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«
Jubilejní desátý díl publikace Ohlédnutí za sportem Strakonice, tentokrát za rok 
2013, otevírá své řádky a přináší svým čtenářům, tak jako díly předcházející, in-
formace o sportovním prostředí na území města, o dění ve sportovních klubech 
působících ve Strakonicích a zprávy o veselých, ale i neradostných okamžicích ze 
života strakonických sportovců. 
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Na hřiště u ZŠ Dukelská byl položen travnatý koberec. Foto: Archiv MěÚ Strakonice

«	FinancOvání	tělOvýchOvy	a	spOrtu	
	 ve	strakOnicích

Pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity vyčlenilo město Strakonice 
v roce 2013 částku ve výši cca 28,5 milionů Kč. Součástí tohoto objemu finanč-
ních prostředků jsou příspěvky jednotlivým sportovním klubům a volnočaso-
vým subjektům, dále pak peníze potřebné na krytí provozních a investičních 
nákladů sportovišť spadajících pod správu města, finance určené na budování 
a úpravu stávajících cyklostezek včetně příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky. 
V tomto roce byla rekonstruována travnatá plocha fotbalového hřiště u ZŠ Du-
kelská. Na nejvíce zatěžovanou část hřiště o velikosti 945 m2 byl položen travní 
koberec. Zbytek zelené plochy byl zarovnán a oset trávou. Odstraněny byly 
železné branky a upraven sektor pro skok daleký. 
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«	spOrtOviště	ve	strakOnicích

nové	oplocení	sportoviště	na	virtě
TJ Dražejov pokračovala ve zvelebování svého sportovního areálu Na Virtě. V tom-
to roce tělovýchovná jednota opravila oplocení fotbalového hřiště směrem k ulici 
Na Hrázi. Celkově zde bylo investováno cca 250 tisíc Kč. TJ Dražejov získala dotaci 
z Jihočeského kraje ve výši 100 tisíc korun, město Strakonice přispělo ze svého 
rozpočtu částkou 50 tisíc korun.

první	krok	k	zateplení	sportovní	haly
Na zateplení střechy sportovní haly STARZ byla zpracována projektová dokumen-
tace za cca 172 tisíc korun.

Fotbalové hřiště v Dražejově získalo nové oplocení směrem k ulici Na Hrázi.
Foto: Archiv MěÚ Strakonice
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elektronika	kuželny	vylepšena	
TJ Fezko Strakonice se zaměřila na elektroniku a softwarové vybavení automa-
tů a počitadel kuželek v kuželně v Plánkově ulici. Díky opravě jsou registrovány 
výsledky soupeřů na dráze proti sobě a výsledky se zobrazují za celé družstvo 
na výsledkové tabuli. Rekonstrukce si vyžádala z rozpočtu jednoty částku ve výši 
80 tisíc korun. Dále tělovýchovná jednota zahájila práce na rekonstrukci střechy 
na staré části kuželny.

Basketbalové koše díky mecha-
nickému zařízení mohou využí-
vat jak dospělí, tak minižactvo.
Foto: Archiv STARZ Strakonice

Strakoničtí kuželkáři se dočkali 
nového softwarového vybavení 
automatů a počítadel kuželek. 
Foto: Archiv TJ Fezko Strakonice

basketbalové	koše	pro	dospělé	i	pro	minižactvo
Ve sportovní hale STARZ bylo na konstrukce basketbalových košů namontováno 
mechanické zařízení, které umožňuje snížit výšku košů. Tak se během chvíle koše 
pro dospělé promění na koše pro minižactvo. 
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«	kOmise	prO	spOrt

V roce 2013 zasedala třináctičlenná komise celkem sedmkrát. Pracovala ve složení: 
předseda Bc. Luboš Parkos, členové Luděk Bastián, Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel 
Dušek, Mgr. Cyril Dušek, Mgr. Roman Heimlich, František Kouba, PaedDr. Pavel 
Kouba, Bc. Jitka Krýzová, Jan Schneedorfer, MVDr. Miroslav Vondřička, Václav Zá-
branský a Ing. Jan Žák. Na svých jednáních se zabývala sportovním prostředím na 
území města a žádostmi o finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy, sportu a ostat-
ních volnočasových aktivit. Komise otevřela opět myšlenku vybudovat stálou ex-
pozici sportu ve Strakonicích. V souvislosti s touto myšlenkou oslovila a požádala 
o spolupráci Muzeum středního Pootaví Strakonice. 
Pro malý zájem veřejnosti o akci Aprílové bruslení městem se již další ročník ne-
konal. 
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«	tělOvýchOvnÉ	OrGaniZace	pŮsObící	
	 na	ÚZemí	města	strakOnice	v	rOce	2014
aeroklub	strakonice
Předseda: Petr Chládek
Kontaktní osoba: František Přibil
Sídlo: V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 321 116
E-mail: ak.strakonice@tiscali.cz
Web: www.akstrakonice.cz
Činnost: letecké služby, vyhlídkové lety, tandemové seskoky 

basketbalový	klub	strakonice
Předseda: Ing. Miloš Balák
Kontaktní osoba: Tomáš Böhm
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 463 652 (Tomáš Böhm)
E-mail: tom106@email.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
Předseda: Ing. Jiří Jeníček
Sídlo: Máchova 585, 386 01 Strakonice
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Tel.: 775 204 060
E-mail: jenicek.projekty@seznam.cz
Web: www.biatlonstrakonice.cz
Činnost: letní a zimní biatlon, orientační biatlon

cobra	ryu	strakonice,	z.	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 a výcvik 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, www.fbcstrakonice.cz
Činnost: florbal

Fbc	Dynamo	strakonice
Předseda: Milan Taranda
Kontaktní osoba: Miroslav Šťastný BBS – organizační pracovník
Sídlo: Hajská 16, 386 01 Strakonice
Tel.: 733 569 669 (Miroslav Šťastný BBS)
E-mail: fbcdynamo.strakonice@seznam.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,	z.	s.
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 (Bc. Luboš Parkos), 606 669 152 (Mgr. Roman Heimlich)
E-mail: hcst@seznam.cz
Web: www.hcstrakonice.cz
Činnost: lední hokej, krasobruslení 

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

Fk	Junior	strakonice,	o.	s.
Předseda: Ing. Miroslav Říha 
Místopředseda: Ing. Jan Tůma
Sekretář: David Faja
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 724 182 266 (Ing. Jan Tůma), 603 343 900 (David Faja)
E-mail: fkjuniorstrakonice@seznam.cz
Web: www.fkjuniorstrakonice.cz
Činnost: fotbal

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
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Tel.: 603 982 813
E-mail: janrausstr@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: jóga a tanec

sk	policie	strakonice
Předseda: Martin Šíma
Sídlo: Plánkova 629, 386 01 Strakonice
Tel.: 604 366 819
E-mail: csc.simic@seznam.cz
Činnost: kuželky, lední hokej, 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

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
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spolek	orientačních	sportů	strakonice
Předseda: Ing. Václav Pelc
Kontaktní osoba: Bedřich Šafařík – jednatel
Sídlo: Prof. Skupy 715, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 592 293 (Ing. Václav Pelc) 
E-mail: vaclav.pelc@atlas.cz
Web: http://cst.g6.cz/
Činnost: orientační sporty, tvorba map pro orientační běh

tJ	ČZ	strakonice
Předseda: Josef Opava
Kontaktní osoba:
– oddíl házené – HBC Strakonice 1921: Ing. Jiří Dobeš (předseda), tel.: 721 244 825, 
   e-mail: jirka.dobes@tiscali.cz, web: www.hazenastrakonice.cz
– oddíl nohejbalu: Petr Votava, tel.: 734 645 237, e-mail: votavapetr.st@seznam.cz
– oddíl stolního tenisu: Vladimír Havlík (předseda), Ing. Miroslav Krejčí (kontaktní 
   osoba), tel.: 606 616 266 (Ing. Miroslav Krejčí), 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, házená, horolezectví, jachting, kuželky, nohejbal, 
  stolní tenis, šachy, turistika, volejbal, sport pro všechny 

tJ	Dražejov
Předseda: Karel Boublík
Kontaktní osoba: Milan Hoch – hospodář
Sídlo: Virt 23, 386 01 Strakonice
Tel.: 702 556 435 (Karel Boublík), 777 726 315 (Milan Hoch) 
E-mail: tj.drazejov@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, turistické ubytování, pronájem hřišť a sportovišť 
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tJ	Otava	strakonice
Předseda: Václav Vondra
Sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
Tel.: 721 960 222
E-mail: v.vondra@cbox.cz 
Činnost: kanoistika 

tJ	sokol	strakonice
Starostka: Věra Hurychová
Sídlo: Na Stráži 340, 386 01 Strakonice
Tel.: 724 836 331
E-mail: tj.sokol.strakonice@seznam.cz
Činnost: všestrannost, stolní tenis, sportovní tanec 

tk	strakonice,	spolek
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

sk	tomako	strakonice,	o.	s.
Předseda: Jiří Bernas
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Švéda
Sídlo: Petra Bezruče 287, 386 01 Strakonice
Tel.: 605 487 585 (Ing. Zdeněk Švéda)
E-mail: zsveda@seznam.cz, bernas.jiri@seznam.cz
Činnost: sálová kopaná

taneční	klub	„Čtyřlístek“	strakonice
Předsedkyně: 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 v roce 2013 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

226 45 51 96 3 3 46 78 130

Dospělí
Dospělí celkemCelkem Mládež celkemŽačkyŽáciDorostenkyDorostenci

«	 Česká	obec	sokolská

tělocvičná	jednota	sokol	strakonice

Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem

Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 
celkem

Žactvo do 15 letDorost od 15 do 18 letDospělí od 18 let

Basketbalový klub Strakonice 157 9 49 58 0 20 0 79 99

SK Basketbal Strakonice 49 23 0 23 3 0 23 0 26

BSK Strakonice MAGPIES 18 15 1 16 2 0 0 0 2

TJ Balvani Strakonice 90 88 0 88 2 0 0 0 2

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

FBC Dynamo Strakonice 22 20 0 20 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 36 0 45 0 81

SK JUDO – 1990 Strakonice 29 8 4 12 5 2 8 2 17

ORIN 131 1 54 55 0 5 16 55 76

SKI-Klub Strakonice 62 25 12 37 2 4 13 6 25

TJ ČZ Strakonice 888 277 246 523 49 36 151 129 365

TJ Dražejov 172 110 0 110 16 0 43 3 62

TJ Fezko Strakonice 481 210 153 363 47 33 29 9 118

TJ Otava Strakonice 13 6 2 8 0 0 2 3 5

Tenis klub Strakonice, o. s. 48 35 9 44 1 1 2 0 4

SK Tomako Strakonice, o. s. 35 31 3 34 1 0 0 0 1

TK „Čtyřlístek“ Strakonice 32 6 8 14 2 0 6 10 18
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«	cO	přinesl	rOk	2013

Aeroklub Strakonice
AK Strakonice sdružuje amatérské sportovce a nadšence leteckých sportů ve třech 
odbornostech – motorové a ultralehké létání, bezmotorové létání a parašutismus. 
Klub má zhruba padesát členů. 
Úspěchy členů v roce 2013:
Petr Chládek 
– 3. místo na mistrovství ČR v klasických disciplínách v kategorii masters
Petr Chládek jr.
– 2. místo v Evropském poháru v para-ski v kategorii juniorů 
    (kombinace dvou disciplín – obří slalom a seskoky s padákem na přesnost přistání) 
– 5. místo na mistrovství ČR v klasických disciplínách v kategorii juniorů
Romana Taršinská (Procházková) 
– 1. místo na mistrovství ČR v para-ski 
– 4. místo v Evropském poháru v para-ski v kategorii žen
– 2. místo na mistrovství ČR v klasických disciplínách v kategorii žen
Petr Klečka 
– 1. místo v Českém poháru v seskocích s padákem na přesnost přistání

Basketbalový klub Strakonice
Ženy „A“ jsou při vstupu do druhé poloviny soutěží v dolní polovině tabulky a trenér 
Ivan Beneš nemá lehkou roli. Pod jeho vedením však začal tým podávat lepší výko-
ny a vyhnul se nebezpečnému pásmu sestupu. To byl hlavní cíl a po podzimních 
výsledcích to byl úspěch, navíc násoben skutečností, že ženy jsou v nejvyšší soutěži 
nepřetržitě dvacet let. 
Hrály v sestavě Zora Jílečková, Kateřina Křížová, Zuzana Mračnová, Alena Jeništová, 
Lucie Baláková, dvě hráčky z USA – Selby Shayann a Thomas Brittney a dorostenky 
Zdeňka Paroubková, Eliška Fialová, Šárka Jozová a Kateřina Kuncipálová.
Po skončení jarní části odešly Kateřina Křížová, obě hráčky z USA, stejně jako stu-
dentky Eliška Fialová, Kateřina Kuncipálová a Šárka Jozová. Naopak byly zařazeny 
další nadějné dorostenky Hana Kuncipálová, Jolana Krejčová, z Trutnova hostující 
Michaela Gaislerová a velmi pracovitá Klára Linhartová. Posílením příliš nezkušené-
ho kádru byl příchod Edity Šujanové a Američanky Meixandry Poter, který se ukázal 
jako velmi prospěšný. Tím byl vytvořen s loňskými oporami kvalitní tým, který sice 
podával chvílemi nevyrovnané výkony, ale postavení ve středu tabulky si udržel. 
V průběhu soutěže ukončila svou činnost v Áčku Zdeňka Paroubková. 
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Ženy „B“ skončily ve druhé lize třetí, to je v každém případě úspěch. Tým nemá šanci 
pravidelnějšího tréninku kvůli studiím či pracovním povinnostem hráček, ale je skvě-
lou partou. Mezi střelkyně se zapojilo patnáct hráček včetně čtyř dorostenek. Zcela 
výjimečným tahounem byla Kristýna Tomanová, která s pomocí Evy Šindelářové zaklá-
dala skvělé protiútoky. V doskakování i bodově vynikaly Lucie Babková s Petrou Luke-
šovou, které doplňovala Radka Babková a spolehlivá Věra Reisingerová. Po zranění se 
vrátila zkušená Kateřina Konvičková a stala se oporou týmu. Z dorostenek se střelecky 
prosadila Šárka Jozová a spolehlivým výkonem překvapila Linda Svobodová. 
Po své tradiční letní přípravě na Kubově Huti zahájil tým dvěma výhrami na hřištích 
soupeřů. 
Ve výhrách pokračoval po celou podzimní část a i přes zcela zbytečnou kontumační 
prohru – chyby v zápise, byl v čele druhé ligy. Do týmu byly zařazeny Zdeňka Paroub-
ková a dorostenky Hana Kuncipálová a Jolana Krejčová. Na studia do Prahy odešly 
Šárka Jozová (Slovanka) a Linda Svobodová. Výraznou oporou se stala Klára Linharto-
vá. Poslední kola se hrála bez zraněných Kateřiny Konvičkové a Kristýny Tomanové. 
Ženy „C“ jsou tvořeny z hráček, které stály před léty u zrodu Béčka a stále chtějí hrát. 
Díky starostlivosti trenérky Milady Sýkorové hrají dcera Petra Hradská s maminkou 
Jitkou, Zuzana Karolová, Lenka Dušková, Šárka Hanzlíková, Hana Samková, Hana 
Němcová, stejně jako podpora Klára Votavová, Eva Brücklerová a další. Konečné třetí 
místo v oblastním přeboru podtrhuje strakonickou kvalitu. O toto umístění bojují 
děvčata i v podzimní části, i když jejich hlavní cíl je hrát. Z prvních kol je nejpozoru-
hodnější osobní střelecký rekord duše týmu Milady Sýkorové, dala 21 bodů. Druž-
stvo se omladilo návratem Zuzany Johnové, Šárky Hanzlíkové s Angely Hynkové. Po 
podzimní části končí tým v oblastním přeboru na třetím místě. 
Starší dorostenky – dle slov trenéra Jiřího Johanese se musí nad jejich výsledky 
kroutit hlavou. Tým podával nevyrovnané výkony, zbytečně ztracené výhry na do-
mácím hřišti vyrovnával překvapivými výhrami u soupeřů. Konečné umístění je vý-
borné šesté místo v ČR. Tým byl složen jen z doma vychovaných hráček, a to násobí 
úspěch, neboť je to v extralize určitá výjimka.
Navíc tým odehrál celou soutěž s deseti hráčkami, to byla jedna z příčin nevyrovna-
ných výkonů. Proto za šesté místo zaslouží všichni uznání. 
Nejvíc bodů si připsaly Šárka Jozová, Dana Maršíková, Jolana Krejčová, Hana Kunci-
pálová a nevelká podkošová opora Linda Svobodová. Dále hrály: Eliška Malá, Eliška 
Vondrysová, Kristýna Nováková, Tereza Plechatá a Nikola Šoborová.
Do podzimní části nastoupil tým značně oslaben. Pro svůj věk skončily Šárka Jozová, 
Linda Svobodová, Kristýna Nováková, pro zranění pak Dana Maršíková a Tereza Ple-
chatá. Tým byl doplněn mladšími dorostenkami, a tak podzimní výsledky naznačují, 
že se bude bojovat o záchranu extraligy.
Mladší dorostenky v extralize skončily osmé, také tento tým byl, až na výjimku Len-
ku Novákovou z Klatov, jen strakonický, čili úspěch mezi konkurencí v celé ČR. Mezi 
opory patřily mladé hráčky ze starších dorostenek, ale také byly zařazeny starší žačky 
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– Michaela Fauová, Magdaléna Rajtmajerová, Martina Hollarová a Eliška Špánová.
Podzim byl zahájen s jedinou starší Eliškou Malou, další hráčky byly v této kategorii 
prvním rokem, proto bylo nutno zařadit i žákyně. Podařilo se také posílit tým. Výraz-
nou střeleckou oporou Michaelou Gaislerovou a budějovickými nadějnými žačkami 
Ludmilou Dudáčkovou, Věrou Voráčkovou a dorostenkou Andreou Soukupovou. 
Přes toto doplnění o nadějné, ale nezkušené, hráčky jsou podzimní výsledky na 
hranici sestupu. Mládí týmu je nadějné, i když skončila nejtalentovanější hráčka 
posledních let Tereza Plechatá. Po podzimu jsou desáté.
Týmy dorostenek trénují společně pod vedením Jiřího Johanese a Petra Martínka za 
pomoci Jakuba Mužíka. 
Starší a mladší žačky v jarní části nepostoupily mezi nejlepší týmy, starší skončily 
na dvacátém třetím místě. Výkony byly nevyrovnané, zklamáním je, že řada hráček 
skončila a tím také podzimní soutěž nepřinesla vytoužený postup do nejvyšší soutě-
že. Tým vedla dvojice Vít Krejčí a Jakub Mužík, na podzim jen Jakub Mužík.
Postup se nepodařil starším žačkám ani po podzimní části. Obě nadějné českobu-
dějovické dívky – posily Ludmila Dudáčková s Věrou Voráčkovou – daly polovinu na-
šich podzimních bodů. I to svědčí o tom, že se nám v posledních sezonách nedaří. 
Tým občas doplnily mladší – Nikola Bydžovská, Tereza Brušáková, Nikola Němcová, 
Tereza Šípová a také minižačka Nikola Drnková.
V podzimní části se mladším žačkám dařilo. Navázaly na úspěšnou loňskou sezonu 
minidívek. Ale i zde je velmi úzký kádr kvalitních hráček. Tým vedl Miroslav Vondřička. 
Nejstarší minižačky vyhrály oblastní přebor. V této soutěži nebyl jiný dívčí soupeř, 
a tak hrály jen proti chlapcům, a to jim prospělo. Nepodařilo se jim sice postoupit 
do přeboru ČR, ale skončily druhé na celostátním festivalu, a tím byly osmé v ČR. 
V podstatě velmi dobré umístění, i když jim pomohly českobudějovické – Michaela 
Brychová a Ludmila Dudáčková, především na pozici podkošových hráček. Oporami 
byly hráčky, které již hrály se staršími spolu s Emou Lukačevičovou, Terezou Bittne-
rovou, Natálií Kochovou, Lindou Fišerovou, Sárou Vadlejchovou, Markétou Jánskou, 
Terezou Šípovou, Kateřinou Votavovou, Lenkou Školníkovou, Anetou Sedláčkovou, 
jedinou s vyšší postavou.
Tým vedl Miroslav Vondřička s pomocí Jakuba Maršána.
V podzimní části se opakuje situace s počtem dívčích týmů v oblasti, hraje se znovu 
proti chlapcům, a tak srovnání s jinými týmy minižaček chybí. Po podzimní části po-
stoupily mezi silnější skupiny v oblastním přeboru. Tím byl splněn první cíl.
Mladší a nejmladší minižačky – oba týmy jsou příslibem pro další sezony. Mezi střel-
kyněmi je více než čtyřicet jmen, což je první úspěch. Ale také mladší byly po skonče-
né sezoně šesté v ČR a nejmladší si přivezly bronzovou medaili z přeboru ČR. Výsle-
dek je odměnou obětavé práce trenérky Radky Drnkové, ústřední zakladatelky a duše 
všech minidívek. Na postech trenérů jí pomáhali Jaroslava Bernasová a Jiří Baloušek.
Do podzimní části nastupují mladší minižačky pod vedením Aleny Maršánové a star-
ší pod vedením Jakuba Maršána. Znovu hrají v oblastním přeboru jen proti chlap-
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cům, ale nakonec oba týmy postoupily do finálové skupiny oblastního přeboru. 
Přípravky – to byla další role snaživé trenérky Radky Drnkové, která trénovala příprav-
ku na Základní škole F. L. Čelakovského a ještě přípravku klubu. Pokračoval také Jan 
Petráš na Základní škole Dukelské a nově byla založena na ZŠ Povážské, kterou ved-
la obětavě Klára Linhartová. Kladem bylo, že na konci školního roku byl uspořádán 
turnaj těchto kroužků za účasti Písku. Na podzim vede kroužek prvoligová dvojice 
Edita Šujanová a Zuzana Mračnová.

