligy  2.
ženy „C“  oblastní přebor  4.   4.
starší dorostenky extraliga  7.   10.
mladší dorostenky  extraliga  10.   9.
starší žákyně  ČR/liga   23.   25.
mladší žákyně  ČR/liga   24.   17.
starší minižačky  ČR/oblastní přebor 14.   1.
mladší minižačky ČR/oblastní přebor 12.   1.
nejmladší minižačky ČR/oblastní přebor 7.   1.

SK Basketbal Strakonice
muži „A“  II. liga, sk. A  5.   2.
muži „B“  oblastní přebor  8.   7.
starší minižáci  oblastní přebor  8.   7.
nejmladší minižáci oblastní přebor     8.

TJ Balvani Strakonice
muži    III. třída   10.   3.
 

Fbc Strakonice při DDM Strakonice
muži  jihočeská liga   1.
muži  jihočeský přebor, divize „B“ 1.
junioři  II. liga, divize III.    3.
  (postup do II. ligy)
dorostenci II. liga, divize V.   5.

«	přehleD	umístění	vybraných	
	 Družstev	tJ/sk

   úroveň       umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže        2011/12 podzim 2012/13
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FBC Dynamo Strakonice
muži   jihočeský přebor  2.   4.
   – divize „B“ 

HC Strakonice, o. s.
muži   krajská liga  2.   6.
junioři   krajská liga/I. liga 1.   9.
dorost   krajská liga  3.   1.
8. třída   žákovská liga  9.   3.
7. třída   žákovská liga     5.
6. třída   žákovská liga  7.   9.
5. třída   žákovská liga     3.
4. třída   minihokej  nevedou se tabulky
3. třída   minihokej  nevedou se tabulky
2. třída   minihokej  nevedou se tabulky
1. třída   minihokej  nevedou se tabulky

FK Junior Strakonice, o. s.
starší dorost   krajský přebor     5.
mladší dorost   krajský přebor     6.
starší žáci „A“  krajský přebor     5.
starší žáci „B“  I. A třída      5.
mladší žáci  krajský přebor     1.
starší přípravka  krajský přebor  1.   6.
mladší přípravka  krajský přebor  3.
mini přípravka

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
muži   I. liga   8.   8.

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

   úroveň       umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže        2011/12 podzim 2012/13
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TJ ČZ Strakonice 
házená	–	hbc	strakonice	1921
muži „A“  II. liga/I. liga  1.   4. 
ženy    II. liga   3.   4.
muži „B“  krajský přebor  2.   1.
muži „C“  krajský přebor     2.
mladší dorostenci I. liga   11.   12.
mladší dorostenky I. liga   9.   x
starší dorostenky II. liga   x   1.
starší žáci   krajský přebor  1. a 3.   1. a 4.
starší žáci „A, B“  žákovská liga  přebor ČR 5. 
mladší žáci  krajský přebor  1. a 4.   1. a 2.
mladší žáci „A, B“ přebor ČR   5.
   (házenkářský desetiboj)
minižactvo  krajský přebor  1. a 7.   6. a 7.
přípravky  krajský přebor  1.   1.

nohejbal	
muži „A“  krajský přebor  5.
muži „B“  okresní přebor  1.
muži „C“  okresní přebor  9.
žáci „A“   krajský přebor  5.

Orientační	běh
H21   oblastní žebříček 1.   1.
D35   oblastní žebříček 2.   3.
D12   oblastní žebříček 2.
D14   oblastní žebříček 1.   3.
H10   oblastní žebříček 1.   1.
H55   oblastní žebříček 1.   2.
H65   oblastní žebříček 2.   2.

stolní	tenis
muži „A“  II. liga/I. liga  2.   5.
muži „B“  jihočeská divize  2.   5.
muži „C“  krajská soutěž  2.   3.
muži „D“  okresní přebor  1.   1.

