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«
Do rukou se vám dostává už 11. díl publikace Ohlédnutí za sportem Strakoni-
ce, který se tentokrát věnuje roku 2014. Jako tradičně se v ní dočtete o dění ve 
strakonických sportovních klubech a výsledcích jejich sportovců v různých typech 
soutěží.

 



5

Nový sektor pro skok daleký na hřišti ZŠ Dukelská.

« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 VE STRAKONICÍCH

Město Strakonice vyčlenilo ze svého rozpočtu v roce 2014 pro oblast tělový-
chovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit ostatních volnočasových akti-
vit zhruba 35,8 milionů korun. Uvedená částka zahrnuje dotace jednotlivým 
subjektům, dále pak finance určené na provoz a investiční náklady sportovišť 
spadajících pod správu města a na budování a úpravu stávajících cyklostezek 
včetně příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky. 
V roce 2013 započaly práce na úpravě sportoviště u Základní školy Dukelská. 
Došlo k položení nového travnatého koberce na nejvíce zatěžovaná místa, zby-
tek zelené plochy byl zarovnán a oset trávou. Odstraněny byly železné branky, 
které byly nahrazeny novými bezpečnostními brankami. Opravou prošla také 
škvárová běžecká dráha, obnoven byl sektor pro vrh koulí.
V roce 2014 byl dokončen nový sektor, tentokrát se jednalo o sektor pro skok 
daleký. Rozběhová dráha s umělohmotným vodopropustným povrchem končí 
u doskočiště vybaveného bezpečnostními pryžovými obrubami. 

Lepšího zázemí tělocvičny se dočkala také Základní škola Poděbradova. Byly 
opraveny šatny, toalety a sprchy.
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« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

Tribuna ve sportovním areálu Na Sídlišti opět otevřena
V květnu 2014 byla zhruba šedesátiletá tribuna u fotbalového hřiště ve sportovním 
areálu Na Sídlišti opět otevřena veřejnosti. Ta byla pro svůj havarijní stav několik let 
uzavřena. Došlo k výměně staré dřevěné podesty v prostoru sedaček i pod schodi-
štěm, na některých místech byly nahrazeny nosné trámy. Dále byly natřeny lavičky 
a opraveny podpěrné sloupy. Střecha získala novou střešní lepenkovou krytinu 
a nezapomnělo se ani na zábradlí, jež je upraveno tak, aby se po tribuně mohly 
pohybovat i malé děti. Tribuna byla doplněna světelnou tabulí (časomíry, určení 
skóre) o rozměrech 120×100 cm. Stavba si vyžádala náklady přibližně 1,6 mil. Kč, 
z toho zhruba 160 000 Kč pokryla dotace z Jihočeského kraje. 

Tribuna ve Sportovním areálu Na Sídlišti ještě před opravou. Foto: archiv MěÚ Strakonice
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Projektová dokumentace šaten házenkářské haly 
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo HBC Strakonice 1921 – oddílu házené 
dotaci ve výši 170 000 Kč na zpracování projektové dokumentace Šatnové zařízení 
haly pro házenou ve Sportovním areálu Na Sídlišti. 

Postupná rekonstrukce zimního stadionu
Na podzim 2014 se pustili sami zaměstnanci STARZu do postupné opravy zimního 
stadionu.
Ve Strakonicích byla v roce 1978 otevřena umělá plocha, kterou si vybudovali Stra-
koničtí při tzv. akci Z. V roce 1983 byla hala zastřešena, a pak následovala stavba 
prosklené plochy a restaurace. 

V Dražejově opravili sociální zařízení sportoviště
Rada města Strakonice schválila TJ Dražejov dotaci ve výši 20 000 Kč na dofinanco-
vání projektu Rekonstrukce sociálních zařízení a obnova vybavení pro návštěvníky 
sportoviště. V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci WC za cenu 70 000 Kč, 
z toho TJ získala grant ve výši 43 000 Kč. 