K nesporným úspěchům patří také snaha Aleše Svobody a Michala Pivovarského za 
podpory Zdeňka Melichara založit nový klub Magpies Strakonice, kteří našli útočiště 
v ZŠ Povážské. 

Událostí podzimu v dětském basketbalu bylo založení školské ligy pro děti 2.–4. tříd.
Slavnostního otevření se zúčastnila Hana Machová, dlouholetá reprezentantka 
a nejlepší hráčka ČR. Zahájení doprovázel zápas Magpies s redaktory ČT. Do školské 
ligy, která byla hrána pod záštitou starosty města Pavla Vondryse, se přihlásily všech-
ny strakonické školy. 

Mistryně ČR (kategorie nad 45 let) – odchovankyně klubu se zúčastňují pravidelně 
mistrovství ČR veteránek a v letošním roce získaly mistrovský titul. Je to zajisté mimo-
řádný úspěch, neboť tam hrají celky z Prahy, Brna a dalších měst.
Hrála tato děvčata: Jitka Tomandlová, Jitka Hradská, Olga Bittnerová, Věra Semo-
tanová, Alena Pudilová, Ivana Váchová, Věra Kvapilová, Lenka Brücklerová, Dana 
Murlová, Alena Hraničková, Jaroslava Kubičková, Jana Vysoká, Jana Čechová, Hana 
Bláhová, Ilona Zemanová, Jitka Cibulková a Ivana Jeništová.

Podíl na reprezentacích
Do výčtu úspěšné činnosti také patří, že přípravy juniorské i kadetské reprezentace 
ČR se zúčastnily Eliška Malá, Jolana Krejčová a Hana Kuncipálová. Navíc odchovan-
kyně klubu Linda Svobodová a Šárka Jozová, které odešly na vysoké školy, hrály jako 
reprezentantky ČVUT v Římě na všeobecném sportovním mistrovství světa a přispěly 
ke třetímu místu ČR.

Sportovní klub Basketbal Strakonice
V roce 2013 probíhala pravidelně sportovní činnost v rámci společných tréninků, tradiční-
ho letního soustředění ve Volyni, přípravných a mistrovských utkání oddílových družstev. 
Jak se již stalo tradicí, byly uspořádány přípravné turnaje pro klubové minižáky 
a muže a také Vánoční turnaj.
Dlouhodobě je oddílová činnost zaměřena na mládež. Velkým úspěchem je, že po 
delší době mohla být do mistrovských soutěží přihlášena dvě družstva minižactva, 
neboť se podařilo rozšířit členskou základnu díky úspěšnému náboru nových zájem-
ců o basketbal.
Druhé nejlepší umístění v historii klubu dosáhli v II. lize muži, kteří obsadili druhé místo. 
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TJ Balvani Strakonice
V průběhu roku 2013 se Balvanům výsledkově dařilo průměrně a v celkovém součtu 
se sedmi vítězstvími, dvěma remízami a devíti porážkami se skóre 37:44 a 23 body 
to znamenalo konečné páté místo v tabulce III. třídy ročníku 2012/2013. Nejlepším 
střelcem v součtu jarní a podzimní části sezony 2013 byl opět kapitán Michal Bou-
kalík s jednadvaceti vstřelenými brankami. V následující sezoně se mužstvu v první 
polovině podzimní části ročníku 2013/2014 opět dařilo velmi dobře, kdy s jednobo-
dovou ztrátou přezimovalo na krásném druhém místě tabulky. 
Cíle, které byly v roce 2013 před mužstvo postaveny, dopadly dle představ. Výsledky 
byly uspokojivé hlavně v podzimní části sezony 2013/2014, a to se projevilo i v tabul-
ce. Bohužel se nepovedlo omladit kádr, a tak je tento cíl posunut do další sezony.
Rok 2013 odehráli Balvani v tomto složení:
Brankář: Josef Laně
Obránci: Jan Frőml, Jan Laně, Petr Šíma, Jaroslav Velek, Jan Bernad, Roman Kohou-
tek, Pavel Šmíd 
Záložníci: Tomáš Bernad, Petr Sýkora, David Šebesta, Martin Tesař, František Vaněk, 
Pavel Varnuška, Aleš Vavruška, Martin Virostek, František Hadrava, Jakub Černý 
Útočníci: Michal Boukalík, Michal Jílek, Bohuslav Slavík

SK Biatlon Strakonice
V roce 2013 opět navázal SK Biatlon Strakonice na vzájemnou spolupráci se SKI-
Klubem Strakonice. I v tomto roce byla rozšířena členská základna, a to hlavně 
v žákovských kategoriích. V rámci letní přípravy biatlonisté absolvovali tradičně 
mnoho regionálních závodů a závodů českého poháru v letním biatlonu. Mimo 
jiné také strakonický klub pořádal již 3. ročník pootavského biatlonu v krásném 
krosovém areálu u Střelských Hoštic. Tohoto závodu se zúčastnilo přes padesát 
závodníků. Vrcholy v letní sezoně byly mistrovství světa v orientačním biatlonu 
ve švédském Anderstorpu, MČR v letním biatlonu pro žactvo a také pro dorost 
a dospělé. Na první zmiňované akci – mistrovství světa uhráli Strakoničtí mnoho 
výborných výsledků pro Českou republiku. Bez pochyby největším úspěchem 
byl titul vícemistryň světa ve štafetovém závodu, kdy štafeta ve složení Kateřina 
Jeníčková a výborná orientační běžkyně z Jindřichova Hradce Jana Benešová 
dokázaly vybojovat jediný cenný kov pro ČR. K tomu je dále potřeba připočíst 
například páté (sprint) a osmé (klasika) místo Jiřího Jeníčka. Dalším vrcholem 
letní sezony bylo již zmiňované MČR žactva, které se konalo ve Starém Městě 
pod Landštejnem. Zde mladí biatlonisté v ostré konkurenci dokázali vybojovat 
spoustu umístění v elitní dvacítce. Na MČR dorostu a dospělých v Novém Měs-
tě na Moravě dokázala Kateřina Kučerová v juniorkách vybojovat desáté místo. 
V celkovém hodnocení za sezonu 2013 v letním biatlonu obsadili biatlonisté 
osmnácté místo z 42 klubů z celé České republiky. Zima moc biatlonu nepřála, 
kvůli nedostatku sněhu. Tréninky na sněhu mohly tedy probíhat jen omezeně. 
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Velkou část přípravy tvořily kolečkové lyže. I přes nedostatek sněhu se uskuteč-
nilo pár závodů. Například ve Vimperku proběhl nominační závod na olympiádu 
dětí a mládeže (žactvo). Svou účast si vyjeli Štěpánka Hanušová a její bratr Anto-
nín. Měli tak možnost reprezentovat Jihočeský kraj. Z olympiády, která se konala 
v Novém Městě na Moravě, si sourozenci Hanušovi vyjeli pěkná umístění. Tak 
například ve sprintu obsadila Štěpánka velmi krásné deváté místo a Antonín de-
vatenácté místo v závodu s hromadným startem. I přesto, že byly zrušeny někte-
ré závody, tak měli Strakoničtí šanci se ukázat. Šance pro žáky, dorost a dospělé 
byla možná jen v Jablonci nad Nisou a v Novém Městě na Moravě. V celkovém 
hodnocení zimní sezony obsadili biatlonisté dvanácté místo z dvaatřiceti klubů. 
Tato sezona by se dala zařadit mezi ty úspěšné.

Bushido – Shotokan Karate – Do International Federation 
Czech Republic, o. s.
Klub se v první polovině roku věnoval pravidelné činnosti a soustavnému tréninku, 
v druhé polovině byla jeho činnost přerušena. 

Cobra Ryu Strakonice, o. s. 
Činnost školy pokračovala v roce 2013 v již tradiční koncepci výcviku a filozofii. To 
znamená sportovní příprava oddílů karate i Allkampf-jitsu a účast žáků školy na desít-
kách turnajů v rámci kraje, České republiky, ale i zahraničních soutěží. Vedle sportovní 
činnosti pokračoval výcvik směřující k osobnímu růstu v technické dovednosti kaž-
dého člena školy. V roce 2013 absolvovalo úspěšně zkoušku z technické vyspělosti 
celkem 52 karatistů a 16 adeptů stylu Allkampf-jitsu. Samozřejmou součástí výcviku 
bylo i zaměření na praktické využití principů bojových umění pro sebeobranu, ale i pro 
každodenní život. Jako každoročně proběhl v září 2013 úspěšný nábor nových členů. 
Nejširší základnu měl v roce 2013 opět sportovní oddíl karate, a to převážně kate-
gorie dětí a dorostu. Oproti předcházejícímu létu došlo i k významnému rozšíření 
členské základny Allkampf-jitsu v kategorii dospělých. Jako v předešlých letech dosa-
hovali úspěchů na vrcholných sportovních soutěžích, na republikové a mezinárodní 
úrovni, převážně sportovci v kategoriích dorostu, juniorů a dospělých.
V roce 2013 absolvovali bojovníci ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice 
celkem šestnáct 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 starších 
žáků, přes dorostence a juniory až po kategorie dospělých.
Ve Strakonicích se již tradičně konala jedna z krajských soutěží, a to 3. kolo krajské 
ligy karate dne 5. 10. Této soutěže se zúčastnilo patnáct karatistů z Cobra Ryu a zís-
kali celkem šestnáct medailí.
Na krajském přeboru, který se konal 10. 11., vybojovali karatisté z Cobry dva tituly 
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krajský přeborník a dvě velmi pěkná druhá místa: Jiří Mlíka první v kumite junioři 
–76 kg i v kata, Martin Kylberger druhé v kumite mladší žáci +41 kg a Zdeněk Hole-
ček druhé v kumite dorostenci –57 kg. 
Nejmladší karatisté ve věku 6-12 let se zúčastnili tří kol mezinárodní ligy talentů mlá-
deže, tří kol krajské ligy a jednoho krajského přeboru. Celkem vybojovali 22 medailí, 
z toho 4 zlaté, 7 stříbrných a 11 bronzových. Nejúspěšnějším karatistou v žákovských 
kategoriích byl v roce 2013 Martin Kylberger (10 let). Starší karatisté (od 13 let) se zú-
častnili tří kol krajské ligy, jednoho krajského přeboru, tří národních turnajů a tří me-
zinárodních velkých cen. Celkem na těchto soutěžích vybojovali 35 medailí, z toho 
9 zlatých, 12 stříbrných a 14 bronzových. Nejúspěšnějšími z nich byli Jiří Mlíka (16 let) 
a Tomáš Staněk (14 let). Svými výsledky si vybojovali karatisté z Cobry celkem tři 
nominace na mistrovství ČR. Zde potvrdil své kvality Jiří Mlíka a vybojoval svůj druhý 
titul vicemistr ČR, tentokrát v kategorii kumite junioři –76 kg. Vzhledem k celkovým 
výsledkům a zisku třinácti medailí (5× zlato, 6× stříbro a 2× bronz) se Jiří Mlíka stal 
nejúspěšnějším sportovcem školy za rok 2013. Významného výsledku dosáhl i Miro-
slav Polánka, když vybojoval třetí místo na Akademickém mistrovství ČR.
Mistrovství ČR v Allkampf-jitsu, kde se soutěží v disciplínách randori (reálné sebeo-
branné situace), kata či kombinace (sestava předem daných technik a postojů) a ta-
meshiwari (přerážení desek), se zúčastnilo celkem pět vyznavačů tohoto bojového 
umění a svými výsledky se zasloužili o to, že škola Cobra Ryu Strakonice získala cel-
kem tři tituly mistrů ČR a jeden titul vicemistra. V celkovém hodnocení pak obsadila 
mezi šestnácti zúčastněnými oddíly pěkné páté místo.
Mistrem ČR se stal Jakub Viták, Martin Jáchym a Jana Petříková (všichni +18). Titul 
vícemistra vybojoval Václav Kučera (dorostenec).
Oddíl Allkampf-jitsu se také zúčastnil mistrovství ČR ve fightingu a hard kata a repre-
zentovalo ho deset soutěžících. Na tomto prestižním turnaji vybojovali čtyři tituly mi-
stra ČR, dva tituly vicemistr a tři bronzové medaile. Jakub Viták se stal mistrem ČR 
v kategorii low kick muži open a dvakrát obsadil bronzovou příčku v kategorii fighting 
muži –94 kg a low kick muži –94 kg. Michal Bazgier vybojoval titul mistr ČR v kategorii 
fighting junioři –85 kg. Ve stejné kategorii získal titul vicemistra Václav Kučera. V kate-
gorii low kick muži –77 kg vybojoval bronz Martin Jáchym. V disciplíně hard kata získali 
strakoničtí borci dva tituly mistrů ČR, a to Martin Kylberger (10 let) a Lukáš Hanzl (15 let). 
Marek Podlešák (13 let) a Jiří Mlíka (16 let) tituly vicemistrů ČR.
Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil i v roce 
2013 několika významných mezinárodních seminářů a soustředění. Tradičně se jedna-
lo o sérii seminářů se specialistou na výcvik kumite a mistrem světa Antoniem Olivou 
Sebou a semináře s celosvětově uznávaným japonským mistrem Takedji Ogawou.
Ve dnech 4.–11. srpna proběhlo tradiční týdenní soustředění celé členské základny 
a rekreačně trénujících přátel ve Vrbně u Blatné. Soustředění se celkem zúčastnilo 
44 cvičenců všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl jako vždy 
rozdělen do několika tematických skupin dle věku, zaměření a výkonnosti. Sportov-
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ní tým se jako vždy zaměřil převážně na taktickou a technickou příprava pro novou 
sezonu. Společným jmenovatelem pro všechny skupiny pak bylo jako každý rok 
zvyšování fyzické kondice, relaxace a speciální aktivity zaměřené na utužování vzá-
jemných vztahů a týmovou spolupráci. 

SK Cyklo-Macner Strakonice
V květnu uspořádal SK Cyklo-Macner 16. ročník silničních cyklistických závodů Velká 
cena Cyklo-Macner v časovce jednotlivců za účasti cca 100 závodníků (závod byl 
součásti Šumavské amatérské ligy a současně Jihočeské amatérské ligy). V kategorii 
příchozích byl oddílový Jan Hubr čtvrtý. Dalším závodem, který byl pořadatelsky za-
štítěn sportovním klubem, byl v červnu 22. ročník Velké ceny Cyklo-Macner horských 
kol (součást Pošumavské ligy MTB = Mountain Bike). Zde se z oddílových závodníků 
umístil Jan Hubr na třetím místě v kategorii mužů a Silvie Matičková v kategorii mlad-
ších žákyň získala zlato.
V září vyhrál Jindřich Králík již podeváté za sebou triatlon Železný Radomyšlák v nej-
delší kategorii 1 200 m plavání, 120 km jízda na kole a 12 km běh.
Oddíloví členové se v květnu zúčastnili cykloexpedice Sicílie 2013. V červenci oddíl 
pořádal 13. expedici silniční Cykloalpy 2013 v Itálii, kde bylo zdoláno pět průsmyků nad 
2 000 m a na přelomu září a října týdenní tradiční zájezd do Itálie na Lago di Garda.