   úroveň       umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže        2011/12 podzim 2012/13
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volejbal
muži „A“  krajský přebor – I. 4.   8.
muži „B“  okresní přebor  2.   2.
ženy „B“  okresní přebor  8.   8.

TJ Dražejov
fotbal
muži    okresní přebor  6.
muži 35+  okresní přebor  2.
přípravka  okresní soutěž  6.
žáci   okresní soutěž  4.

TJ Fezko Strakonice
vodní	pólo
muži   I. liga   1.   1. 
ženy „A“   I. liga   1.   1.
ženy „B“  I. liga      6.
mladší dorostenci pohár Českého svazu 1.   3.
   vodního póla
dorostenky  přebor ČR  1. nebyla vypsána
starší žáci „A“   přebor ČR  5.   1.
starší žáci „B“  přebor ČR  8.   3.
mladší žáci „A“  pohár Českého svazu 2.   1.
   vodního póla
mladší žáci „B“  pohár Českého svazu 2.   4.
   vodního póla

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

   úroveň       umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže        2011/12 podzim 2012/13
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   úroveň       umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže        2011/12 podzim 2012/13

TJ Sokol Strakonice
stolní	tenis
muži „A“  krajský přebor III./II. 11.   11.
muži „B“  okresní přebor  8.   7.
muži „C“  okresní přebor  11.   12.
mládež „D“  okresní přebor   13.   14.

Tenis klub Strakonice, o. s.  (umístění 2012)

dospělí „A“  jihočeská divize  2. 
dospělí „B“  krajský přebor II.  6.
dorost   krajský přebor   4.
starší žáci „A“  krajský přebor „A“ 1., postup do jihočeské ligy
starší žáci „B“  krajský přebor „B“  1., postup do krajského přeboru I.
mladší žáci „A“  jihočeská liga   5.
   – O pohár prezidenta 
   Českého tenisového svazu
mladší žáci „B“  krajský přebor  4.
babytenis   krajské soutěže
minitenis  krajské soutěže 

SK Tomako Strakonice, o. s.
muži   Dudák liga  3.
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« anketa	neJÚspěšněJší	spOrtOvec	rOku	
	 2012	Okresu	strakOnice

V Městském domě kultury ve Strakonicích se uskutečnilo 27. února 2013 slavnostní 
vyhlášení ankety o Nejúspěšnějšího sportovce za rok 2012 okresu Strakonice. Výsled-
ky ankety vám přinášíme níže. 

Jednotlivci	–	dospělí
1. Lucie Poláková, parkur (Polák Strakonice) – třetí titul mistryně ČR v parkurovém 
skákání, druhé místo ve Velké ceně českého skokového poháru v Ptýrově u Mladé 
Boleslavi.

2. Martin Mošovský, házená (HBC Strakonice 1921) – svými zkušenostmi pomohl 
odchovanec oddílu týmu mužů k historickému postupu do I. národní ligy prven-
stvím mužstva ve II. lize v sezoně 2011/2012, na podzim sezony 2012/2013 se zranil.

3. Roman Častoral, rallycross (Autoklub Otava Katovice) – mezinárodní mistr ČR, 
mistr zóny střední Evropy, II. vicemistr Evropy FIA, mistr Polska, mistr Maďarska, vi-
cemistr Rakouska, vítěz tří závodů mistrovství Německa, vítěz setkání mistrů 2012 
v Sosnové.

4. Zdeněk Křížek, fotbal (SK Strakonice 1908, s. r. o.) – odchovanec strakonického 
fotbalu, brankářská opora strakonické farmy, svými výkony se podílel na druhém 
místě v divizi v sezoně 2011/2012 a postupu do České fotbalové ligy.

5. Aleš Volák, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – člen mistrovského týmu a repre-
zentačního týmu ČR, hráč, který tvoří hru od obrany až ke konečné přihrávce na 
střelbu, dokáže i dobře vystřelit, zúčastnil se turnaje šesti družstev Evropy, který 
pořádal Český svaz vodního póla v Brně.