TJ Sokol opravil střechu sokolovny
Město Strakonice poskytlo TJ Sokol Strakonice dotaci 320 000 Kč na opravu budovy 
sokolovny a na provoz. Tělovýchovná jednota za příspěvek nechala opravit stře-
chu a římsu, rekonstrukce vyšla na zhruba 308 000 Kč, dalších 37 200 Kč vydala za 
vytápění budovy. Ze svého rozpočtu hradila více než 25 000 Kč.
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« KOMISE PRO SPORT

Rok 2014 přinesl změnu ve složení komise pro sport, a to pro volby do zastupi-
telstev obcí, které se uskutečnily na podzim 2014. Do té doby pracovala komise 
jmenovaná Radou města Strakonice pro volební období 2010–2014 ve složení: 
Bc. Luboš Parkos (předseda), Luděk Bastián, Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel Dušek, 
Mgr. Cyril Dušek, Mgr. Roman Heimlich, František Kouba, PaedDr. Pavel Kouba, 
Bc. Jitka Krýzová, Ing. Pavel Mareš, Jan Schneedorfer, MVDr. Miroslav Vondřička, 
Václav Zábranský, Ing. Jan Žák. V roce 2014 zasedala celkem pětkrát. Na svých jed-
náních se zabývala sportovním prostředím na území města a žádostmi o finanční 
příspěvky v oblasti tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit.

Po volbách byla dne 26. 11. 2014 zřízena a jmenována Radou města Strakonice 
nová komise pro sport, a to pro volební období 2014–2018. Komise bude pracovat 
ve složení: Bc. Luboš Parkos (předseda), Aleš Bláha, Martin Česánek, Vladimír Ho-
vorka, PaedDr. Pavel Kouba. Komise zahájila svou činnost po novém roce.
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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: Mgr. Eduard Gaisler 
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 763 693 (Mgr. Eduard Gaisler)
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
Tel.: 775 204 060
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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, z. s. 
(do sezony 2015-2016 Fbc Strakonice při DDM Strakonice)
Předseda: Ing. Adam Vašmucius
Kontaktní osoba: Pavel Hričina – sekretář
Sídlo: Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice
Tel.: 775 325 887
E-mail: sekretar@fbcstrakonice.cz
Web: www.fbcstrakonice.cz
Činnost: florbal

FBC Dynamo Strakonice
Předseda: Michal Diviš
Kontaktní osoba: Miroslav Šťastný – organizační pracovník
Sídlo: Hajská 16, 386 01 Strakonice
Tel.: 733 569 669 (Miroslav Šťastný)
E-mail: fbcdynamo.strakonice@seznam.cz
Web: https://www.facebook.com/pages/FBC-Dynamo-Strakoni-
ce/490530044417488
Činnost: florbal

SK Fight Pro Strakonice, z. s.
Předseda: Michal Frček
Sídlo: Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně
Tel.: 775 077 075
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E-mail: michalfrcek@seznam.cz
Web: www.fightpro.pro
Činnost: box, kickbox

SK Fudochi Kan, z. s.
Hlavní instruktor: Marek Vácha
Sídlo: Mánesova 1219, 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
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 (do 26. 11. 2015)
Sídlo: Sokolská 295, 387 01 Volyně 
E-mail: skjudo.strakonice@tiscali.cz
Web: www.judostrakonice.cz
Činnost: výcvik a výuka juda

FK Junior Strakonice, o. s.
Předseda: Ing. Miroslav Říha
Kontaktní osoba: David Faja – organizační pracovník
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 343 900 (David Faja)
E-mail: fotbal@fkjuniorstrakonice.cz
Web: www.fkjuniorstrakonice.cz
Činnost: fotbal

Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s.
Předseda: Václav Vondra
Sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
Tel.: 721 960 222
E-mail: v.vondra@cbox.cz 
Činnost: vodní slalom