Fbc Strakonice při DDM Strakonice
Florbalový oddíl pravidelně trénuje ve všech věkových kategoriích se snahou navýšit 
počet nejmladších hráčů. Pro sezonu 2013–2014 byly přihlášeny do ligových soutěží 
nově kategorie mladších a starších žáků, které svým ligovým debutem získaly nové 
zkušenosti pro nadcházející sezony. S odchodem části juniorky do mužů se nepo-
dařilo uhrát v juniorce takových výsledků jako v předcházející sezoně, muži nao-
pak potvrdili svou výkonnost a obě družstva postoupila do vyšších ligových soutěží, 
přičemž A tým do soutěže, kde se již nehraje systémem turnajů, ale jednotlivých 
zápasů, které jsou divácky zajímavější.
Na úvod sezony 2013–2014, v historicky prvním startu oddílu, ve velkém florbalovém 
turnaji O pohár České pojišťovny se muži probojovali do třetího kola, kde nakonec 
těsně podlehli týmu z Dačic.
Výběr hráčů mužů se zúčastnil velkého turnaje Open Game v Brně, který ve své 
výkonnostní skupině vyhrál. 
Uskutečnil se první ročník Memoriálu Petra Adlera. Ten se nad očekávání povedl 
především účastí týmů hrajících kvalitní florbalové ligové soutěže a samotným fi-
nálovým zápasem domácího týmu a týmu Štíři České Budějovice, ve kterém do po-
slední chvíle nebylo rozhodnuto. Vítězem se nakonec stal tým z Českých Budějovic 
po samostatných nájezdech. Získaný finanční obnos byl věnován onkologické am-
bulanci ve strakonické nemocnici. Pro všechny byl tento florbalový turnaj důstojnou 
vzpomínkou na spoluhráče oddílu a kamaráda Petra Adlera.
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FBC Dynamo Strakonice
V roce 2013 byla vykonávána pravidelná sportovní činnost v podobě tréninků a mis-
trovských utkání. Oddílu se podařilo obsadit post trenéra, kterým se stal hrající člen 
týmu a pod jeho vedením dosahoval tým velmi dobrých výsledků. 
Mimořádnou událostí roku byl postup do vyšší soutěže – Jihočeské ligy mužů z dru-
hého místa.

SK Fight Pro Strakonice
V sezoně 2013 byla pravidelně vykonávána sportovní činnost v boxu, kickboxu 
a MMA. Klub se účastnil řady středočeských oblastních kol boxu. SK Fight Pro měl 
pětadvacet zápasů s úspěšností 75 %.
Zároveň probíhaly tréninky dětí předškolního a školního věku zaměřené i na všeo-
becnou pohybovou průpravu. 
Vzhledem k rozšíření členské základny a v rámci zkvalitnění jednotlivých tréninků 
byly vytvořeny dvě skupiny dle výkonnosti – začátečníci a pokročilí (závodníci).

Fudochi Kan
I v roce 2013, jako již po 10 let působení ve Strakonicích, se klub soustředil na tra-
diční pojetí bojových umění, která mají být především cestou sebepoznání a růstu 
jakožto lidské bytosti. Cestou, která je bez cíle. A právě proto by nemělo jít o nějaký 
vysněný výsledek naplňující pyšnící se ego, ale spíše o prožitek a pochopení samot-
né cesty životem den za dnem…, v našem případě prostřednictvím bojových umění. 
Právě důraz kladený na bdělost během celého dne a nejen po dobu tréninku odli-
šuje tradiční pojetí bojových umění od sportu. Tím, že zvyšujeme bdělost, zvyšuje 
se citlivost k přítomnému okamžiku, sám k sobě i všem cítícím bytostem, planetě, 
na které žijeme, i celému universu... Tak se stáváme prostřednictvím bojových umě-
ní citlivou, soucitnou, a přesto i zároveň zodpovědnou a pravdivou lidskou bytostí.
Samozřejmě je klub i nadále členem mezinárodní organizace tradičních bojových 
umění SHIKONBUDOKAI, kde v oblasti Aikida začal působit jako hlavní trenér Joe 
Thambu, který je bezesporu jednou z nejuznávanějších osobností ve světě Aikida 
vůbec. V oblasti praktické použitelnosti bojových umění se i nadále klub věnuje tzv. 
vnějším stylům jako je MMA, MUAY THAI, POLICE COMBAT SYSTÉM, kde preferuje 
více než sportovní utkání reálné použití jak v běžných podmínkách každodenního 
života, tak v oblasti bezpečnostních složek.
Nově byly otevřeny hodiny Australského kruhového tréninku, zvlášť pro muže 
a ženy, pod vedením certifikovaných trenérů, které jsou otevřeny i pro veřejnost ne-
věnující se bojovým uměním. Jde o velice náročné tréninkové jednotky s použitím 
TRX a KETTBALLŮ.
Dále klub otevřel pro děti od 4 let přípravku pro bojová umění, kde se učí základním 
pohybovým dovednostem a základům karate.
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HC Strakonice, o. s. 
HC Strakonice, o. s., je sportovní klub ledního hokeje a krasobruslení se 105 le-
tou tradicí (rok založení 1908) a je nejstarším hokejovým klubem v jižních Čechách. 
Dlouhodobé úspěšné výsledky mládeže i dospělých jsou velmi dobrou prezentací 
strakonického sportu a také mimořádným společenským přínosem pro sportovní 
fanoušky Strakonicka a okolí.
V sezoně 2013/2014 dosáhla jednotlivá družstva klubu znovu významných úspěchů. 
Mimořádným úspěchem zejména bylo, že poprvé v dlouhé historii strakonického 
hokeje byly všechny mládežnické týmy HC Strakonice účastníky ligových soutěží! 
Ligové soutěže hráli žáci 5., 6., 7. a 8. tříd, dorostu a juniorů.
Velice úspěšní byli muži HC Strakonice. V kádru mužů v uplynulé sezoně nastupova-
li: Brankáři: Roman Špiler, Jakub Myslivec, Michal Zeman, František Burda 
Obránci: David Kovář, Marek Hrubý, Martin Všetečka, Milan Řehoř, Petr Ondrejec, 
Jaroslav Hřebíček, Michal Procházka, Ladislav Gross, Marek Kloud
Útočníci: Radek Bouška, Ervín Binder, Jan Hora, Jan Kadlec, Milan Černý, Jakub Ma-
jor, Jan Čadek, Tomáš Růžička, Michal Bazgier, Jan Andrle, Pavel Srb, Jakub Kopecký, 
Martin Pangrác, Milan Bláha, Daniel Kurečka, Lukáš Hrubý
Trenéři: Pavel Hejl, Marek Kloud, vedoucí týmu Roman Heimlich a kustod: Vladimír Trita. 
Po výborných výsledcích v přípravě, kdy Strakonice vyhrály i nad druholigovými Kla-
tovy a Milevskem, se v dlouhodobé základní části držel tým v první polovině tabulky 
a jeho hru a výsledky ovlivňovala i dlouhodobá zranění klíčových hráčů. Přesto skon-
čil po základní části na pátém místě a postoupil do play off.
Ve čtvrtfinále play off nastoupil hokejový klub HC Strakonice proti Slavoji Český 
Krumlov a po těsné prohře 1:2 venku přišla drtivá výhra doma 11:4, která znamenala 
nástup formy strakonického týmu. Výhra v Českém Krumlově po výborném výkonu 
6:3 v rozhodujícím utkání přinesla kýžený postup do semifinále a fanouškům všemi 
chtěného, hlavního favorita soutěže a odvěkého rivala IHC Písek. Na první utkání 
přijelo ze Strakonic více než 700 fanoušků, kteří po celé utkání skvěle povzbuzovali. 
Hráči se jim odměnili neuvěřitelně bojovným výkonem, podpořeným výborným Špi-
lerem v brance a dokázali na ledě favorita, který ještě rok předtím hrál I. ligu, vyhrát 
6:3. Euforie na parkovišti po utkání a po cestě z Písku, kdy dlouhá kolona aut cestu 
absolvovala s vítězným troubením, je nezapomenutelná. Výtečná forma vydržela 
a po skvělé výhře v Písku přišel další skvělý výkon a výhra 5:3 před dvěma tisíci nadše-
nými strakonickými diváky a postup do finále proti David Servisu České Budějovice. 
I ve finále podal tým výborný výkon a i přes nepřízeň rozhodčích statečně bojoval. 
Po výsledcích 2:5 v Českých Budějovicích a 2:4 ve Strakonicích se vítězem stal Da-
vid Servis České Budějovice, ale týmu HC Strakonice patří velký dík za předvedené 
výkony a velké sympatie věrných strakonických fanoušků a skandování naplněné 
strakonické Knürr Arény „stejně jsme mistři“.
Velmi úspěšní jsou v reprezentacích ČR také strakoničtí hokejoví odchovanci. Bran-
kář Alexander Salák reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách v Soči 
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a současně minulou sezonu působil v ruské KHL v dresu Petrohradu, kde patřil k nej-
lepším brankářům soutěže. Václav Pašek, v současnosti hráč Českých Budějovic, je 
členem české reprezentace do 19 let. Roman Tintěra je členem české reprezentace 
do 17 let a Jakub Káník je členem české reprezentace do 16 let. Veronika Bucifalová 
již druhý rok reprezentuje Českou republiku v kategorii 16 letých dívek a Tereza Va-
nišová je stálou členkou reprezentace dorostenek do 18 let a žen. 
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. V průběhu roku získaly 
individuální trofeje: 3× zlato, 11× stříbro a 9× bronz.
HC Strakonice, o. s., dělá nábory pro získávání nových adeptů hokeje a krasobrusle-
ní formou předvádění svého umění při představeních pro mateřské a základní školy 
Strakonicka, pořádáním dětských dnů a Maškarního reje na ledě v průběhu vánoč-
ních svátků. Na závěr sezony jsou úspěchy hokejového a krasobruslařského klubu 
vyhodnoceny na Galavečeru sezony v Městském domě kultury ve Strakonicích za 
účasti představitelů města, rodičů a veřejnosti. 

SK Judo 1990 – Strakonice
Rok 2013 zahájili strakoničtí judisté prvním kvalifikačním turnajem českého poháru Grand 
Prix Ostrava dne 10. 2. Za oddíl se turnaje zúčastnila Kateřina Sosnová. Ve své váze do 63 
kg se jí nepodařilo vybojovat žádné vítězství, a tak do finálových bojů nezasáhla.
Kvůli nemocem a prázdninám vyrazil oddíl na druhé závody jen se dvěma závodní-
ky na krajský přebor do Písku osmý březnový den. Oba strakoničtí zástupci startovali 
v kategorii dorostenců. Kateřina Sosnová ve váze do 70 kg a Pavel Melichar ve váze 
+90 kg. Všechna svá utkání dokázali vyhrát před časovým limitem na ipon a vybojo-
vali tak zlatou medaili a titul Přeborník Jihočeského kraje. 
Druhého kvalifikačního turnaje českého poháru se Strakoničtí zúčastnili v Jablonci 
nad Nisou ve dnech 16.–17. 3. V kategorii staršího žactva startoval Petr Pešek ve váze 
do 50 kg, kde získal jedno vítězství. V kategorii dorostenek startovala Kateřina Sos-
nová ve váze do 63 kg, která měla smolný los, jelikož musela absolvovat předkolo, 
ze kterého se jí nepodařilo postoupit do hlavních kol. V kategorii dorostenců obsadil 
třetí místo Pavel Melichar ve váze +90 kg. 
V Týně nad Vltavou se konal šestý dubnový den Týn Cup. V silné konkurenci 237 zá-
vodníků vybojovali v kategorii mláďat zlatou medaili Anna Dubová ve váze do 33 kg, 
bronzovou Tomáš Tóth ve váze do 24 kg, čtvrté místo pak Radek Tesař ve váze do 
34 kg. V mladších žácích byl sedmý Filip Tesař ve váze do 38 kg a ve starších obsadil 
páté místo Petr Pešek ve váze do 50 kg.
Dne 13. 4. se uskutečnil třetí kvalifikační turnaj českého poháru, tentokrát ho hostil 
Chomutov. Zde měl oddíl jediného zástupce. Byl jím Pavel Melichar, který startoval 
v kategorii dorostenců ve váze +90 kg. V turnaji se mu dařilo a získal stříbro. 
Šesté boje strakonických judistů proběhly na Velké ceně města Blatná dne 27. 4. 
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V kategorii mláďat ve váze do 35 kg skončil Radek Tesař třetí a Anna Dubová pátá. 
V mladších žácích si domů přivezl stříbrnou medaili Filip Tesař ve váze do 38 kg, 
Matěj Med v téže váze byl na čtvrtém místě. Starší žák Petr Pešek stál na prvním 
stupni vítězů ve váze do 50 kg. Oba oddíloví dorostenci obsadili medailové pozice, 
a to Pavel Melichar ve váze +81 kg zlatou a Pavel Pihera ve váze do 55 kg stříbrnou. 
Na sedmé boje odjeli strakoničtí judisté do Sušice, kde se konal Pohár starosty měs-
ta dne 4. 5. V kategorii mláďat byl na čtvrtém místě Tomáš Tóth ve váze do 24 kg, Ra-
dek Tesař ve váze do 36 kg vyhrál a ve stejné váze obsadila třetí místo Anna Dubová. 
Mladší žák Matěj Med si domů přivezl bronzovou medaili ve váze do 42 kg a zlatou 
starší žák Petr Pešek ve váze do 50 kg. 
V sobotu 18. 5. se uskutečnila v Prachaticích Velká cena města. V kategorii mláďat 
vybojovali oba strakoničtí zástupci Radek Tesař ve váze do 32 kg a Anna Dubová ve 
váze do 38 kg druhou příčku. Bronz získal mladší žák Matěj Med ve váze do 38 kg. 
Ve stejné váze byl sedmý Filip Tesař. 
Strakonický judista Petr Pešek startoval ve výběru Jihočeského kraje na českém po-
háru družstev starších žáků v Brně dne 25. 5. Ve své váze do 50 kg vybojoval tři ví-
tězství a pomohl tak Jihočeskému kraji získat stříbrnou medaili, když nejprve vyhráli 
skupinu a ve finále prohráli pět ku čtyřem. V konkurenci deseti krajských výběrů jde 
o velký úspěch celého jihočeského družstva.
Velká cena města Prachatice se konala v sobotu 14. 9. V kategorii mláďat ve váze 
do 33 kg vybojoval stříbro Radek Tesař a bronz Anna Dubová. Mladší žák Filip 
Tesař obsadil druhé místo ve váze do 38 kg a starší žák Petr Pešek vyhrál ve váze 
do 55 kg. 
Čtvrtého kvalifikačního turnaje českého poháru se oddíloví judisté účastnili v Brně 
ve dnech 21.–22. 9. Starší žák Petr Pešek vybojoval třemi vítězstvími bronzovou me-
daili ve váze do 55 kg a v kategorii dorostenek získala jedno vítězství Kateřina Sos-
nová ve váze do 63 kg.
Strakoničtí odjeli do Teplic, kde byl poslední kvalifikační turnaj českého poháru dne 
6. 10. Dorostenec Pavel Melichar skončil ve váze +90 kg na čtvrtém místě a na sed-
mém dorostenka Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg.
Třináctým startem byla účast na krajském přeboru pořádaném v Prachaticích dne 
12. 10. Z jedenácti startujících si domů přivezlo devět závodníků medaili. V kategorii 
mláďat bronz Tomáš Tóth ve váze do 25 kg, Jaroslav Zelinka ve váze do 26 kg a Ra-
dek Tesař ve váze do 34 kg. Na čtvrtém místě skončil Michal Roch ve váze do 25 kg. 
Ve váze do 34 kg startovala také Anna Dubová. V kategorii mladších žáků získali 
Strakoničtí tři medaile, a to Filip Tesař bronz ve váze do 38 kg, Matěj Med stříbro ve 
váze do 42 kg a Jakub Hrachovec také stříbro ve váze +60 kg. Starší žák Petr Pešek 
obsadil třetí místo ve váze do 55 kg, starší žákyně Sára Zelinková ve váze do 63 kg 
druhé místo a dorostenec Pavel Pihera ve váze do 73 kg místo třetí.
Na mistrovství České republiky v kata startoval Petr Pešek ve Žďáru nad Sázavou dne 
13. 10. V soutěži kata společně s Evou Marešovou vybojovali bronzové medaile. 
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Na přeboru České republiky družstev starších žáků zápasil ve výběru Jihočeského 
kraje Petr Pešek. Přebor se konal v Litoměřicích dne 26. 10. Ve své váze do 50 kg 
vybojoval jedno vítězství, v konečném součtu se pak družstvo Jihočeského kraje 
umístilo na čtvrté příčce z osmi týmů. 
Jablonec nad Nisou hostil mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek dne 
9. 11. Na tyto závody odjeli Kateřina Sosnová a Pavel Melichar. Kateřina Sosnová ne-
prošla sítem prvního kola a do finálového bloku se nepodařilo zasáhnout ani Pavlu 
Melicharovi, který nakonec obsadil šesté místo. 
Posledními závody, kterých se v tomto roce zúčastnili strakoničtí judisté, byl přebor 
České republiky v Hranici na Moravě dne 16. 11. Na Moravu odjel Petr Pešek, který 
ze dvou zápasů ani v jednom nezvítězil, takže do finálového bloku nepostoupil. 

FK Junior Strakonice, o. s.
Občanské sdružení Fotbalový klub Junior Strakonice rozšířilo v roce 2013 počet svých 
členů a také výrazně narostl počet družstev startujících v jednotlivých soutěžích. Ve-
dení klubu klade velký důraz na kvalitní práci s mládeží, podařilo se splnit podmínky 
licenčního řízení a FK Junior Strakonice obdržel statut Střediska mládeže Krajského 
fotbalového svazu. 
V roce 2013 došlo z iniciativy hráčů, kterým nebyl osud strakonického fotbalu lhostej-
ný, k založení družstva mužů a tímto krokem má klub zastoupení ve všech katego-
riích. Muži začali hrát nejnižší okresní soutěž a na jejich historicky první mistrovský 
zápas přišlo na Křemelku 400 diváků. Snahou oddílu je v dohledné době postoupit 
s družstvem mužů tam, kam strakonický fotbal dlouhá léta patřil.
Klub měl v roce 2013 přihlášeno pět družstev přípravek, čtyři družstva žáků, tři druž-
stva dorostu a jedno družstvo mužů.