6. Tomáš Havlík, stolní tenis (TJ ČZ Strakonice Elektrostav) – lídr družstva, po podzimu 
v I. národní lize 33 vítězství, 9 porážek – tj. úspěšnost 78,57 %, pátý hráč celé soutěže.

7. Tomáš Prokopec, basketbal (SK Basketbal Strakonice) – odchovanec klubu, 
jeden z nejlepších hráčů a střelců druholigového týmu mužů, který v sezoně 
2011/2012 skončil celkově pátý, po podzimu sezony 2012/2013 byl průběžně třetí.
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8. Kateřina Křížová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – byla v širším výběru re-
prezentace ČR pro turnaj na olympijských hrách, absolvovala s ní celou přípravu, starto-
vala za ČR na mistrovství světa ve hře tři na tři, kde byla podle vyjádření trenéra Štěpánka 
nejspolehlivější hráčkou, opora družstva žen v Ženské basketbalové lize, nejužitečnější 
hráčka základní části a nadstavby v sezoně 2011/2012, nejlepší střelkyně týmu.

9. Richard Pitel, hokej (HC Strakonice, o. s.) – opora a kapitán HC Strakonice, třetí 
místo v krajské lize v sezoně 2011/2012.

10. Kateřina Moravcová, házená (HBC Strakonice 1921) – tradiční opora druholi-
gového družstva žen.

Jednotlivci	–	mládež:	
1. Karolína Hlavatá, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – hráčka dorostenek a žen 
TJ Fezka Strakonice (v obou kategoriích titul mistryň ČR), hráčka reprezentačních 
družstev dorostenek a žen ČR, v prosinci 2012 se s družstvem dorostenek ČR zú-
častnila mistrovství světa, které se konalo v australském Perthu a reprezentace 
obsadila desáté místo.

2. Šárka Jozová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – jako dorostenka hrála 
za ženy v nejvyšší soutěži, startovala za ČR na mistrovství Evropy juniorek, hlavně 
její zásluhou se udržela ČR mezi nejlepšími týmy Evropy, třetí nejlepší střelkyně 
juniorského týmu ČR, šestá nejlepší střelkyně extraligy juniorek.

3. Roman Marienka, házená (HBC Strakonice 1921) – při svém mládí se výrazně 
prosazuje v družstvu mužů, se kterým v sezoně 2011/2012 vyhrál II. ligu a nyní 
dostává šanci i v I. národní lize, člen širšího reprezentačního týmu mládeže.

4. Petra Černá, atletika (TJ ČZ Strakonice) – první místo v krajském přeboru jednot-
livců ve vícebojích (2 833 bodů = čtvrté místo v republikových tabulkách mladších 
žákyň 2012), čtvrté místo – dálka (487cm = osobní rekord), mezinárodní atletické 
závody v Brně EKAG 2012, druhé místo – 60 m překážky v krajském přeboru jed-
notlivců mladších žákyň.

5. Veronika Bucifalová, hokej (HC Strakonice, o. s.) – hráčka 7. třídy ligy žáků, 
úspěšná reprezentantka České republiky do 15 let.

kolektivy	–	dospělí:	
1. HBC Strakonice 1921, házená, muži – suverénní postup do I. národní ligy 
v ročníku 2011/2012 (se ztrátou pouhých tří bodů za celou soutěž a s náskokem 
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devíti bodů před druhým celkem tabulky), v I. lize 2012/2013 je družstvo po pod-
zimní části na šestém místě.

2. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, muži – osmý titul mistrů ČR v řadě, hráči 
tvoří podstatnou část reprezentačního družstva ČR, na turnaji šesti družstev v Brně 
skončili na třetím místě.

3. TJ ČZ Strakonice Elektrostav, stolní tenis, muži – druhé místo ve II. lize v se-
zoně 2011/2012, páté místo po podzimní části v I. národní lize.

kolektivy	–	mládež:	
1. HBC Strakonice 1921, házená, starší žáci – družstvo skončilo na pátém místě 
v Přeboru ČR v sezoně 2011/2012, na finálový turnaj se tým probojoval po suve-
rénním vítězství v krajském přeboru a po úspěšném zdolání náročného systému 
žákovské ligy.

2. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, dorostenci – mistři republiky, někteří hráči 
již hrají též v družstvu mužů a někteří jsou také členy reprezentačního družstva 
dorostenců ČR.

3. HC Strakonice, o. s., hokej, junioři – vítěz krajské ligy a kvalifikace o postup 
do ligy juniorů v sezoně 2011/2012, účastník ligy juniorů.

trenér	roku:	
Miroslav Vávra, trenér házenkářů Strakonic – v sezoně 2011/2012 tým mužů 
přivedl k historickému postupu do I. národní ligy (družstvo suverénně vyhrálo 
II. ligu), v podzimní části I. ligy se Strakoničtí umístili na šesté příčce.

Osobnost	roku:	
Miroslav Vondřička (v roce 2012 oslavil 80. narozeniny) – velká trenérská osobnost 
nejen strakonického a jihočeského, ale tehdy ještě československého basketbalu. 
Jako trenér národního týmu se zúčastnil olympijských her v Barceloně a několika 
mistrovství světa a Evropy. Předtím vedl úspěšně juniorky a kadetky. Ve Strakonicích 
několik let vedl prvoligové ženy a dodnes v klubu působí jako trenér mládeže.

síň	slávy:	
Josef Richter, metaná (Vodňany) – legenda metané, předseda Českého svazu 
metané. Začínal v roce 1969 na asfaltu ve Vodňanech, má titul mistra v jednotliv-
cích, v družstvech získal tituly na asfaltu i na ledě…
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sportovní	hvězda	strakonického	deníku	(čtenářská anketa): 

Jiří Mlíka, karate (Cobra Ryu Strakonice) – vicemistr ČR v kumite dorostenců nad 
70 kg, přeborník Jihočeského kraje v kumite dorostenců nad 70 kg.

cena	redakce:
Luděk Gruzovský, házená (HBC Strakonice 1921) – nestor strakonické mužské 
házené, koncem října, dva dny po svých 50. narozeninách, vstřelil v I. národní lize 
dva góly (jeden ze hry a jeden ze sedmičky), čímž si splnil sen.

cena	Fair-play:
Petr Velíšek, fotbal (Sokol Cehnice) – cehnický brankář v utkání IV. třídy Číčenice 
– Cehnice B (hrané 3. června 2012) přiznal inkasovaný gól, který nikdo neviděl, ani 
rozhodčí. Byl to gól na 2:1 pro soupeře a Cehnice nakonec prohrály 2:4. 

handicapovaní	sportovci:
Martin Voldřich, klient Denního stacionáře ve Strakonicích – během roku 2012 
se zúčastnil několika sportovních turnajů, soutěží a klání, mnoha sportovních 
aktivit pořádaných denním stacionářem. V sezoně začal běžeckým lyžováním 
na šumavské Kvildě, Borové Ladě, Knížecích Plání a Modravě. Zahrál si několik 
futsalových utkání se sportovci DOZP OSEK, florbalových turnajů také s Osekem, 
ale i s klubem DDM v Netolicích. Zúčastnil se kuželkářského turnaje o „Táborský 
džbánek“, velikonočního turnaje ve stolním tenise v Táboře. Zapojil se tradičně do 
celorepublikových sportovních her v Tloskově. Zde soutěžil převážně v plaveckých 
a atletických disciplínách. Získal první místo v terénním běhu, první místo za běh 
na 60 m, druhé místo v hodu granátem a třetí místo ve vrhu koulí. V plaveckých 
závodech se umístil druhý na 25 m prsa. 
Největší ocenění v podobě zlatých medailí a krásného poháru získali sportovci 
z denního stacionáře na OSEKFESTU 2. 6. 2012 s brankářem Martinem Voldřichem.
Absolvoval atletické závody v Bechyni, kde bojoval v běhu, vrhu koulí a hodu gra-
nátem. Další velkou sportovní akcí, které se zúčastnil, byl XV. ročník plaveckých 
závodů ve Strakonicích 5. 12. 2012. Se svou skupinou plaval štafetu na 5×25 m vol-
ným způsobem, jeho družstvo zvítězilo. Plaval další závod na 25 m volný způsob.
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« anketa	spOrtOvec	strakOnicka	2012	