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice 
Předseda: Mgr. Zdeněk Gracík 
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Sídlo: Máchova 902, 386 01 Strakonice
Tel.: 702 018 866
E-mail: zdenek.gracik@seznam.cz
Činnost: sportovní rybolov

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

Manta-diving, o. s.
Předsedkyně: Eva Bohušová
Sídlo: Palackého náměstí 91, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 212 103
E-mail: lanovka@centrum.cz
Činnost: přístrojové potápění

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

Potápěči Strakonice, o. s.
Předseda: Luděk Stejskal
Sídlo: Heydukova 1096, 386 01 Strakonice 
Tel.: 602 138 689
E-mail: udamak@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
– běh na lyžích: 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 



13

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

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

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

TJ ČZ Strakonice
Předseda: Josef Opava
Kontaktní osoba:
– oddíl házené – HBC Strakonice 1921: Ing. Jiří Dobeš, tel.: 721 244 825, 
– e-mail: jirka.dobes@tiscali.cz, web: www.hazenastrakonice.cz
– oddíl nohejbalu: Petr Votava, tel.: 734 645 237, e-mail: votavapetr.st@seznam.cz
– oddíl stolního tenisu: Ing. Miroslav Krejčí, tel.: 606 616 266, 
e-mail: 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
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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.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 

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 

Tenis klub 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, jiri.bernas@seznam.cz
Činnost: futsal

Taneční klub „Čtyřlístek“ Strakonice
Předseda: Heindrun 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 2014 níže uvede-
né strakonické oddíly se zmíněnou členskou základnou:

Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice
Předseda: Ing. Jiří Volák
Manažer sportu: PaedDr. Pavel Kouba
Adresa: Husova 380, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 332 082, 603 936 223
E-mail: osst@iol.cz
Web: http://jck.cuscz.cz/st/uvod.html

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 162 9 51 60 0 26 0 76 102

SK Basketbal Strakonice 49 23 0 23 4 0 22 0 26

BSK Strakonice MAGPIES 18 17 1 18 0 0 0 0 0

TJ Balvani Strakonice 89 88 0 88 1 0 0 0 1

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

FBC Dynamo Strakonice 19 19 0 19 0 0 0 0 0

SK Fight Pro Strakonice 12 12 0 12 0 0 0 0 0

HC Strakonice 141 65 1 66 43 0 32 0 75

SK JUDO 1990 – Strakonice 36 6 2 8 5 1 19 3 28

ORIN 131 1 54 55 1 7 15 53 76

SKI-Klub Strakonice 58 21 13 34 7 3 8 6 24

TJ ČZ Strakonice 842 264 242 506 36 21 155 124 336

TJ Dražejov 172 102 0 102 11 0 54 5 70

TJ Fezko Strakonice 366 113 75 188 11 15 92 60 178

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

Tenis klub Strakonice, spolek 55 34 9 43 2 1 5 4 12

SK Tomako Strakonice, o. s. 35 32 3 35 0 0 0 0 0

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice 32 6 8 14 2 2 6 8 18

Celkem 2273 1318 955
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« CO PŘINESL ROK 2014

Basketbalový klub Strakonice
V roce 2014 měl basketbalový klub v soutěžích zastoupení jedenácti družstev. Dosa-
žené výsledky byly nejlepším výsledkem v tichosti oslaveného výročí osmdesáti let 
strakonického basketbalu.