Mladší přípravka
Samuel Bartoš, Vítek Bezpalec, Matyáš Bust, Tomáš Bust, Vojtěch Fiřt, Adam Gorický, 
Jan Hadrava, Daniel Hruška, Artem Imenynyk, Viktor Janda, Teodor Káles, Štěpán 
Klečka, Jonáš Kostka, Ramon Kotlár, Damian Kuna, Ihor Kysil, Radek Lopatka, David 
Malina, Tobias Martínek, Petr Moudrý, Pavel Moudrý, Václav Mrkvička, Lukáš Pacák, 
Daniel Palíšek, Šimon Pešek, Lukáš Petrlík, Lukáš Řeřábek, Tadeáš Soběslavský, Filip 
Sokol, Adam Staněk, Denis Steiner, Filip Švejnoha, Tomáš Vlček 
Trenéři: Tomáš Kostka, Michal Bezpalec, Václav Mrkvička, Marek Švejnoha

Starší přípravka
Ondřej Bambásek, Edita Cimrhanzlová, Michal Čumpelík, Matěj Halama, Martin 
Hrašný, Jan Janáček, Petr Lagron, Maxmilián Macht, Stanislav Němejc, Vít Novotný, 
Lukáš Pomej, Marek Šambazov, Jan Slivoně, Viktor Štěch, Adam Štěpán, Filip Šulda, 
Matouš Virostek, Tomáš Velek, Daniel Vlasák
Trenéři: Martin Virostek st., Vladislav Hájek, Petr Sýkora
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Mladší žáci
Adam Boška, Vojtěch Braťka, Jaroslav Červenka, Martin Červený, Jan Chrášťanský, 
Jakub Faja, Tomáš Kouba, Tomáš Kozlík, David Kuna, Jáchym Kvěch, Václav Kynkor, 
Adam Palivec, Adam Samohejl, Arthur Sejrek, Ondřej Šimek, Přemysl Sládek, Michal 
Špatný, Ondřej Vaněček, Zdeněk Vojtíšek, Lukáš Vokoun, Jan Zelenka, David Zemen 
Trenéři: Daniel Myslík, Václav Mařík, Jakub Horák

Starší žáci
Daniel Boška, Tadeáš Brož, David Chromý, Richard Chvosta, Petr Hájek, Filip Hof-
mann, Ondřej Holín, Vojtěch Homza, Vojtěch Houska, Martin Janáček, Matyáš Ján-
ský, Jakub Káník, Lukáš Kočí, Matěj Kolda, Matěj Kostka, Stanislav Koudelka, Radek 
Lejsek, Ondřej Malý, Radek Michalik, Adam Mošovský, David Narin, Dominik Němec, 
Josef Ouředník, Dominik Petráň, David Pikl, Vít Rejžek, Miroslav Říha, Jan Schertler, 
Patrik Šebesta, Filip Strnad, Dominik Suchý, Martin Švancar, Antonín Švarc, Jakub 
Švec, Denis Švojgr, Jakub Tesař, Pavel Tůma, Jan Vajdečka, Jan Valeš, Martin Virostek 
Trenéři: Radek Pintíř, Michal Boukalík

Mladší dorost
Michal Bečvář, Tomáš Beran, Tadeáš Brož, Daniel Marcinko, Daniel Gondek, Vojtěch 
Houska, Oleksandr Kagui, Daniel Keclík, Matěj Kostka, Stanislav Koudelka, Josef Ku-
neš, Lukáš Linhart, Pavel Malina, Libor Marienka, Adam Mošovský, Petr Provazník, 
Zdeněk Rod, Ondřej Sadlak, Ondřej Šíp, Karel Soukup, Petr Staněk, Dominika Stöge-
rová, Dominik Suchý, Pavel Tůma
Trenér: Martin Červinka

Starší dorost
Michal Boukalík, Martin Forejt, Tomáš Holý, Petr Kačírek, Oleksandr Kagui, Adam 
Klimeš, Jakub Kocanda, Roman Kočí, Petr Kovalčík, Jiří Máška, Richard Náhlík, Petr 
Narovec, Michal Požárek, Dominik Soutor, Dominik Spišský, Jakub Šteflíček, Tomáš 
Uhlík, Tomáš Vlk, Daniel Zušťák
Trenér: Karel Sládek

Muži
Luděk Cimrhanzl, Karel Hošek, Rostislav Hrubý, Tomáš Kostka, Petr Kratochvíl, Tomáš 
Krenk, Bohumil Mára, Jan Matějka, Jan Mikeš, Miroslav Motejzík, Tomáš Přibyl, Vít 
Reiser, Patrik Šejna, Stanislav Šíp, František Smékal, Martin Šobor, Petr Steiner, Jiří 
Straka, Jaromír Švec, Jan Tůma, Jaroslav Tyl, Michal Verner, Michal Vlček, Tomáš Vlk, 
Václav Dohonyi, Jaroslav Ouška

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
Tak jako každý rok i v roce 2013 se dospělí i juniorští závodníci zúčastnili mnoha 
pohárových závodů a dospělí též první ligy. Bohužel první ligu se po mnoha letech 
strávených v této soutěži nepodařilo udržet, a tak následoval pád do ligy druhé.
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Juniorským závodníkům se dařilo o dost lépe, a tak i v roce 2014 budou opět dva 
zástupci v reprezentačním družstvu. Jsou to Libor Marienka a Martin Vlk ml. 
Výsledky juniorů v jednotlivých pohárových závodech v ČR:
Mistrovství ČR – jezero (Bojanov): 3. Libor Marienka, 10. Karel Řezanka ml., 13. Mar-
tin Vlk ml.; Východočeský pohár – jezero (Bojanov): 6. Libor Marienka, 10. Karel 
Řezanka ml., 20. Martin Vlk ml.; Západočeský pohár (Klabava): 1. Martin Vlk ml., 
16. Libor Marienka, 25. Karel Řezanka ml.; O Pohár Metrostavu (Jihlava): 4. Libor 
Marienka, 13. Martin Vlk ml., 21. Karel Řezanka ml.; Mistrovství ČR – řeka (Ostravice): 
8. Libor Marienka, 10. Martin Vlk ml., 13. Karel Řezanka ml.; O Pohár Jizery (Jizera): 
3. Martin Vlk ml., 14. Karel Řezanka ml., 16. Libor Marienka; Memoriál Milana Januse 
(Volyňka): 2. Martin Vlk ml., 3. Libor Marienka, 10. Karel Řezanka ml. 
V roce 2013 klub uspořádal dva pohárové závody. Seniorský závod se konal v srp-
nu na řece Otavě a juniorský v říjnu na řece Volyňce. V únoru proběhl tradiční 
rybářský ples, na kterém se pořadatelsky a zajištěním tomboly podílela většina 
členů klubu.
Co se stále nedaří, je rozšířit členskou základnu v juniorské kategorii. Přes veške-
rou snahu je mladých závodníků stále málo, i když muškaření je královnou v ry-
bářském sportu. 

ORIN 
Ve školním roce 2013/14 oslavil ORIN šestý rok působení a jeho zakladatelka Libuše 
Holečková devětadvacátý rok vedení tanečních kroužků a devátý rok vedení kurzů 
jógy. V tomto období byl ORIN zaměřen na taneční kroužek pro děti v mateřských ško-
lách, taneční kroužek pro děti a mládež základních a středních škol, taneční kurzy pro 
ženy v latinskoamerických i moderních rytmech, jóga pro děti, dospělé a pánevní dno.
Taneční kroužky jako každým rokem absolvovaly krajské taneční soutěže a opět sbí-
raly vavříny. Bohužel státních kol se z finančních důvodů nezúčastnily.

SK Policie Strakonice
Sportovní klub Policie Strakonice se v roce 2013 kromě rezortních akcí pořádaných 
Policií České republiky také účastnil některých soutěží pořádaných v rámci strakonic-
kého okresu, případně soutěží celorepublikových. Oddíl ledního hokeje bojoval již 
tradičně v okresní soutěži, kde obsadil desáté místo. Oddíl nohejbalu dětí se zúčast-
nil krajské soutěže mládeže, kde skončil na pátém místě. V roce 2014 se však krajský 
přebor mládeže v adekvátní věkové kategorii neuskuteční, proto se děti v tomto 
roce zúčastní okresní soutěže v kategorii mužů, jelikož mládežnická kategorie na 
okresní úrovni zcela chybí. Nelze také zapomenout na sportovního střelce Josefa 
Rendla, který se po léta úspěšně účastní republikových a mezinárodních mistrovství. 
Z mnohých jeho úspěchů lze zmínit například první místo v soutěži IPSC (Internati-
onal Practical Shooting Confederation) konané v Rakousku a první místo v soutěži 
EPP (Evropský policejní parkur) na mistrovství světa ve Vinařicích. 
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Potápěči Strakonice, o. s.
I v roce 2013 spočívala činnost oddílu ve výcviku sportovního potápění. Hlavním cí-
lem je bezpečné potápění a ostatní činnosti okolo vody. Klub učil dovednosti, jako 
jsou nádechové potápění, přístrojové potápění, vodní záchranářství, ekologické 
chování v přírodě a ve vodě, pozorování a srovnávání ekosystémů a fotografování 
pod vodou.
Strakoničtí potápěči i v tomto roce pracovali na výcviku dětí a mimo vlastní kroužek 
spolupracovali s DDM Strakonice. Dále ve spolupráci s občanským sdružením Prosaz 
Praha přispívali k začleňování tělesně postižených do normálního života. 
V roce 2013 oddíl uspořádal pro dospělé tři dvoudenní a dvě jednodenní soustře-
dění v České republice. Přes zimní období probíhaly výcvikové bazény a teoretická 
školení.
Děti byly dvakrát na dvoudenním soustředění v Čechách. Ve spolupráci s DDM Stra-
konice se konalo pět dvoudenních soustředění. Tělesně postižení absolvovali třikrát 
dvoudenní soustředění v České republice.

SKI-Klub Strakonice
alpské	lyžování	
SKI-Klub Strakonice se v sekci alpského lyžování soustředil na výchovu dětí a mláde-
že formou víkendových tréninků ve středisku na Kubově Huti. Celá sezona každo-
ročně začala už při týdenním soustředění po Vánocích a po novém roce odstartova-
la závodní sezona. Uprostřed sezony proběhlo týdenní soustředění. 
Umístění na závodech:
Jakub Rataj
– celkové třetí místo v seriálu čtyř závodů světového poháru v paraski – junioři
Jiří Voráček
– republikový žebříček juniorů – 13. místo ve slalomu a 13. místo v obřím slalomu 
– 30. místo na FIS slalomu v dospělých, Praděd
– 1. místo v triatlonu v juniorech, Třeboň 

Oddíl	běžeckého	lyžování
Rok 2013 byl pro mladé strakonické lyžaře – běžce velmi úspěšným. Mladým zá-
vodníkům se dařilo jak v přípravných závodech na suchu, tak i v zimních lyžařských. 
Podařilo se stabilizovat a ještě mírně rozšířit (hlavně o mladé závodníky) členskou 
základnu, kterou tvořilo k 31. 12. jednatřicet členů, většinou aktivních závodníků. Na 
jejich přípravě se podíleli trenéři Radek Sosna, Jan Melichar a Jan Žák, vydatně na 
trénincích, na soustředěních i při dopravě na závody či tréninky pomáhali rodiče – 
Petr Silovský, Josef Boček, Filip Novotný, Lenka Hůrková a další. 
Vrcholem celé sezony je vždy účast na lyžařských závodech. Začátkem roku si závod-
níci SKI-Klubu Strakonice přivezli úspěchy ze závodů Šumavská 30 v Nové Peci, kde 
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dokázali zvítězit ve svých kategoriích Antonín Hanuš, Štěpánka Hanušová a Johanka 
Hůrková, Jaroslav Zahradník přidal třetí místo a Vojtěch Silovský čtvrté. Na krajských 
přeborech získala Johanka Hůrková bronzovou medaili v závodě volnou technikou, 
v klasickém závodě byla pátá, Vojtěch Silovský si vyjel páté a sedmé místo, Štěpánka 
Hanušová dvakrát šesté místo, stejně tak i Šimon Jánský, Jan Melichar byl sedmý, 
Antonín Hanuš osmý a devátý. Umístili se i Matyáš Jánský, Filip Boček, Jiří a Ondřej 
Poislovi. Výborného úspěchu dosáhla Johanka Hůrková v Šumavském minimaratonu 
na Kvildě, kde zvítězila ve své kategorii, Jaroslav Zahradník byl čtvrtý, Vojtěch Silovský 
pátý a Anna Zahradníková v nejmladší kategorii osmá. Závěr lyžařské sezony patří 
tradičně Jarnímu běhu na Zadově. I zde byly naše barvy vidět: stříbrná Johanka Hůr-
ková a bronzová Anna Zahradníková, její bratr Jaroslav těsně o desetinu sekundy 
čtvrtý, stejné umístění Barbora Silovská, Antonín Hanuš sedmý, Filip Boček hned za 
ním osmý, Štěpánka Hanušová osmá, desáté místo Ondřej Poisl a Vojtěch Silovský, 
jedenácté Jiří Poisl, dvanácté Jonáš Novotný. Za SKI-Klub Strakonice závodil i Martin 
Novotný, který byl devátý. Na úplný závěr se ve Vimperku konal Vodnický skikros, kde 
stály naše závodnice dvakrát na nejvyšším stupni – zlaté Anna Zahradníková a Jo-
hanka Hůrková, stříbra přidali Vojtěch Silovský a Štěpánka Hanušová, bronz Jaroslav 
Zahradník. 
Po náročně zimní sezoně čeká závodníky vždy několikatýdenní odpočinek a poté 
znovu tvrdý trénink na sezonu novou. Jarní příprava je zpestřena účastí na závodech 
v letním biatlonu a tradičním závodě Běh Mufloní stezkou v Katovicích, kde se mo-
hou porovnat také s atlety z blízkého okolí. V roce 2013 byla mezi nejmladšími dív-
kami Anna Zahradníková druhá, Barbora Silovská čtvrtá, v mladší přípravce Jaroslav 
Zahradník druhý, ve starší přípravce Johanka Hůrková čtvrtá, Barbora Bočková osmá 
a Vojtěch Silovský také osmý, ve starším žactvu Šimon Jánský třetí a Filip Boček šestý 
a v mladším dorostu Kristýna Vondrysová třetí. 
Léto bylo pro mladé lyžaře ve znamení červencové individuální přípravy a srpnové-
ho tradičního soustředění na Kubově Huti, kde se nejen naběhalo mnoho „výško-
vých“ kilometrů, ale užilo se hodně legrace a večer se sedělo u táboráku s kytarou. 
Srpnový závod Běh městem nejlépe zvládli Kristýna Vondrysová a Antonín Hanuš, 
kteří ve svých kategoriích získali druhá místa, Štěpánka Hanušová byla čtvrtá. 
Podzim probíhá vždy ve znamení náročných podzimních krosů a běhu do vrchu, 
které jsou výbornou přípravou na zimní sezonu. Z největších úspěchů: běh do vr-
chu Vodník ve Vimperku – Jaroslav Zahradník první místo, Anna Zahradníková třetí 
místo, Johanka Hůrková a Matyáš Jánský těsně čtvrté místo. V seriálu pěti závodů 
SEM TAM Vimperkem se nejvíce dařilo Matyáši Jánskému, který dokázal vyhrát silně 
obsazenou kategorii závodu na Hájné hoře ve Vimperku, stříbrní byli Anna a Jaroslav 
Zahradníkovi, bronzové Josefina Jánská a Barbora Silovská, čtvrtá Johanka Hůrková, 
pátí Vojtěch Silovský a Šimon Jánský, šestý Antonín Hanuš. Mladí lyžaři běžci se zú-
častnili i historicky I. ročníku Běhu čkyňskými poli (stříbrní Anna a Jaroslav Zahrad-
níkovi a Matyáš Jánský, bronzová Josefina Jánská, těsně pod stupni zůstali ve svých 
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kategoriích Barbora a Vojtěch Silovských – čtvrtá místa a Johanka Hůrková a Jonáš 
Novotný – pátá místa). Vrcholem podzimní sezony je vždy domácí závod Běh okolo 
Kuřidla. I zde byly barvy SKI-Klubu vidět. Do pátého místa se ve svých kategoriích 
dostali vítězný Matyáš Jánský, druhý Jaroslav Zahradník, třetí Šimon Jánský, čtvrtí Ště-
pánka Hanušová a Jan Novák a pátá Anna Zahradníková. 
Zimní sezona 2013-14 nebyla příliš štědrá na dostatek sněhu, a tak všechny závody 
plánované na prosinec musely být zrušeny. Jediná možnost lyžování byla na tech-
nickém sněhu ve Ski areálu Vodník ve Vimperku. Velký dík patří obětavým rodičům, 
kteří byli ochotni pomoci s dopravou. Mohly být tak splněny potřebné nalyžované 
kilometry, které byly zúročeny na závodech konaných po novém roce.

TJ ČZ Strakonice
Devatenáctý ročník Běhu městem se konal tradičně 21. srpna. Startovalo se v pro-
storu u letního kina v 18.00 hodin. Trať vedla ulicemi města (lávkou přes řeku Otavu 
– Rennerovými sady – Velkým náměstím – Palackého náměstím – Ellerovou ulicí – 
mostem Jana Palacha – hradem a zpět k letnímu kinu). Závodníci mohli běžet okruh 
dlouhý 3 300 m (jedno kolo) nebo 6 600 m (dvě kola). Zazávodit si přišlo 219 běžců 
a hodnoceno bylo čtrnáct kategorií. Trať proběhl nejrychleji v čase 22.36 minut Mu-
lugeta Serbessa, lékař z Etiopie, který působí v Týně nad Vltavou. Nejrychlejší ženou 
se stala Dana Šatrová s časem 26.26 minut. 
V doprovodném programu byl například pro milovníky chůze zorganizován procház-
kový okruh nordic walking kolem strakonického hradu s instruktážní přednáškou, 
dále nechyběla trempská skupina Pauza, či ukázka vojenské techniky a tradiční vo-
jenský guláš.
Běh byl uspořádán Tělovýchovnou jednotou ČZ Strakonice ve spolupráci s ČUS Stra-
konice a 25. protiletadlovou brigádou VÚ 4312 Strakonice, záštitou města Strakonice 
a Jihočeského kraje. 