Týdeník Strakonicko uspořádal druhý ročník ankety Sportovec Strakonicka. Výsledky anke-
ty byly vyhlášeny při společenském večeru v pátek 25. ledna 2013 v disco clubu Inferno. 

kategorie	a	–	sportovec	roku	v	kategorii	dospělých
1. Martin Mošovský (házená), HBC Strakonice 1921
Strakonický odchovanec, který řadu let hrál nejvyšší soutěž – extraligu – za Jiskru 
Třeboň. V polovině roku 2011 přestoupil zpět do Strakonic a svými zkušenostmi se 
výrazně podílel na suverénním postupu mužů do I. ligy. Na podzim v úvodních 
utkáních I. ligy pomohl nováčkovi odstranit nervozitu.

2. Tomáš Havlík (stolní tenis), TJ ČZ Strakonice Elektrostav
Byl lídrem strakonického družstva v I. lize. Po odehrané půlce soutěže měl na 
svém kontě 33 vítězství a devět porážek, což představovalo úspěšnost 78,57 %. Byl 
tedy pátým nejúspěšnějším hráčem soutěže. Tomáš Havlík má odehráno šest let 
v extralize a tréninkovou pílí jde příkladem svým spoluhráčům.

3. Roman Častoral (rallycross), RallyCross Team Častoral
Rallycrossový závodník z Katovic se v roce 2012 stal mistrem České republiky, Pol-
ska, Rakouska a zóny střední Evropy. Na mistrovství Evropy si dojel pro bronz.

kategorie	b	–	kolektiv	roku	v	kategorii	dospělých
1. Házenkáři HBC Strakonice 1921
Suverénní postup do I. ligy v ročníku 2011/2012. Ztráta pouhých tří bodů za celou 
soutěž a náskok devíti bodů před druhým celkem tabulky. V prvoligové sezoně 
2012/2013 bylo družstvo na šestém místě s 12 body a svými výkony láká diváky jak 
ve Strakonicích (průměr 200 diváků na utkání), tak i na hřištích soupeřů. Družstvo 
vedl trenér Miroslav Vávra.

kategorie	c	–	talent	do	18	let
1. Šárka Jozová (basketbal), BK Strakonice
Měla za sebou velmi úspěšný rok. Stala se klíčovou hráčkou juniorek České repub-
liky na mistrovství Evropy, které se konalo v Rumunsku. Její tři bodovací hody nás 
udržely v elitní skupině „A“. Šárka také vzorně reprezentovala na mistrovství světa 
juniorek ve hře tři na tři.
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2. Veronika Bucifalová (lední hokej), HC Strakonice, o. s.
Hráčka sedmé třídy ligových žáků HC Strakonice a úspěšná reprezentantka České 
republiky do patnácti let.

3. Kamil Hajdušek (fotbal), SK Dynamo Č. B.
S fotbalem začínal pod vedením svého otce v Katovicích, před odchodem do Dy-
nama nastupoval dva roky za SK Strakonice 1908. Již šest let obléká dres česko-
budějovického klubu na postu brankáře. Na jaře 2012 hostoval v SKP ČB (neboť 
Dynamo zrušilo tým U18) ve druhé lize dorostu. Na pozici brankářské jedničky 
pomohl týmu k výbornému čtvrtému místu. Na podzim se stal platným hráčem 
prvního dorosteneckého týmu Dynama České Budějovice. V elitní dorostenecké 
soutěži nastoupil ve dvanácti zápasech, ve čtyřech z nich udržel čisté konto, mj. 
i proti Spartě a Slavii.