Ženy A – Ženská basketbalová liga
Extraligové ženy se pohybovaly okolo středu tabulky, ale soutěž byla velmi vyrovna-
ná, a tak bylo hlavním cílem se umístit mezi osmi nejlepšími týmy. V lednu skonči-
la Dagmar Chlebovcová a zejména Zora Jilečková, výrazná podkošová opora. Další 
opora Edita Šujanová měla potíže se zraněním. To značně ovlivnilo výkonnost týmu 
– nejen kvalitou, ale i počtem hráček. Do družstva byly tedy zařazeny nadějné do-
rostenky – Hana Kuncipálová, Jolana Krejčová a také Michaela Gaislerová, na trénin-
ku i Eliška Malá. 
V podzimní části byl tým posílen jednou hráčkou z Kanady Hailey Milligan, Američan-
kami Marissou Kastanek (český původ) a Raven Tramiya Berry a Srbkou Irenou Vrančič. 
Vytvořila se výborná parta. Hlavním cílem bylo být mezi nejlepšími osmi týmy, což tým 
splnil, po často vyrovnaných zápasech. Další oporou byla Edita Šujanová, dříč Lucie 
Košatková (Baláková), Klára Kubičková (Linhartová) a také nastupovaly juniorky. 
Tým vedl Ivan Beneš, roli asistenta v podzimní části převzal Jiří Jeřábek.

Ženy B – II. liga
Béčko žen skončilo v čele druhé ligy, do kvalifikace o první ligu nevstoupilo, sehrálo 
jen dvě utkání a požádalo o další neúčast. Rozhodnutí bylo logické – řada hráček 
studuje, další pracují, takže na náročnější trénink neměly čas. Po jarní části skončila 
trenérka Kateřina Konvičková, jejíž post zaujala Petra Lukešová. Oporami byly Kris-
týna Tomanová, Eva Šindelářová, Lucie Babková a také loňské i současné juniorky. 
V podzimní části Strakonice B prohrály jediné utkání, v zápasech předváděly velmi 
pohlednou hru. 

Ženy C – oblastní přebor
Céčko žen se pohybovalo okolo poloviny oblastního přeboru. Tým však výrazně 
omladil sestavu, takže se k dlouholetým základům Milady Sýkorové, Kláry Votavo-
vé, Nikoly Filkové, Lucie Hanzlíkové, Pavly Křišťanové, Petry Hradské či Evy Čížkové 
přidaly nedávné dorostenky – Zuzana Johnová, Angela Hynková, Klára Virostková, 
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Eva Charvátová, na chvíli i Lenka Dušková. Výsledek byl překvapivý – céčko obsadilo 
druhé místo. Jednalo se o nejlepší umístění v historii.

Juniorky – extraliga
Extraligové juniorky od začátku bojovaly o záchranu a vstup do nového roku zahájily 
nešťastnou prohrou na domácím hřišti. Výkonnost týmu limitoval malý počet zku-
šenějších hráček. Pro dlouhodobé onemocnění nehrála Dana Maršíková. Oporami 
byla děvčata, která byla zařazena do áčka žen. Dále hrála Eliška Vondrysová, pomá-
hala českobudějovická Alexandra Soukupová a klatovská Lenka Nováková. Pak už 
nastupovaly jen mladší dívky – Michaela Fauová, Eliška Špánová, Anna Šípová, Aneta 
Makovcová, Veronika Rajtmajerová i českobudějovická žákyně Veronika Voráčková. 
To logicky násobilo složitost ke splnění cíle. Ale nakonec byla záchrana splněna.
V podzimní části se v úvodu prohrávalo, ale dvě výhry na severu Moravy a zejména 
nad dvěma brněnskými špičkovými týmy (poprvé v historii) vynesly tým do středu 
tabulky. Toto postavení bylo určitým překvapením.