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

I.) halová sezona
12. 1. KPJ – starší + mladší žactvo, Praha – Strahov
Martin Plaček 4. místo  starší žáci 300 m 45,61 s
Viktorie Račková 2. místo  starší žákyně 60 m 8,32 s
Viktorie Račková 2. místo  starší žákyně 150 m 20,53 s
Petra Černá 1.–2. místo starší žákyně 60 m překážky 10,15 s
Petra Černá 4. místo  starší žákyně koule (3 kg) 7,96 m
Petra Černá 5. místo  starší žákyně dálka 459 cm
Antonín Švarc 2. místo  mladší žáci koule (3 kg) 7,90 m
Ondřej Landsinger 6. místo  mladší žáci dálka 411 cm
Kamila Pilíková 6. místo  mladší žákyně 150 m  23,21 s
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2. 3. KPJ – přípravka, Nová Včelnice
Magdaléna Halounová 
  4. místo  přípravka dálka 383 cm
Daniel Jarolím 1. místo  přípravka 600 m 2:14,99
Daniel Jarolím 4. místo  přípravka 50 m překážky 9,01 s
Daniel Jarolím 5. místo  přípravka dálka  388 cm
Kryštof Býček 2. místo  přípravka 600 m  2:17,67
Adam Přib 5. místo  přípravka 600 m  2:19,21

II.) hlavní sezona
19. 5. KPJ – starší žactvo + přípravka, České Budějovice
Viktorie Račková 1. místo  starší žákyně 60 m  8,14 s
  4. místo    150 m  20,08 s
Magdaléna Halounová 
  3. místo  přípravka 50 m  7,99 s
Daniel Jarolím 1. místo  přípravka 600 m  2:01,76
Daniel Jarolím 5. místo  přípravka dálka  360 cm
Adam Přib 2. místo  přípravka 600 m  2:02,74
Jakub Janáč 5. místo  přípravka 600 m  2:04,44
Jakub Janáč, Adam Přib 
Ondřej Didek, Norbert Hausner
  1. místo  přípravka štafeta 4×60 m

9. 6. KPJ – mladší žactvo, České Budějovice
Antonín Švarc 1. místo  mladší žáci kriket. míček 61,67 m
Antonín Švarc 2. místo  mladší žáci koule (3 kg) 9,96 m
Antonín Švarc 5. místo  mladší žáci 60 m 8,93 s
Šimon Rejka 3. místo  mladší žáci kriket. míček 50,04 m
Ondřej Holoubek 
  4. místo  mladší žáci 800 m  2:36,46
Kamila Pilíková 6. místo  mladší žákyně 150 m  22,64 s
Jana Mrázková 5. místo  mladší žákyně kriket. míček 38,04 m

22.–25. 6. VI. LODM (letní olympiáda dětí a mládeže), Zlín/Uherské Hradiště
Ondřej Marienka 1. místo  mladší žáci kriket. míček 73,74 m
Viktorie Račková 13. místo starší žákyně 60 m  8,21 s
  7. místo    štafeta 4×60 m 

13.–14. 7. Pacovské víceboje, Pacov
Petra Černá 1. místo  starší žákyně sedmiboj 3 915 bodů
13.–14. 9. European Kids Athletics Games, mezinárodní závody v Brně
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Antonín Švarc 1. místo  ročník 2000 kriket. míček 67,76 s
Viktorie Račková 8. místo  ročník 1998 60 m  8,33 s
Petra Černá 2. místo  ročník 1999 oštěp  35,82 m
Petra Černá 7. místo  ročník 1999  100 m překážky  16,38 s

28. 9. KPJ – víceboje: mladší žactvo + přípravka, Tábor
Antonín Švarc 2. místo  mladší žáci pětiboj  1 919 bodů
Jana Mrázková 6. místo  mladší žákyně pětiboj  1 794 bodů
Magdaléna Halounová 
  7. místo  přípravka čtyřboj  1 197 bodů
Daniel Jarolím 4. místo  přípravka čtyřboj  1 119 bodů
Kryštof Býček 7. místo  přípravka čtyřboj  946 bodů
Ondřej Didek 8. místo  přípravka čtyřboj  889 bodů

V kategorii přípravka bylo přihlášeno družstvo do KPD, kde obsadilo celkové čtvrté 
místo ze dvanácti týmů. 
V kategorii mladšího žactva oddíloví svěřenci (Antonín Švarc, Šimon Rejka, Ondřej 
Holoubek) hostovali za oddíl SKOK Jindřichův Hradec, se kterým v KPD 2013 zvítě-
zili. Ve stejné kategorii „oddílová děvčata“ (Kamila Pilíková, Jana Mrázková, Barbora 
Tůmová) vypomáhala v oddíle TJ Nová Včelnice, který skončil v KPD 2013 na celko-
vém druhém místě.
V kategorii staršího žactva hostovala „strakonická děvčata“ (Viktorie Račková, Petra 
Černá, Pavla Koubová, Pavla Brejchová) rovněž za oddíl TJ Nová Včelnice, se kterým 
obsadila celkové druhé místo. 
Antonín Švarc, Petra Černá a Viktorie Račková patřili v atletické sezoně 2013 do kraj-
ských výběrů, které se účastnily mezikrajových závodů (v rámci republiky nebo s me-
zinárodní účastí).
Antonínu Švarcovi patří v průběžných tabulkách ČR pro rok 2013 v kategorii mladší 
žáci první místo v disciplíně hod kriketovým míčkem (73,73 m).
Petra Černá je v průběžných tabulkách ČR pro rok 2013 v kategorii starší žákyně na 
třináctém místě v sedmiboji (3 915 bodů).

Oddíl	házené	–	hbc	strakonice	1921
Nový rok 2013 zahájil oddíl házené, držitel statusu Klubové centrum mládeže, pocti-
vou přípravou ve všech kategoriích. 
Muži nastoupili v osmifinálovém utkání Českého poháru proti extraligovým Lovo-
sicím. Strakonická hala, nabitá skvělým publikem, sice neviděla oddílové vítězství 
(26:31), ale zato výtečné utkání se soupeřem, který přijel v kompletní sestavě. 
Čtvrtý rok fungování házenkářské haly byl oslaven tradičním turnajem, tentokráte 
starších dorostenek. Oddílová děvčata (trenéři David Darebný a Kateřina Moravco-
vá) v něm obsadila druhé místo, když s prvoligovým Sokolem Kobylisy prohrála o je-
dinou branku. Nezahálely ani další celky. Mladší žáci (trenéři Michal Fencl a Jaroslav 
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Miklas) se 1. 2. zúčastnili ve slovenských Malackách Pozgas Cupu a skončili rovněž 
druzí, když nestačili pouze na maďarskou Tatabányu.
Prvoligoví muži si k přípravě zajeli do Brna (9. 2.), kde v konkurenci osmi družstev 
(pět ze Slovenska) nenašli přemožitele, i když ve finále s Bohunicemi (10:10) o od-
dílovém vítězství rozhodly až „sedmičky“. Trenér Miroslav Vávra si před zahájením 
odvetné části ligy ověřil, že družstvo je připravené dobře nejen po fyzické, ale i po 
psychické stránce. Také mladší dorostenci si zajeli na Moravu do Velkého Meziříčí 
(10. 2.) a ve Velmez Cupu skončili druzí.
Koncem února pak začaly mistrovské soutěže, přerušené o Velikonocích tradičním 
mezinárodním Praga Cupem. Tam se Strakonickým příliš nedařilo, nejlépe dopadli 
mladší žáci, kteří v konkurenci 53 družstev získali vítězství v B finále, když sehráli cel-
kem 11 utkání, z nichž bylo 7 vítězných. Starší žáci měli ve své kategorii 71 (!) druž-
stev a výsledky nestály trenérům za zaznamenání, vystoupení mladších dorostenců 
(48 družstev) bez jediného vítězství bylo hodnoceno jako „výbuch“. Neslavně si 
vedli mladší dorostenci a starší dorostenky na tradičním Quirinus Cupu v německém 
Neussu (květen), když nepostoupili ze svých skupin.
Žákovská liga starších žáků byla rozehrána již v lednu, strakonický celek tentokrát 
nezopakoval loňský úspěch (páté místo) a konečnou stanicí bylo čtvrté kolo, tedy 
postup mezi nejlepších dvanáct družstev ČR. 
Mladší žáci se neprobojovali přes výtečný Talent Plzeň do národního finále v házen-
kářském desetiboji, kde chyběli poprvé od vzniku této soutěže (2009).
Mistrovské soutěže dospělých Strakoničtí absolvovali úspěšně, v konečných výsled-
cích obsadili muži, coby nováček I. ligy, výtečné čtvrté místo, stejné umístění vybo-
jovaly ženy ve II. lize, starší dorostenky vyhrály svoji skupinu II. ligy, mladší dorostenci 
si zachovali účast v nejvyšší soutěži i pro další ročník.
V krajských soutěžích obhájili loňský titul přeborníka starší žáci i mladší žáci (béčko 
bylo druhé). 
Béčko mužů vyhrálo krajský přebor (céčko bylo druhé), po zralé úvaze se ale na II. 
ligu nepřihlásilo.
Na neoficiálním mistrovství ČR minižactva, kterým je červnový turnaj Mega mini 
Liberec, obsadili chlapci tradiční páté místo z 24 družstev!
Na 45. ročníku turnaje Kappelberg v německém Hofenu, kde muži startovali už po tři-
advacáté, Strakoničtí v turnaji elitní skupiny neobhájili loňské vítězství, byli „jen“ druzí.
Příprava na sezonu 2013–2014 byla zpestřena účastí v strakonickém Běhu městem, 
v tomto klání se postavilo 24 závodníků (21 mužů, dorostenců, žáků a také 3 žačky). 
Starší žáci se v srpnu vydali až na pobřeží Normandie, kde v St. Lô absolvovali setká-
ní tří zemí. Obdobná akce proběhla v roce 2013 v německém Hofenu, hostitelem 
v roce 2014 v rámci dudáckého festivalu jsou Strakonice.
Mladší dorostenci na silně obsazeném turnaji „Lounské vábení“ skončili na dobrém 
druhém místě, když absolvovali vedle sportovního i bohatý kulturní program. Násle-
doval silně obsazený turnaj v Brně, kde nestačili pouze na prvoligový Frýdek-Místek, 
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ale porazili KP Brno, ŠKP Bratislava i Sokol Prostějov.
Prestižní turnaj v Novém Veselí mužům v soubojích s extraligovými celky (Jičín, Pl-
zeň, Hlohovec) přinesl vítězství pouze s SKP Bratislava a sedmé místo. Tradiční tur-
naj „Pětilistá růže“ v Třeboni na konci prázdnin za účasti šesti družstev, převážně 
druholigových, se stal naší kořistí.
Následoval Český pohár, a to pro strakonický oddíl až třetím kolem v Třeboni. Absen-
ce zraněného Miroslava Masáka a Martina Mošovského se ukázala jako rozhodující 
a bývalý extraligový klub Strakonické porazil (34:27). 
Ženy byly v Českém poháru úspěšnější, po vítězství nad favoritem z Českých Budě-
jovic ve druhém kole skončily v osmifinále, když nestačily na extraligový Jindřichův 
Hradec (24:32).
Mistrovské soutěže v I. lize však začali muži výtečně a až do posledního kola 
bojovali o první příčku v tabulce. Jednogólová porážka v závěrečném podzimním 
utkání v Lounech oddíl odsunula na druhé místo. Ženy ve II. lize figurovaly na pá-
tém místě, když soutěž byla velice vyrovnaná. Na první příčku chyběly pouhé čtyři 
body a trenérka Eva Krausová posilovala kádr hráček. Mladší dorostenci skončili 
v nejvyšší soutěži na slušném osmém místě. Trochu zklamán byl oddíl ze starších 
dorostenek, u kterých očekával boj o I. ligu, bohužel předváděné výkony vrátily 
družstvo opět do II. ligy.
V krajském přeboru zůstalo vše při starém, družstva minižáků, mladších i starších 
žáků vedla svoje soutěže. Starší žáci navíc absolvovali krajský přebor mladších do-
rostenců a po podzimu byli druzí. 
V krajském přeboru mužů loňský zájem o sportování ochladl, jestliže v minulé sou-
těži oddíl postavil dvě družstva, nyní už to bylo jenom jedno, a to ještě s určitými 
problémy. Druhé místo v tabulce tomu odpovídalo… 
Společensky se oddíl házené prezentoval koncem listopadu „Házenkářským plesem 
2013“. Podařilo se opět zaplnit celý městský dům kultury, přišlo více než 400 návštěv-
níků. V bohatém společenském programu večera hrála k tanci kapela Scéna. Všichni 
se náramně bavili a vyslovovali pořadatelům jen slova uznání, a tak se o strakonic-
kých házenkářích a házenkářkách mluvilo i v závěru úspěšného roku 2013.

Oddíl	nohejbalu
V roce 2013 měla za oddíl nohejbalu pravidelnou činnost dvě mužstva, a to „A“ a „B“ 
mužů. Hrála dlouhodobou soutěž okresní přebor. Mužstvo „A“ vyhrálo okresní pře-
bor Strakonicka, mužstvo „B“ skončilo jako v loňském roce na devátém místě. Pro 
nadcházející rok byla podána přihláška třetího mužstva do okresní soutěže.
Jako každý rok proběhly dva tradiční turnaje, které oddíl pořádal s finanční podpo-
rou města Strakonice. Jako první byl povinný okresní turnaj trojic, který se odehrál 
v květnu. V něm vyhrálo družstvo TJ ČZ Strakonice „A“ ve složení Petr Votava, Martin 
Smrčka, Jindřich Zemen. Druhý byl tradiční turnaj trojic hraný v srpnu. Opět vyhrálo 
družstvo TJ ČZ Strakonice „A“ ve složení Jindřich Zemen, Petr Votava a Martin Smrčka 
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a třetí bylo TJ ČZ Strakonice „B“ ve složení Lukáš Vlas, Zbyněk Žilák a Milan Janda.
Řada oddílových členů se účastní také jiných turnajů, které probíhají především bě-
hem letní přestávky, a velmi úspěšně reprezentují město Strakonice a oddíl nohej-
balu. Jsou jimi:
Turnaj trojic  a) Kovářov – 1. místo Aleš Pokorný, Tomáš Přecechtěl, Jindřich Toman 
      2. místo Tomáš Chymčák, Martin Smrčka, Petr Lukeš
  b) Dražejov – 1. místo Dušan Pavlovič, Antonín Krejčí, Petr Lukeš
      2. místo Martin Smrčka, Tomáš Chymčák, Tomáš Nikodém
  c) Husinec – 1. místo Dušan Pavlovič, Antonín Krejčí, Petr Lukeš
      2. místo Tomáš Chymčák, Jan Kouba, Robert Devátý
  d) Mutěnice – 1. místo Martin Smrčka, Petr Lukeš, Jindra Toman

Na výroční schůzi oddílu byl vyhlášen nejlepší hráč oddílu za rok 2013, kterým se stal 
Jindřich Zemen. 

Oddíl	orientačního	běhu
Jako v každém roce, tak i v roce 2013 se oddíl zúčastnil dlouhodobé soutěže – ob-
lastního žebříčku. Proběhlo 14 závodů. Závodil na oblastních přeborech ve sprintu, 
krátké trati a trati klasické. Většinou na závodech v blízkém okolí.
V průběhu roku oddíl uspořádal závod Jihočeského žebříčku a náborové akce pro 
nové členy.
V hlavní mužské kategorii získal oddíl tituly přeborníka oblasti ve všech kategoriích 
a čekal ho postup na mistrovství ČR, kde už se oddílu tak nedařilo. Závodníci skončili 
u konce startovního pole.
V seniorské kategorii se strakoničtí běžci zúčastňují příhraničních závodů s Rakous-
kem a Německem – soutěž Linz Cup. 