kategorie	D	–	kolektiv	roku	v	kategorii	do	18	let
1. Starší žáci HBC Strakonice 1921 (házená)
Družstvo vedené trenéry Romanem Nejdlem a Jindřichem Kosákem získalo páté 
místo v přeboru České republiky za rok 2012. Do finále se probojovalo po suverén-
ním vítězství v krajském přeboru Jihočeského kraje a po úspěšném projití nároč-
ným systémem žákovské ligy, který představuje sehrání šesti turnajů, ve kterých 
chlapci postupně narazili na všechny nejlepší celky České republiky.

kategorie	e	–	trenér	roku
1. Miroslav Vávra (házená), HBC Strakonice 1921
Vede „A“ družstvo mužů HBC Strakonice 1921 již čtvrtou sezonu. Svým náročným 
přístupem k realizaci tréninkového procesu a postupné výstavbě kvalitního druž-
stva mužů měl velký podíl na postupu mužů do I. ligy a na velmi pěkné šesté 
příčce družstva po podzimní části soutěže.

sympaťák	sportovec
Čtenářská anketa Sympaťák sportovec zaznamenala velký nárůst zájmu. Do re-
dakce celkem dorazilo 232 kuponů, lidé v nich hlasovali pro dvanáct sportovců. 
S velikým náskokem zvítězil taneční pár Michal Vojtík – Kamila Vokrojová, který 
obdržel 93 hlasů. Dárkový koš za druhé místo si odnesl cehnický autokrosař Filip 
Kašpírek.
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«	FOtOGalerie	spOrtOvních	OsObnOstí	
	 rOku	2012

    Sportovec s právem umístění do síně slávy 

Josef Richter
legenda metané, anketa Nejúspěšnější sportovec 
okresu Strakonice

   Sportovní osobnost roku 2012

Miroslav Vondřička 
trenérská osobnost basketbalu, anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice

Foto: Archiv Miroslava Vondřičky

Foto: Archiv Josefa Richtera 
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«	FOtOGalerie	spOrtOvních	OsObnOstí	
	 rOku	2012

    Sportovec s právem umístění do síně slávy 

   Sportovní osobnost roku 2012

Miroslav Vávra
trenér týmu házenkářů, anketa Nejúspěšnější 
sportovec okresu Strakonice, anketa Sportovec 
Strakonicka

 Trenér roku 2012 

Foto: Archiv Denního stacionáře pro 
mentálně postižené děti, mládež 

a dospělé Strakonice

Foto: Archiv Miroslava Vávry

Martin Voldřich
mnohostranně nadaný sportovec, anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice 

 Úspěšný handicapovaný sportovec 2012 
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Lucie Poláková
parkurové skákání, anketa Nejúspěšnější sportovec okresu 
Strakonice

Foto: Archiv Lucie Polákové

Foto: Archiv Martina Mošovského

Foto: Archiv TJ Fezko Strakonice

Karolína Hlavatá
vodní pólo, anketa Nejúspěšnější sportovec okresu 
Strakonice

Šárka Jozová
basketbal, anketa Sportovec Strakonicka

Foto: Archiv Basketbalového klubu Strakonice

Nejlepší sportovci za jednotlivce 
v kategorii dospělých 2012

Nejlepší sportovci za jednotlivce 
v kategorii mládeže 2012  

Martin Mošovský
házená, anketa Sportovec Strakonicka
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  Nejlepší družstvo v kategorii dospělých 2012 

Kategorie mužů HBC Strakonice 1921
postup do I. národní ligy, v sezoně 2012/2013 v podzimní části 6. místo
anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice, anketa Sportovec Strakonicka

Foto: Jindřich Kosák

Foto: Jindřich Kosák

  Nejlepší družstvo v kategorii mládeže 2012

Kategorie starších žáků HBC Strakonice 1921
5. místo v přeboru ČR za rok 2012
anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice, anketa Sportovec Strakonicka
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