Oddíl	volejbalu
V roce 2013 se toho opět stalo mnoho v oddíle volejbalu TJ ČZ Strakonice. Čím začít 
a hlavně na nic nezapomenout? 
Stejně jako jiné roky začneme muži. Stále má oddíl dva týmy v různých soutěžích. 
A-tým mužů i nadále bojuje ve velmi těžké jarní části krajského přeboru KP–I. 
Chce docílit svého předsevzetí dokončit soutěž se ctí a nebýt poslední. Hlavní 
kostru tvoří nahrávači Jan Pňáček a Jakub Polánka, na bloku hrají Václav Svach 
a František Peller, smečaři Adam Kalbáč, Antoním Poduška, Lukáš Málek, Karel 
Soukup. K týmu se v tomto roce vrátil František Kovář, svoji premiéru si odbyl Filip 
Hromek a těsně před nadstavbovou částí přišla posila – Pavel Kotěšovský. A právě 
tento hráč, původem z Březnice a pracující v Blatné, byl opravdu velmi nečekanou 
a velkou posilou. I díky němu se nakonec podařilo cíl splnit a uhájit ne poslední 
místo. Vedoucím týmu je Václav Braun. 
V létě tu byla opět nutnost udělat velké rozhodnutí, co s novou sezonou. Po dlou-
hém přemýšlení se tým dohodl, že další sezonu bude hrát soutěž nižší, tedy KP–II. 
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Po administrativním vyřízení tedy nastoupil na podzim do nové soutěže. Své domácí 
hřiště našel v areálu Na Sádkách, kde hrají své zápasy ženy TJ Fezko Strakonice. 
Došlo tak k ojedinělému momentu, že muži i ženy hrají ve Strakonicích na jednom 
místě. Fanoušci volejbalu tak mají cíl jen jeden. Z tohoto areálu se tedy stala koléb-
ka volejbalu ve Strakonicích. Tým zůstal kompletní a navíc se vrátil nahrávač Marek 
Mika a s ním i velká chuť ostatních kluků v týmu. Radost ze hry byla vidět každý 
zápas a výhry naskakovaly každým zápasem. Na konci roku tak tým přezimuje na 
prvním místě tabulky.
V B–týmu se hráčsky nic nezměnilo, a i boj o první místo okresního přeboru je stále 
aktuální. Pavel Sládek se svými syny, doplněný Karlem Soukupem a Adamem Kalbá-
čem bojují každý turnaj. Dále jim pomáhají střídavě Miroslav Hlava, Zdeněk Braun 
a František Kovář. Konec sezony 2012/2013 je opět vyrovnaný, ovšem letos FEZKO 
Old Dogs Strakonice vyhrává soutěž jednoznačněji o dva body a Tým ČZ „B“ je hned 
za ním. Jednoznačný úspěch. Po letní pauze vstupuje tým do nové sezony soutěže, 
ve které dochází k mnoha změnám. Jednou z největších je možnost volného startu 
hráčů z vyšších soutěží v jednotlivých týmech a další je doplnění soutěže o Budo-
club Písek. Jedná se o dalšího kvalitního soupeře na cestě za prvenstvím. Ovšem 
oddílovému B–týmu se daří, i on přezimuje na prvním místě. Takový výsledek oddíl 
dlouho nepamatuje. Snad se bude dařit i nadále.
Dostáváme se k děvčatům, ze kterých rostou ženy, zároveň je vhodně doplňují další 
mladé naděje. Holky se v okresním přeboru žen rvou jako lvice o každý set a zápas. 
Mezi dvanácti týmy dospělých žen stále získávají především zkušenosti a začínají  již 
hrát vyrovnanou partii s většinou z nich. Trenéři Václav Svach a Lucie Samcová na-
dále pokračují v jejich tréninku. V soutěži je občas doplňuje Pavlína Kalbáčová. Tým 
stále tvoří: Lucie Pivovarská, Lucie Bílková, Renata Blažková, Lenka Remešová, Linda 
Tuháčková, Tereza Schwarzová, Barbora Kohnová, Nikola a Lucie Hanušovy, Martina 
Hušková, Simona Hrčková a Sabina Vokounová. Po loňském posledním místě holky 
tentokrát vybojovaly krásné osmé místo.
V letní přestávce si tým nadále udržuje tréninkové dávky a věnuje se beach volejbalu 
na plaveckém stadionu. Do nové sezony vstupují děvčata opět se stejným elánem. 
Trenéři doplnili tým o čtyři hráčky z mladší kategorie – Michaelu Helmovou, Anitu 
Nepodalovou, Natálii Němcovou, Editu Polanovou. S týmem také trénuje Karolína 
Němejcová. Opět je snaha o samostatnost hráček, a tak ze začátku podzimní části 
soutěže znovu bez Pavlíny Kalbáčové. Ovšem další pomoc přichází v osobě Kateřiny 
Pokorné, která má nejen chuť s týmem trénovat, ale i hrát a navíc pomáhat v tréno-
vání. Výsledkem je na konci roku 2013 umístění na pátém místě průběžné tabulky 
okresního přeboru. 
V létě se hráči a hráčky opět zúčastnili turnaje „Volejbalová smeč Radomyšl“, kde se 
podařilo jednomu týmu vyhrát a další tým byl čtvrtý. Hlavně si většina výborně zahrála.
Nečekaný úspěch pak přišel v létě na antukových hřištích TJ Sokola Blatná. Právě 
zde se konalo finále mistrovství ČR na antuce. K vidění zde bylo mnoho výborných 
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volejbalistů z extraligy, zahraničních lig i z reprezentace. V průběhu tohoto turnaje 
byl náhle jeden tým oslaben těsně před semifinále. Náhradu našel v přítomném 
strakonickém Václavu Svachovi, který neváhal a nastoupil. Jeho tým nakonec po-
stoupil i do finále, kde ovšem prohrál 1:3. Tento obrovský zážitek a stříbrnou medaili 
mu již nikdo nikdy nevezme. 
A jsme opět u těch mladších nadějí a nejmenších, o které se oddíl stará s maximál-
ním úsilím i přes všechna úskalí. Asja Cvetinová, Jan Pňáček a Lucie Samcová jsou 
pro oddíl k nezaplacení a odvádějí výbornou práci. I díky nim základna roste. A aby 
toho nebylo málo, rozhodl se v září udělat další nábor. Tělocvična ZŠ Povážské ve 
Školní ulici je skvělým zázemím. Opět zafungovala spolupráce oddílu s extraligovým 
týmem VK Jihostroj České Budějovice. Jeho šéftrenér mládeže Vojtěch Zach si opět 
udělal čas a přijel se podívat a předat pár zkušeností. 
Jednu skupinu – těch už starších – si nechali Jan Pňáček a Asja Cvetinová, tu druhou 
– nováčků pak Janka Čenovská, Martin Beneš a Lenka Hlouchová. Úžasné je, jak 
děti mají zájem. Dohromady obě skupiny mají zhruba 35 dětí, převážně tedy dívek.
I tento rok tým mužů sehrál přátelské utkání se svým partnerským týmem z Belgie 
a vyhrál. Při následném posezení došlo na další předávání zkušeností.
Nadále se daří stále zdokonalovat webové stránky www.volejbal-st.cz, o které se 
starají Adam Kalbáč a Josef Němec, který navíc má i nové stránky http://volejbal-
strakonice.webnode.cz. Také na facebooku stránky „Mladí strakoničtí volejbalisti“.

TJ Dražejov
Po sportovní stránce pokračovala jednota ve své vizi, která spočívá v postupném 
rozšiřování členské základny se zaměřením na mládež. Vznikl další oddíl, a to kon-
krétně starší fotbalová přípravka. 
Všechny celky se celoročně účastnily mimo pravidelné soutěže i různých jednorázo-
vých turnajů. Výborného úspěchu dosáhl celek mužů na zimním turnaji konaném 
v lednu a únoru 2014 v Blatné, kde v konkurenci celků hrajících krajské soutěže 
obsadil druhé místo.
V měsíci červnu jednota uspořádala dva turnaje mládeže v kategorii mladší a starší pří-
pravky, turnajů se zúčastnilo celkem dvanáct týmů a v měsíci červnu nelze opomenou 
tradiční Dětské sportovní odpoledne, které navštívilo více než sto soutěžících.
Tenisový oddíl uspořádal tři turnaje pro neregistrované hráče a především zajišťoval 
provoz antukového kurtu pro širokou veřejnost.

TJ Fezko Strakonice
Oddíl	kuželek
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2012/2013
V krajském přeboru I obsadilo Fezko „A“ osmé místo s dvaceti body z dvanácti účast-
níků. V okresním přeboru skončilo béčko třetí s osmnácti body, déčko páté a céčko 
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šesté s deseti body. V nadstavbě béčko obhájilo ve finálové skupině třetí místo se 
čtyřmi body.
Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2013/2014
Za A-mužstvo přestali hrát Petr Kolář, Jaroslav Petráň mladší a Pavel Poklop. Po pod-
zimní části KP I přezimovalo Fezko „A“ na desátém místě s deseti body z osmi zápa-
sů na domácí kuželně a tří zápasů venku. V okresním přeboru po polovině skončilo 
béčko třetí se čtrnácti body a céčko páté s osmi body. Déčko bylo pro nedostatek 
hráčů zrušeno. V okresním přeboru dorostu a žáků byla po čtvrtém turnaji Vendula 
Kosatková na třetím místě s průměrem 365 bodů, Helena Chýlová sedmá s 335 body 
a Markéta Lukešová osmá s 328 body. 
Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2013 stali v jednotlivých kategoriích: ženy – Milada Sý-
korová, seniorky – Kyrianová (Brno), muži – Karel Filek, senioři – Oldřich Hendl, do-
rostenky – Vendula Kosatková, starší žákyně Helena Chýlová a mladší žákyně Tereza 
Koutníková. 
Okresní přebor mužů za rok 2013 vyhrál Cígl (Blatná) s 582 body. Nejlepším senio-
rem byl Oldřich Hendl 577 body. Soutěž žen vyhrála Soukupová (Blatná) s 532 body 
a nejúspěšnější seniorkou se stala Lukešová (Sokol Písek) s 507 body. V kategorii 
dorostenek byla nejlepší Vendula Kosatková s 375 body. Na mistrovství kraje seniorů 
konaném v kuželně Fezka obsadili Oldřich Hendl druhé místo s 560 body a Josef 
Hůda deváté místo 518 body za vítězným Zajícem z Dačic s 576 body. 
V mistrovství kraje seniorek v Nových Hradech zvítězila Dudová (Soběslav) s 512 body, 
Kyrianová byla pátá s 501 body.
Na mistrovství České republiky ve Valašském Meziříčí úspěšně startoval Oldřich Hendl. 
Obsadil výkonem 1 186 bodů druhé místo o dvě kuželky za Vymazalem z Husovic.
Kyrianová na mistrovství České republiky v Podbořanech skončila na jednačtyřicá-
tém místě s 477 body.
Jednorázové soutěže družstev
Začátkem ledna 2013 se uskutečnil turnaj ke 120. výročí Sparty Praha. Fezko obsadilo 
třetí místo s 2 376 body. Nejlepší jednotlivec byl Klička ze Sparty (450 bodů) před 
Oldřichem Hendlem (433 bodů). 
V květnovém turnaji Kovohutí Příbram byli Strakoničtí opět třetí s výkonem 4 848 bodů.
Oldřich Hendl byl nejlepší jednotlivec (899 bodů).
V kuželně Fezka se konal 10. ročník jarního turnaje. V soutěži družstev mužů vyhrála 
čtveřice Sokola Kdyně a v soutěži družstev žen Sokol Soběnov. V soutěži jednotlivců 
zvítězili Bartoň z Chotovin (557 bodů) a Cízlerová ze Sokola Chýnov (539 bodů).
V červnu byl uspořádán turnaj čtyř družstev v Rudné. Fezko zvítězilo výkonem 2 471 
bodů, Ondřej Palán byl výkonem 436 bodů pouze o horší dorážku druhý za domácí 
Holubovou.
V 32. ročníku turnaje Fezka O putovní kuželku obsadilo domácí družstvo třetí příčku. 
Jednotlivce vyhrál Josef Hůda (1 077 bodů) na dvakrát 120 hodů sdružených. Čtveři-
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ce Josef Hůda – Václav Valhoda – Ondřej Palán – Karel Filek obsadila třetí místo na 
turnaji v Českých Velenicích.
Další turnaje 
V prvním kole poháru České kuželkářské asociace byli Strakoničtí těsně vyřazeni třetí 
ligovou Blatnou v poměru 5:7 na body.
V prosinci dorostenky startovaly na turnajích, které pořádal ČEZ. Na Lokomoti-
vě Č.B. skončila čtvrtá Markéta Lukešová (433 bodů) a pátá byla Vendula Kosat-
ková (430 bodů). Na domácí půdě v kuželně Fezka byla Vendula Kosatková pátá 
(467 bodů) a Markéta Lukešová šestá (452 bodů).
Rok 2013 byl zakončen tradičním turnajem O metrovou jitrnici. Soutěž na čtyřicet 
hodů sdružených nejlépe sehráli Oldřich Hendl (182 bodů) a Králová z Písku (168). 
Startovalo čtyřiatřicet účastníků.
Pro neregistrované byl ve Strakonicích na jaře a na podzim uspořádán turnaj na 
4×60 hodů sdružených. Na jaře závodilo čtyřiašedesát startujících a na podzim jich 
bylo devětapadesát. 

Oddíl	plaveckých	sportů,	vodní	pólo	
Nejlepší sedmička vodních pólistů ČR mužů sezony 2012–2013: 
Aleš Volák, Marek Fügner 
Nejlepší sedmička starších žáků vodních pólistů ČR sezony 2012–2013: 
Jiří Bohutinský 
Nejlepší sedmička dorostenek vodních pólistů ČR sezony 2012–2013: 
Karolína Javůrková, Karolína Kopencová
V reprezentačních družstvech startovali:
– v družstvu mužů: Aleš Volák, Marek Fügner
– v družstvu žáků: Jiří Bohutinský
– v družstvu dorostenek: Karolína Javůrková, Karolína Kopencová
V anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2013 okresu Strakonice byl nominován v ka-
tegorii jednotlivci dospělí Aleš Volák a Karolína Kopencová, v kategorii jednotlivci 
mládež Jiří Bohutinský a Karolína Javůrková a jako sportovní osobnost Jitka Votavová. 
Družstvo mladších žáků bylo vyhodnoceno v kategorii kolektiv mládeže a v kolekti-
vu dospělých bylo nominováno družstvo mužů. 

TJ Otava Strakonice
V roce 2013 došlo v TJ Otava k rozšíření členské základny v mládežnických kategori-
ích. Pravidelné tréninky na vodě, v bazénu a v posilovně na pádlovacím trenažeru 
přinesly mladým závodníkům velké úspěchy.
Viktorie Dunovská zvítězila v Českém poháru předžáků a Jaroslav Hajduch obsadil čtvr-
té místo. Oddíloví odchovanci Veronika Vojtová a Jan Vondra startovali ve světových 
pohárech. Na mistrovství světa v Troji obsadil Jan Vondra patnácté a čtvrté místo.
Tradičně se podařilo uspořádat již 24. ročník veřejných závodů ve slalomu a sjezdu 
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v červnu a 2. ročník podzimních veřejných závodů ve slalomu v říjnu ve spolupráci 
s Kanoistickým klubem Klatovy. Za tréninky se také vyjíždělo na umělé kanály do 
Českých Budějovic a na Křivoklát.

TJ Sokol Strakonice
Tělovýchovná jednota měla v roce 2013 celkem 226 členů, z nichž 130 bylo mládeže 
a 96 dospělých včetně seniorů. 
Aktivní členové byli organizováni ve dvou sportovních oddílech – oddílu stolního 
tenisu a sportovního tance. Nejvíce členů měl odbor všestrannosti, a to 171 osob.
Činnost jednoty řídil výbor ve složení: starostka Věra Hurychová, místostarosta Vla-
dimír Hovorka, jednatel Ing. Rostislav Koutenský, náčelník Zdeněk Korejs, náčelnice 
Daniela Janečková, vedoucí odboru sportů Ing. Josef Jungvirt, vzdělavatel Vladimír 
Hovorka, členové Mgr. Veronika Kubešová, JUDr. Stanislav Toucha. Výbor se scházel 
pravidelně jednou měsíčně a řešil převážně finanční situaci TJ. Jelikož náklady za 
energie, materiál i služby stále stoupají, je velmi obtížné udržovat chod strakonické 
sokolovny. Na valné hromadě dne 5. 3. byl proto podán na doporučení výboru TJ ná-
vrh zahájit jednání s představiteli města Strakonice o bezplatném převodu majetku 
do jeho správy s tím, že bude v prostorách sokolovny zachována činnost Sokola dle 
potřeb oddílů jednoty. Jednání stále pokračují, ale bohužel v některých bodech se 
nedaří dosáhnout shody, aby bylo možné převod uskutečnit. 

Odbor	všestrannosti
Měl celkem 171 členů, z toho 42 předškolních dětí, 46 žákyň, 21 žáků, 18 mužů, 
20 žen a 24 seniorů. V celkovém součtu je započteno 6 párů rodičů s dětmi.
Po roce 2012, který byl rokem příprav a účasti na XV. Všesokolském sletu v Praze, 
došlo k úbytku členů, což se už stává nepsaným pravidlem. Členové přesto věří, 
že tento stav není trvalý a podaří se v budoucnu členskou základnu opět navýšit. 
Snahou je připravit pro členy kromě pravidelných cvičebních hodin řadu akcí, které 
by mohly přivést do řad strakonických Sokolů další cvičence.
Sedmý lednový den byl nový cvičební rok přivítán již tradiční Pyžampárty, na kterou 
se všechny děti každý rok velice těší. 
Dne 19. 1. z pověření Jihočeské župy uspořádal odbor Župní přebor v plavání. Odbo-
roví závodníci dosáhli docela pěkných výsledků: žákyně I. – 11. Barbora Plojharová, 
12. Eliška Bártíková, 13. Kristýna Silovská, 14. Sabina Silovská; žákyně II. – 6. Tereza 
Matasová, 10. Patricie Němcová, 11. Jolana Chylíková, 14. Lucie Švejnohová, 19. Vikto-
rie Bláhová; žákyně III. – 13. Julie Mrázová; žákyně IV. – 2. Linda Procházková.
Tradiční „Dětský karneval“, k němuž neodmyslitelně patří volba nejkrásnějších ma-
sek, spousta her a soutěží, se konal 10. 2. Rozhodně nechyběly ani odměny v po-
době maličkostí.
Strakonické mladší žákyně se dne 23. 3. zúčastnily přehlídky pódiových skladeb 
s gymbaly a dočkaly se ocenění za originalitu. 
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Dne 13. 4. hostil Písek Župní přebor v gymnastice a šplhu, kde Strakoničtí obsadili: 
gymnastika: předškolní děti – 13. Ivana Kloudová, 14. Zuzana Kratochvílová, 16. Lin-
da Švecová, 19. Zbyněk Hrdlička a 21.–22. Nikola Červenková; žákyně II. – 1. Tereza 
Matasová, 11. Patricie Němcová; šplh: žákyně II. – 6. Patricie Němcová, 8. Tereza 
Matasová. 
Čtvrtý květnový den uspořádal odbor z pověření župy Jihočeské a pod záštitou sta-
rosty města Strakonice Mgr. Ing. Pavla Vondryse župní přebor v lehké atletice. Stra-
koničtí závodníci dosáhli těchto výsledků: nejmladší žactvo – 9. Zbyněk Hrdlička, 
16. Václav Hokr, 19. Nikola Červenková, 25. Tomáš Polan; žákyně I. – 3. Barbora Ploj-
harová, 8. Julie Nováková, 18. Sabina Silovská, 30. Eliška Straková; žákyně II. – 5. Lu-
cie Švejnohová, 6. Tereza Matasová, 12. Patricie Němcová; žákyně III. – 18. Michaela 
Taubrová; žákyně IV. – 1. Linda Procházková. Součástí tohoto přeboru je vždy Župní 
přebor všestrannosti. Nejlepší umístění v kategorii žákyně II. – 3. Tereza Matasová, 
8. Patricie Němcová, 14. Lucie Švejnohová. 
Ve dnech 10.–12. 5. se uskutečnilo setkání cvičitelů a členů jednoty na Kubově Huti, 
jehož součástí byly hry zaměřené na pobyt v přírodě.
Strakoničtí odjeli ve dnech 25.–26. 5. do Roudnice nad Labem, kde se zúčastni-
li Podřipského sletu. Dvanáct párů rodičů s dětmi se předvedlo ve skladbě Kuřata 
a Muzikantova písnička, osm mladších žákyň ve skladbě Jonatán a dvanáct žen ve 
skladbě Nebe nad hlavou. 
Dne 30. 5. připravili cvičitelé ke Dni dětí zábavné odpoledne plné her a soutěží.
První červnový den reprezentovala odborová děvčata ČOS se skladbou Bongo, Bon-
go na celostátní akci „Česko se hýbe“, která se konala v O2 aréně v Praze. 
„Prázdninové loučení“ se tentokrát uskutečnilo dne 13. 6. v kempu na Podskalí. Ne-
chyběly soutěže, hry, vybíjená a táborák s opékáním vuřtů.
Opět po roce se uskutečnila akce „Malý táborník“ ve dnech 24.–29. června. Ta je ur-
čena pro kategorii rodiče a děti. Děti si užily nové trampolíny, absolvovaly hry v lese 
i různé soutěže.
Drobotinu vystřídali v Malé Turné jejich starší kamarádi, a to ve dnech 30. 6.–13. 7. 
Tábora se zúčastnilo třiadvacet dětí od mladšího až po starší žactvo. Celý tábor žil 
především sportem, ale i velmi oblíbenou celotáborovou hrou, která v tomto roce 
zavedla děti k pokladu na ostrově PUKA–PUKA. 
Desátého září odbor zahájil opět cvičení ve všech kategoriích, které v odboru vše-
strannosti jsou: rodiče a děti, předškolní děti, mladší a starší žactvo, ženy, muži, 
zdravotní TV a senioři.
Dne 5. 10. se strakonický odbor zapojil do akce „Dny zdraví“, která probíhá vždy na 
podzim ve Strakonicích. Záměrem bylo pozvat pod heslem „Cvičte s námi kamarádi 
aneb Pohyb je život“ co nejširší veřejnost a seznámit ji s programem Sokola. Byla 
zpřístupněna celá sokolovna a příchozí mohli zhlédnout vystoupení předškolních 
dětí a mladších žákyň, vyzkoušet si cvičení na kladině, trampolíně a ostatním nářadí, 
zasoutěžit si, vyzkoušet stolní tenis… 
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Asi pětadvacet členů, převážně dětí, se vydalo dne 12. 10. po stezce Švandy dudáka. 
Byl to zajímavý a hlavně i trochu poučný výlet, zakončený opékáním vuřtů. 
Na tradiční Akademii spojenou s mikulášskou nadílkou se představili dne 6. 12. se 
svými vystoupeními rodiče a děti, předškolní děti, mladší a starší žákyně, mladší 
žáci, cvičitelky a bylo se na co dívat. Vystoupilo celkem asi 110 členů. Také oddíl 
sportovního tance TWIST přispěl do programu ukázkami latinskoamerických tanců. 
Kupu dárků pak přinesl Mikuláš s čertem a andělé. 
Ve dnech 7.–9. 12. odboroví cvičitelé uspořádali tradiční „Pepácké Vánoce“ na Kubo-
vě Huti. Akce se zúčastnili kromě členů strakonické TJ i sokolové z ostatních jednot 
župy Jihočeské.
Dne 13. 12. se odbor společně s rodiči a dětmi vydal na předvánoční procházku 
k vánočnímu stromu. Cestou po Podskalí děti ozdobily stromeček pro zvířátka. Ces-
ta pak vedla na nádvoří strakonického hradu, kde si u velkého ozdobeného stromu 
zazpívaly vánoční koledy a rozešly se do svých domovů.
Muži uspořádali dne 26. 12. již tradiční „Memoriál Františka Roučky“ v sálové ko-
pané, kterého se zúčastnilo celkem šest družstev. Odborovému družstvu se opět 
dařilo. Po roce získalo prvenství.

Oddíl	stolního	tenisu
Má 25 členů – z toho: 6 žáků, 1 dorostence, 10 mužů, 8 seniorů.  
V dlouhodobé soutěži podzim 2012/jaro 2013 byla zapojena čtyři družstva s výsledkem: 
„A“ – krajský přebor III. třída jedenácté místo, „B“ – regionální přebor sedmé místo, 
„C“ – regionální přebor dvanácté místo a „D“ – regionální přebor čtrnácté místo.
Oddíl uspořádal v průběhu roku celkem šest turnajů, kterými byly: Velká cena Strako-
nic – Krajský bodovací turnaj mužů (20. 4.), Krajský přebor družstev mladšího žactva 
(28. 4.), Turnaj TOP 10 mladšího žactva Jihočeského kraje (16. 6.), Bodovací turnaj 
staršího žactva Jihočeského kraje (22. 9.), Velká cena mužů okresu Strakonice a Jiho-
českého kraje (19. 10.), BTM (bodovací turnaj mládeže) mladšího žactva Jihočeského 
kraje (20. 10.) a dva oddílové, a to jarní a vánoční turnaj. Pořadatelsky se oddíl zhostil 
turnajů pro hasičský záchranný sbor a DDM. 
Strakoničtí se zúčastnili turnajů série BMT (bodovací turnaj mládeže) v rámci Jiho-
českého kraje. Závodili na šesti turnajích – Spartak Kaplice, Sokol Strakonice, TTC 
Kovářov, KP Pedagog České Budějovice, Sokol Vodňany, TOP 10 Sokol Strakonice. 
Klasifikováno bylo osmapadesát hráčů, z toho třináct ze strakonické jednoty. Umís-
tění: třetí místo Petr Pešek, šestnácté Ondřej Krejčí, dvacáté Michal Kotrč, pětadva-
cáté Václav Hanuš. 
Nejlepší žáci hráli v TOP 10 Jihočeského kraje: na závěrečném turnaji byl nominován 
Jihočeským krajským svazem stolního tenisu za Sokol Strakonice Petr Pešek, který 
obsadil krásné třetí místo. 
Dále v kategorii dospělých tři oddíloví hráči bojovali na Velikonočním turnaji v Záboří 
(1. 4.). Sokol Volyně pořádal dne 18. 5. přebor Sokolské župy jihočeské tříčlenných 
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družstev, kde Strakoničtí obsadili druhé místo po prohře s družstvem Studené těs-
ným poměrem 4:3. 
Mladší žactvo závodilo na krajských přeborech družstev v sezoně 2012/2013 ve slo-
žení Petr Pešek, Václav Hanuš, Ondřej Krejčí. To obsadilo třetí místo. Pro sezonu 
2013/2014 družstvo ve složení Ondřej Krejčí, Michal Kotrč, Václav Hanuš a Jakub Slap-
nička vyhrálo a stalo se přeborníkem Jihočeského kraje. Pro oddíl stolního tenisu je 
to historický úspěch. Jen pro zajímavost, vedl je stejný trenér, který získal tento titul 
před 25 lety s hráči TJ Čejetice. 
Krajský přebor žactva jednotlivců se konal 31. 3. Pořádal ho SK Pedagog ČB. Do Čes-
kých Budějovic odjeli čtyři strakoničtí žáci s výsledkem: z celkového počtu dvaatřiceti 
žáků nepostoupili Ondřej Krejčí a Michal Kotrč. Václav Hanuš podlehl v boji o postup 
mezi osm nejlepších, Petr Pešek pak prohrál ve finále s Novotným ze Soběslavi, 
ale druhým místem si zajistil postup na mistrovství ČR v Mostě. Ve čtyřhrách nepo-
stoupila dvojice Michal Kotrč, Václav Hanuš mezi osm nejlepších, dvojice Petr Pešek 
a Ondřej Krejčí prohrála až v boji o finále a získala tak třetí místo. 
Českomoravský klub veteránů v průběhu roku uspořádal následující turnaje: Holice 
v Čechách (2. 2.), Tišnov (2. 3.), Havířov (13. 4.), Liberec (11. 5.), 10. mistrovství Evropy 
v Brémách (27. 5.–1. 6.), Hostinné v Podkrkonoší (15. 6.), Jaroměř (7. 9.), Kynšperk 
nad Ohří (5. 10.), Turnaj mistrů Hluk u Uherského Hradiště (15.–16. 11.).
Strakoničtí stolní tenisté se utkali se čtyřiašedesáti hráči při turnaji kategorie 60–64. 
Zde se umístil Josef Jungvirt na osmém místě a Josef Mlíčko na místě třicátém. 
V kategorii 65–69 soupeřilo celkem šestasedmdesát hráčů. Jaroslav Valíček získal de-
vatenácté místo. Hráč Josef Jungvirt si zajistil účast na turnaji masters, kde byl osmý. 
Hráči František Hrach, Josef Jungvirt, Josef Mlíčko a Jaroslav Valíček odjeli na mi-
strovství Evropy veteránů, které se konalo ve městě Brémy v Německu ve dnech 
27. 5.–1. 6. Z celé Evropy se sjelo 2 817 hráčů, hrálo se na 130 stolech, pro trénink bylo 
k dispozici dalších 32 stolů. V kategorii 65–69 postoupil František Hrach a v boji mezi 
čtyřiašedesáti neuspěl. Jaroslav Valíček postupoval a prohrál až v boji mezi posled-
ními dvaatřiceti v mezinárodním finále. Spolu ve čtyřhře byli v boji o postup mezi 
dvaatřicet neúspěšní. V kategorii 60–64 měl oddíl dva zástupce. Josef Mlíčko se pro-
bojoval do druhého kola mezinárodního finále a ve čtyřhře s Čechem (Ostrava) ne-
postoupil v mezinárodním finále mezi dvaatřicet. Josef Jungvirt postoupil ze skupiny 
do hlavní soutěže. Ve čtyřhře spolu s Martincem (Slavičín) bojoval v mezinárodním 
finále o postup mezi čtyři nejlepší. Prohra 3:2 na sety jim zabránila hrát o medaile. 
Mezi další akce, kterých se oddíl zúčastnil, lze jmenovat: v březnu školení a do-
školení trenérů licence „C“ a „D“; lyžařský výcvik na Šumavě, kterého se ve třech 
etapách zúčastnilo šestnáct osob; osmnáct osob se vydalo na cyklovýlety po okrese; 
předseda oddílu Jaroslav Požárek se zapojil do běhu Jizerská padesátka, kde se mezi 
mnohem mladšími závodníky umístil v první polovině startovního pole.
Již pátým rokem pokračovala spolupráce oddílu s DDM Strakonice. Oddíloví trenéři 
od září do půlky června vedou kroužek stolního tenisu. 
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Zástupci oddílu pracují také v nadřízených složkách. V regionálním svazu vykonává funkci 
předsedy Josef Jungvirt, v Jihočeském svazu je předsedou trenérsko-metodické komise.

Oddíl	tanečního	sportu	
V roce 2013 měl TK TWIST – TJ Sokol Strakonice 31 členů, z toho: dospělí 17 a mládež 14.
Tanečních soutěží se zúčastnilo sedm párů tanečního klubu, které dosáhly těchto 
výsledků:
Na mistrovství jižních Čech: 
a) dospělé páry – první místo a mistrovský titul získal taneční pár Matěj Toucha a Zu-
zana Chalupská, první místo a mistrovský titul družstvo TK TWIST TJ Sokol Strakonice. 
b) dětské páry – druhé místo Martin Bártík a Karolína Krejčová, třetí místo Martin 
Bártík a Karolína Krejčová a třetí místo Marek Dovín a Natálie Velacková + pětkrát 
čtvrté místo. 
Dále se Strakoničtí zúčastnili čtyř soutěží kategorie A-D latina, kde čtyřikrát vyhrál 
taneční pár Michal Mařík a Kateřina Chalupská. Třikrát se zúčastnili soutěží kategorie 
B–D latina. Zde taneční pár Matěj Toucha a Zuzana Chalupská obsadil jedenkrát 
třetí místo a jedenkrát místo čtvrté. V soutěži kategorie „D“ tancoval dvakrát taneční 
pár Martin Bártík a Karolína Krejčová, který si vytančil jedno třetí místo a jedno dru-
hé místo. V soutěži kategorie B-D latina získali dvakrát bronz Filip Hrach a Barbora 
Šumpelová. Na čtyřech soutěžích kategorie Hobby D II. byl taneční pár Marek Dovín 
a Natálie Velacková třikrát na třetím místě a jedenkrát na místě pátém.
Dne 19. 10. proběhla ve Zbraslavi soutěž ve společenském tanci, jejíž součástí byl 
i přebor České obce sokolské. První místo a tudíž i titul přeborníka ČOS získal taneč-
ní pár Calin Cocerjenco a Kristina Zemanová. 
Ve strakonické sokolovně proběhla dne 20. 12. Vánoční besídka. Pořádal ji TK TWIST. 
Před zhruba dvoustovkou hostů tancovalo kromě již zmíněných párů dalších deset 
všech věkových kategorií. Součástí akce byla i módní přehlídka a vystoupení hostu-
jícího baletu Písek.

Tenis klub Strakonice, o. s.
Rok 2013 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 teni-
sová škola nemá nouzi ani o nejmenší zájemce. Provoz haly se v roce 2013 podařilo 
zpříjemnit investicí do vybudování nových vytápěných šaten a sprch v hlavní budově 
tenisového klubu.

Soutěže družstev
V soutěžích smíšených družstev zaznamenal v roce 2013 tenisový klub velký úspěch, 
když se A-týmu dospělých podařilo bez ztráty bodu zvítězit v Jihočeské divizi a vybo-
jovat si tak podruhé účast ve II. lize pro rok 2014. Starší žáci obsadili v Jihočeské lize 
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bronzovou příčku, stejně jako mladší žáci. Celkově se do soutěží družstev zapojilo 
deset strakonických týmů ve všech věkových kategoriích, od nejmladších minitenis-
tů po dospělé.

Výsledky jednotlivců
Po soutěžích družstev se oddíloví závodní hráči věnovali turnajům jednotlivců 
a i tam se dokázali prosadit. O tom svědčí i jejich umístění v tenisových žebříčcích 
za rok 2013:
(KŽ = krajský žebříček, CŽ = celostátní žebříček)

Kategorie Hráč    KŽ CŽ
Dospělí  Tomáš Fiala   4. 82.
  Pavel Procházka   5. 120.
  Pavel Švec   8. 139.
  Přemysl Fiala   9. 175.
  Simona Mušková   2. 125.
  Eva Kotounová   6. 212.
Starší žactvo Adam Mikeš   3. 61.
  Martin Čihák   6. 194.
  Daniela Zralá    11. 251.
Mladší žactvo Daniel Karger   5. 152.
  Adam Hoštička   6. 153.
  Sabina Zušťáková   9. 174.
  Linda Zralá    17. 256.

Za zmínku stojí také úspěch Tomáše Fialy, který se na mistrovství světa lékařů v Lo-
tyšsku stal vítězem v kategorii „open“.

Pořádání turnajů
Tenisový klub ve Strakonicích je tradičním pořadatelem celostátních turnajů. Hlav-
ními akcemi byly halové přebory jižních Čech v kategorii dospělých, letní celostátní 
turnaj mužů a žen kategorie „B“ (strakonický turnaj patří již několik let mezi nejlé-
pe obsazené turnaje této kategorie) a celostátní turnaj kategorie „B“ starších žáků. 
Důvěru pro pořádání těchto turnajů získali strakoničtí pořadatelé (turnaje dospě-
lých Ing. Pavel Procházka, turnaj starších žáků bratři Reisingerovi) i pro rok 2014. Na 
strakonických kurtech se také odehrála řada rekreačních turnajů, ať už šlo o turnaje 
jednotlivců, ve čtyřhře, nebo smíšených párů.

SK Tomako Strakonice, o. s.
V roce 2013 již oddíl nepostavil do soutěže samostatné mužstvo, ale jeho členové se 
zapojili do hráčského kádru jiných mužstev. SK se soustředilo na zorganizování a zajiš-
tění dobrého průběhu Dudák ligy. Uskutečnil se již XXI. ročník. Kromě toho se oddíloví 
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členové, hlavně Milan Krejčík, zúčastnili různých běžeckých memoriálů, kde dosáhli 
solidních výsledků. V této činnosti bude pokračováno i v následujícím roce.

TK „Čtyřlístek“ Strakonice
Taneční klub měl v roce 2013 celkem dvanáct párů, z toho jedenáct dětských a je-
den pár starší 30 let. Sdružoval čtyřiadvacet členů.
Kromě pravidelných tréninků páry předváděly ukázky společenských tanců a vy-
stupovaly při plesech. Klub tančil pro domovy důchodců, na školních akademiích, 
dále se zúčastnil republikových soutěží. Uspořádal soutěž Tancem za život krásnější 
v Městském domě kultury ve Strakonicích. Přípravka (dětské páry 5–6 let) předvádě-
la ukázky dětského umění pro mateřské školy. Byl vytvořen komponovaný program 
českých hitů pro seniory.
Taneční pár Romana Motlová a Martin Macoun se zúčastnil mezinárodních taneč-
ních soutěží v rámci Evropy, kde reprezentoval Českou republiku. Jejich výsledky: 
3. 2.  Antverpy, Belgie   finále – páté místo
16. 2.   Drážďany, Německo  finále – první místo 
17. 3.  Brno, Česká republika  finále – druhé místo
24. 2.  Vídeň, Rakousko   finále – druhé místo
27. 5.  Blackpool, Velká Británie  finále – třetí místo
28. 7.  Schladming, Rakousko  finále – druhé místo
17. 8.  Stuttgart, Německo  deváté místo
2. 11.  Mistrovství světa v Ústí nad Labem, Česká republika 
      finále – šesté místo
3. 11.  Ústí nad Labem, Česká republika finále – třetí místo
15. 11.  Vídeň, Rakousko    finále – první místo
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Basketbalový klub Strakonice
ženy „A“   I. liga   10.  6. 
ženy „B“   II. liga   3.  1.
ženy „C“   oblastní přebor  4.  3.
starší dorostenky  extraliga   6.  10.
mladší dorostenky  extraliga   8.  10.
starší žákyně  ČR/liga   23.  6. 
mladší žákyně  ČR/liga   18.  4. (postup do extraligy) 

starší minižačky  ČR/oblastní přebor 8.  1.
mladší minižačky  ČR/oblastní přebor 6.  1.
nejmladší minižačky ČR/oblastní přebor 3.  1.

SK Basketbal Strakonice
muži    II. liga    2.  4. 
muži „B“   oblastní přebor  7.  7. 
minižáci U13  oblastní přebor  7.
minižáci U11  oblastní přebor  9.

TJ Balvani Strakonice
muži    III. třída   5.  2. 

SK Biatlon Strakonice 
letní biatlon  český pohár  18.

Fbc Strakonice při DDM Strakonice
muži „A“  III. liga   1.  1.
muži „B“   jihočeská liga  1.  2.
junioři   II. liga    3.  9. 
starší žáci  jihočeská liga    11.
mladší žáci  jihočeská liga    6. 

«	přehleD	umístění	vybraných	
	 Družstev	tJ/sk

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2012/2013 podzim 2013/2014 
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FBC Dynamo Strakonice
muži  jihočeský přebor – divize „B“  2. postup do jihočeské ligy

HC Strakonice, o. s.
muži   krajská liga    2. 
junioři   liga    odstoupení ze soutěže
dorost   krajský přebor    1.
dorost   liga     12.
8. třída   žákovská liga    5.
7. třída   žákovská liga    6.
6. třída   žákovská liga    3.
5. třída „A“ tým  žákovská liga    6.
5. třída „B“ tým  žákovská liga     4.
4. třída   soutěž    tabulky se nevedou
3. třída   soutěž     tabulky se nevedou
2. třída   soutěž    tabulky se nevedou

FK Junior Strakonice, o. s.
muži   Dudák IV. třída    1.
starší dorost U19   ČEZ – krajský přebor 4.  2.
dorost „B“ U18   ČEZ – I.A třída     5.
mladší dorost U17 ČEZ – krajský přebor 4.  8.
starší žáci U15  ČEZ – krajský přebor 8.  4.
starší žáci U14  ČEZ – I.A třída    9.
mladší žáci U13  ČEZ – krajský přebor 1.  4.
mladší žáci U12  ČEZ – I.A třída    4.
starší přípravka U11 ČEZ – krajský přebor 7.  7.
starší přípravka U10 okresní přebor 
mladší přípravka U9 ČEZ – krajský přebor 8.  4.
mladší přípravka U8 okresní přebor
mladší přípravka U7 okresní přebor 

TJ ČZ Strakonice 
házená	–	hbc	strakonice	1921
muži „A“  I. liga   4.  2.  
ženy    II. liga   4.  5.
muži „B“   krajský přebor  1.  2.

   úroveň           umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže            2012/2013 podzim 2013/2014 
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muži „C“   krajský přebor  2. 
starší dorostenky  II. liga   1.  4.
mladší dorostenci I. liga   12.  8.
starší žáci „A“   krajský přebor  1.   1. 
   žákovská liga  11.–12.
starší žáci „B“  krajský přebor  4.  4.
starší žáci „C“   krajský přebor    5.
mladší žáci „A“  krajský přebor  1.   1. 
mladší žáci „B“  krajský přebor   2. 
minižactvo „A“  krajský přebor  5.  1.
minižactvo „B“  krajský přebor  6.  4.
přípravka „A“  krajský přebor  2.  2.
přípravka „B“  krajský přebor  3.  3.

nohejbal	
muži „A“  okresní přebor  1. 
muži „B“   okresní přebor  9.

Orientační	běh
H10   oblastní žebříček 2013 1. 
HF   oblastní žebříček 2013 1. 
D10   oblastní žebříček 2013 1. 
D14   oblastní žebříček 2013 3. 
D16   oblastní žebříček 2013 1. 
D35   oblastní žebříček 2013 2. 
H21   oblastní žebříček 2013 1. a 3. 
H35   oblastní žebříček 2013 9.
H55   oblastní žebříček 2013 3.
H65   oblastní žebříček 2013 2.
H10   oblastní přebor sprint 4.
HF   oblastní přebor sprint 5.
D14   oblastní přebor sprint 8.
D16   oblastní přebor sprint 7.
H21   oblastní přebor sprint 14. a 19.
H10   oblastní přebor krátká 2.
HF   oblastní přebor krátká 5.
D14   oblastní přebor krátká 8.
D16   oblastní přebor krátká 3.
H21   oblastní přebor krátká 14. a 29.

   úroveň        umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže         2012/2013 podzim 2013/2014 
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H10  oblastní přebor klasika  1.
HF  oblastní přebor klasika  1.
D10  oblastní přebor klasika  1.
D16  oblastní přebor klasika  1.
D35  oblastní přebor klasika  5.
H21  oblastní přebor klasika  3. a 7.
H55  oblastní přebor klasika  13.
H65   oblastní přebor klasika  5.
S4  oblastní přebor štafety  1. 

stolní	tenis
muži „A“ I. liga/III. liga   6.  8. 
muži „B“  jihočeská divize   7. 
muži „C“  krajská soutěž   5.  2.
muži „D“ okresní přebor   1.  1.

volejbal
muži „A“ krajský přebor I./II.  8.  1. 
muži „B“  okresní přebor   2.  1.
ženy „B“  okresní přebor   8.  5.

TJ Dražejov
Fotbal
muži   okresní přebor   9.  3. 
muži 35+ okresní přebor   2.  5.  
starší přípravka okresní přebor      9.
mladší přípravka okresní přebor   11.  7. 

TJ Fezko Strakonice
vodní	pólo
muži  I. liga    1.  1. 
ženy „A“  I. liga    1.  1.
ženy „B“  I. liga    5.  5.
mladší dorostenci přebor ČR   6.  3.
starší žáci „A“  přebor ČR   1.  1.
starší žáci „B“ přebor ČR   8.  8.

   úroveň          umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže           2012/2013 podzim 2013/2014 
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   úroveň         umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže          2012/2013 podzim 2013/2014 

mladší žáci „A“  přebor ČR  2.  1.
mladší žáci „B“  přebor ČR  8.  8.

volejbal
ženy „A“   krajský přebor II.  1.  1.
ženy „C“   okresní přebor  1.  1.
ženy „S“   okresní přebor  2.  2.

TJ Sokol Strakonice
stolní	tenis	
muži „A“  krajský přebor III.   11. 
muži „B“   regionální přebor  7. 
muži „C“   regionální přebor  12. 
mládež „D“  regionální přebor  14. 

Tenis klub Strakonice, o. s.   
(umístění 2013)
dospělí „A“  jihočeská divize   1. (postup do II. ligy)  
dospělí „B“  krajský přebor II.  3.
dorost   krajský přebor   5.
starší žáci „A“  jihočeská liga   3.
   – O pohár prezidenta Českého tenisového svazu
starší žáci „B“  krajský přebor   3. 
mladší žáci „A“  jihočeská liga  3.
   – O pohár prezidenta Českého tenisového svazu
mladší žáci „B“  krajský přebor I.  6. 
babytenis   krajské soutěže
minitenis  krajské soutěže 
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« anketa	neJÚspěšněJší	spOrtOvec	rOku	
	 2013	Okresu	strakOnice

V Rytířském sále strakonického hradu byly dne 16. 1. 2014 slavnostně předány ceny 
při vyhlašování ankety o Nejúspěšnějšího sportovce za rok 2013 okresu Strakonice. 
Novinkou oproti minulým ročníkům bylo, že organizátoři nevyhlašovali pořadí, ale 
pouze nominovali do jednotlivých kategorií. Akci připravilo Okresní sdružení ČUS 
Strakonice.

Jednotlivci	dospělí	–	sportovec	okresu

Jiří Jeřábek, basketbal (SK Basketbal Strakonice) – jeden z nejlepších hráčů 
v mužstvu, které hraje II. ligu, vynikající obránce a střelec.
     
Markéta Lederhoferová, metaná (TM Vodňany) – mistryně ČR asfalt, členka 
družstva ČR – druhé místo na mistrovství Evropy v soutěži družstev, třetí místo na 
mistrovství Evropy v hodech družstev na cíl.
    
Martin Mošovský, házená (HBC Strakonice 1921) – osobnost mužstva, I. liga. 

David Zbíral, házená (HBC Strakonice 1921) – nejlepší střelec mužstva, I. liga, 
rozehrávač. 

Tomáš Fiala, tenis (Tenis klub Strakonice, o. s.) – první místo v šampionátu Svě-
tové asociace v tenise v Lotyšsku, čtvrté místo v Jihočeském žebříčku mužů a dva-
aosmdesáté v ČR, vítěz pěti turnajů ve čtyřhře a tří v jednotlivcích.   

Zora Jilečková, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – dlouholetá podko-
šová opora žen klubu, v roce dala přes 600 bodů, je nejlépe doskakující hráčkou 
týmu, v roce 2013 doskočila více než 240 míčů, má vynikající střelbu trestných 
hodů – nejlepší v týmu (84 %). 

Lenka Vajsová, fotbal (TJ Blatná) – je dlouholetou hráčkou a v řadě sezon nejlep-
ší střelkyní TJ, které hraje ve III. lize, zastupuje jediné ženské družstvo v kopané 
v okrese Strakonice a nejvýše postavené v Jihočeském kraji.
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Jiří Benedikt, fotbal (TJ Osek) – jedna z opor týmu v krajském přeboru, prošel 
všemi mládežnickými kategoriemi ve Strakonicích, je jedním z posledních strako-
nických odchovanců, kteří hájili barvy SK Strakonice 1908 ve III. lize a v divizi.

David Kovář, lední hokej (HC Strakonice, o. s.) – opora „A“ týmu, obránce.

Aleš Volák, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – 8× mistr ČR, byl u všech titulů, tvoří 
hru mužstva, zařazen do nejlepší sedmičky vodních pólistů ČR, člen reprezentace ČR.

Karolína Kopencová, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – zařazena do nejlepší 
sedmičky vodních pólistek ČR, dorostenecká mistryně republiky, členka reprezen-
tačního družstva dorostu ČR, účast na mistrovství světa v Austrálii (deváté místo).

Jednotlivci	mládež	–	sportovní	talent

Petr Pešek, basketbal (SK Basketbal Strakonice) – nejlepší hráč a střelec mlad-
ších minižáků U12.

Tomáš Nejdl, házená (HBC Strakonice 1921) – nejlepší hráč – I. liga mladších 
dorostenců. 

Petra Chalušová, házená (HBC Strakonice 1921) – brankářka, členka širšího re-
prezentačního družstva dorostenek, opora ligového družstva dorostenek i žen. 
    
Adam Mikeš, tenis (Tenis klub Strakonice, o. s.) – třetí místo v Jihočeském žeb-
říčku starších žáků, jednašedesáté místo v ČR, finalista Jihočeského přeboru v hale 
i venku, účastník zimního i letního mistrovství ČR jednotlivců. 

Johanka Hůrková, běh na lyžích (SKI-Klub Strakonice) – vítězka řady krajských 
závodů; první místo – Vodnické kritérium Vimperk, Šumavská 30 Nová Pec, Šu-
mavský minimaraton Kvilda, Vodnický Nordic SkiCross Vimperk, druhé místo – Jar-
ní běh Zadov, třetí místo – Kvildský pašerák, páté místo – Česko-rakouský pohár 
v Bodenmais.

Viktorie Dunovská, kanoistika (TJ Otava Strakonice) – první místo v Českém po-
háru předžáků ve vodním slalomu, první místo – Kadaň, Strakonice, Plzeň, České 
Budějovice, druhé místo – Bechyně, Tábor. 
   
Patrik Hrazdíra, stolní tenis (TJ ČZ Strakonice Elektrostav) – druhé místo v Jiho-
českém žebříčku dorostu, stabilní hráč oddílu hrající III. ligu.



60

Michal Kinkor, fotbal (TJ Otavan Štěkeň) – velký talent v kategorii mladší žák. 
Několik sezon patří v oddíle mezi nejlepší střelce v soutěžích přípravek. Spolu se 
svým bratrem jsou rozhodujícími hráči ve Štěkni. Pravidelný účastník okresních 
fotbalových výběrů, jako prvního stupně reprezentace. V současné době hraje na 
střídavý start v lize v Písku.

Jolana Krejčová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – výrazná opora ext-
raligových dorostenek, nyní je zařazena v mužstvu žen. 

Michal Bazgier, lední hokej, Allkampf-jitsu – hráč ligových juniorů HC Strakoni-
ce, o. s., věnuje se i jiným sportům, je mistr ČR v Allkampf-jitsu. 

Jiří Bohutinský, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – osobnost v žácích, naděje pro 
mužstvo dorostu i mužů.

Karolína Javůrková, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – dorostenecká mistryně 
ČR, je zařazena do sedmičky vodních pólistek ČR, členka reprezentačního týmu 
dorostenek ČR – na mistrovství světa v Austrálii (deváté místo).

Antonín Švarc, atletika (TJ ČZ Strakonice) – první místo na letní olympiádě dětí a mlá-
deže – hod míčkem – 73,73 m, první místo na European Kids Athletics Games v hodu 
míčkem – 69,86 m, první místo na krajském přeboru v hodu míčkem – 61,67 m. 

Hana Kuncipálová, basketbal (Basketbalový klub Strakonice) – rozehrávačka 
extraligy, zúčastnila se přípravy reprezentačního družstva juniorek.

kolektiv	dospělí

SK Basketbal Strakonice, basketbal, muži – druhé místo v II. lize ve skupině „A“ 
ročník 2012/13 a v ročníku 2013/14 bojují o první místo.

HBC Strakonice 1921, házená, muži „A“ – čtvrté místo v I. lize 2012/2013.

TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, muži – osmý titul mistr ČR, polovina hráčů tvoří 
reprezentaci ČR.

kolektiv	mládež

TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, mladší žáci – svou pílí získali titul mistrů ČR již 
v kategorii „minipóla“, dokázali i po přechodu do vyšší věkové kategorie toto své 
postavení v českém pólu udržet.
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HBC Strakonice 1921, házená, mladší dorostenci – I. liga, pohybují se ve středu 
tabulky. 

TJ Blatná, fotbal, starší přípravka – přeborník okresu. Pod vedením trenérů Radka 
Koptiše, Pavla Říhy, Milana Drnka a Petra Bulky se připravuje v „A“ a „B“ družstvu 
kolem 25 hráčů. Zástupci starších přípravek z Blatné jsou pravidelnými účastníky 
okresních výběrů v soutěži krajského fotbalového svazu, kde tvoří třetinu nominova-
ných hráčů. Toto družstvo je výsledkem výborné práce FO Blatná s dětmi a mládeží. 

Basketbalový klub Strakonice, basketbal, minižačky ročník 2002 – třetí místo 
v přeboru ČR, v oblastním přeboru bez jediné porážky, i když hrají proti chlapcům, 
trenéři Radka Drnková, Jiří Baloušek.     

HC Strakonice, o. s., lední hokej, dorost – v ročníku 2012/13 vítěz krajského pře-
boru a postup do ligy staršího dorostu.

trenér

Miroslav Vávra, házená (HBC Strakonice 1921) – trenér prvoligového družstva 
mužů, čtvrté místo v ročníku 2012/13, trenér výběru Čech I. ligy. 

sportovní	osobnost

Jitka Votavová, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – trenérka žen a starších žáků. 
Ještě jako hráčka mistrovského družstva žen se začala věnovat trénování dětí 
v oddíle. Stála u zrodu kolektivu trenérů žákovských družstev. 
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« anketa	spOrtOvec	strakOnicka	2013	

Poslední lednový pátek roku 2014 byl ve strakonickém music clubu Inferno vyhod-
nocen další ročník ankety Sportovec Strakonicka, kterou vyhlašuje Týdeník Strako-
nicko. V průběhu večera předvedli své umění na tanečním parketu mladí vyzna-
vači latinsko-amerických a standardních tanců taneční pár Michal Vojtík a Kamila 
Vokrojová. Slavnostní vyhlášení bylo uzavřeno vystoupením strakonické taneční 
skupiny eM´group. Programem provázel František Mareš. Novinkou tohoto roční-
ku byla cena sportovní redakce Týdeníku Strakonicko. Cena je určena pro ty, kteří 
se zasloužili o chod sportu ve strakonickém regionu. Zajímavostí tohoto ročníku 
je zajisté skutečnost, že se sešel rekordní počet nominací. Odborná porota byla 
složena z více než padesáti sportovních odborníků a osobností.

sportovec	roku	v	kategorii	dospělých
1. Martin Mošovský (házená), 69 bodů 
2. Tomáš Fiala mladší (tenis), 56 bodů 
3. Jakub Říský (fotbal), 52 bodů 
4. Zora Jilečková (basketbal), 51 bodů 
5. Roman Častoral (rallycross), 50 bodů 
Dále byli nominováni Roman Špiler (lední hokej), Jakub Viták (Allkampf-jitsu), Jiří 
Jeřábek (basketbal), Tomáš Havlík (stolní tenis), Radim Kopáček (sportovní střelba), 
Pavla Martíšková (agility), Ondřej Novák (florbal), Jan Vondra (kanoistika) a Bohu-
mil Mára (fotbal)

kolektiv	roku	v	kategorii	dospělých
1. Házenkáři HBC Strakonice 1921, 82 bodů 
2. Basketbalistky Czech Coal Aldast Strakonice, 49 bodů 
3. Fotbalisté Sokola Sedlice, 45 bodů 
Dále byli nominováni muži FBC Strakonice P.A. (florbal), muži TK Strakonice „A“ 
(tenis), muži SKB Strakonice (basketbal), muži TJ ČZ Strakonice Elektrostav (stolní 
tenis), muži FK Junior Strakonice (fotbal) a muži TJ Blatná (fotbal)

talent	do	18	let
1. Hana Kuncipálová (basketbal), 51 bodů 
2. Antonín Švarc (atletika), 46 bodů
3. Michal Bazgier (Allkampf-jitsu), 40 bodů 
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4. Veronika Bucifalová (hokej), 31 bodů 
5. Johanka Hůrková (běh na lyžích), 30 bodů 
Dále byli nominováni Jiří Mlíka (karate), Petra Chalušová (házená), Adam Mikeš 
(tenis), Patrik Hrazdíra (stolní tenis), Petr Pešek (basketbal), Jolana Krejčová (bas-
ketbal) a Marek Jiřík (florbal)

kolektiv	roku	do	18	let
1. Nejmladší minidívky BK Strakonice (basketbal), 71 bodů 
2. Mladší dorostenci HBC Strakonice 1921 (házená), 68 bodů 
3. Dorostenci HC Strakonice (hokej), 62 bodů 
Dále byli nominováni junioři FBC Strakonice (florbal), dorost FK Junior Strakonice 
(fotbal) a mladší žáci Sokola Strakonice (stolní tenis)

cena	sportovní	redakce	týdeníku	strakonicko
Roman Heimlich - označení „táta strakonického hokeje“ je na místě. Před několika 
lety se zasloužil o to, že mužský hokej od Otavy nezmizel a svojí obětavou prací 
drží místní hokejový klub nad vodou. 
Organizátoři ankety také připomněli padesátiletou kariéru vynikajícího sportovní-
ho fotografa Jana Škrleho, kterou završí právě v tomto roce.

trenér	roku
1. Miroslav Vávra (házená), 83 bodů
2. Přemysl Šroub (fotbal) a Vladimír Havlík (stolní tenis), 65 bodů 
Dále byli nominováni Pavel Kužela (florbal) a Ivan Beneš (basketbal)

sportovec	sympaťák
1. Bohumil Mára (fotbal), 22 kuponů 
2. Jiří Mlíka (karate), 20 kuponů 
3. Pavla Martíšková (agility), 10 kuponů 
4. a 5. Johanka Hůrková (běh na lyžích) a Patrik Hrazdíra (stolní tenis), 9 kuponů  
6. Marek Jiřík (florbal), 7 kuponů 
8.–10. Petr Pešek (basketbal), Radim Kopáček (sportovní střelba) a Roman Častoral 
(rallycross) 
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