Kadetky – extraliga
Extraligové kadetky měly stejný cíl jako jejich starší kolegyně – udržet nejvyšší sou-
těž. A také ony měly podobné starosti se sestavou. Konečný úspěch byl dosažen 
hlavně díky hráčkám, které přišly jako posily. Trutnovská Michaela Gaislerová, autor-
ka klubového rekordu – 809 bodů za sezonu, českobudějovické Veronika Voráčko-
vá a Ludmila Dudáčková, Alexandra Soukupová. Dále hrály Alexandra Shallerová, 
Kateřina Preisová, Michaela Jariabková, Martina Hollarová, Nicol Roučková, Veroni-
ka a Magdaléna Rajtmajerovy. To byl tým, který ve spojení s hráčkami uvedenými 
v juniorkách splnil cíl – obsadil desáté místo v České republice. Kromě hráček, které 
startovaly v juniorkách, pomáhaly žákyně Nikola Němcová, Tereza Brušáková, Nikola 
Bydžovská a Tereza Šípová. Ty se více zapojily v podzimní části.
Týmy v jarní části vedli trenéři Petr Martínek, Jiří Johanes a Jakub Mužík, který od 
podzimu převzal starší žačky.

Starší žákyně – liga
Starší žákyně si nedokázaly vybojovat postup do extraligy. Oporami byly hostující 
dívky Ludmila Dudáčková a Veronika Voráčková, z domácích dívek byla nejplatnější 
Nicol Roučková s Magdalénou Rajtmajerovou.
Také v podzimní části ligové soutěže se nepodařilo postoupit do extraligy. Podzimní 
výsledky ovlivnila dlouhodobá zranění klíčových hráček – Nikoly Drnkové, Nikoly 
Němcové a Sáry Vadlejchové. Oporami v podzimní části byly Tereza Brušáková, Ni-
kola Bydžovská a Michaela Brychová. Tým vedl Jakub Mužík.

Mladší žákyně – liga
Mladší žákyně sice v extralize nepostoupily mezi nejlepších osm týmů, ale již účast 
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mezi elitou byla úspěchem. Oporami týmu byly Tereza Brušáková, Nikola Němcová, 
Nikola Bydžovská, Nikola Drnková, Tereza Šípová, ale pomohly i českobudějovické 
Michaela Brychová s Ludmilou Dudáčkovou. V podzimní části hrály ligu a přes osla-
bení o zraněné opory se jim podařilo postoupit do extraligy. Tým se opíral o výkony 
Kateřiny Votavové, Sáry Vadlejchové, Jindřišky Klejnové, Olgy Bittnerové, Lindy Fiše-
rové, ale i nadějných minidívek Karolíny Laňkové, Violy Roučkové, Barbory Suchano-
vé, Terezy Nepodalové a Terezy Soukupové. Družstvo vedl Miroslav Vondřička.

Minižákyně – oblastní přebor
Nejstarší minidívky v jarní části po výhře v oblastním přeboru sice nezvládly kvalifi-
kaci o postup na přebor, ale po tomto neúspěchu se vzchopily a vybojovaly ligu na 
další sezonu. K tomu pomohlo i zařazení mladších dívek. Hra se opírala o hráčky, 
které v podzimní části startovaly za mladší žákyně. Trenérem byl Jakub Maršán. Jeho 
tým byl v podzimní části v čele oblastního přeboru, cílem byl postup na přebor ČR. 
V týmu kromě dívek, které již hrály v žactvu, byly zařazeny také mladší dívky.
Mladší minidívky po výhře v oblastním přeboru zvládly kvalifikaci a na přeboru zís-
kaly bronzovou medaili. Navázaly na loňský úspěch. Oporami byly Viola Roučková, 
Karolína Baloušková, Sabina a Veronika Votavovy, Gabriela Němcová a také dívky, jež 
jsou od podzimu již mezi mladšími žačkami. Tým dovedla k medaili Alena Maršáno-
vá, která s nimi pokračuje i v podzimní části.
Nejmladší minídívky po výhře v oblastním přeboru získaly pod vedením mimořádně 
obětavé trenérky Radky Drnkové stříbrnou medaili na přeboru. Úspěšně jí asistovala 
dlouholetá opora žen Jaroslava Bernasová.
Obě medaile z přeborů byly pro basketbal zlaté, ale stejně tak bylo úspěchem, že 
mezi střelkyněmi bylo 27 hráček. Navíc do All-Stars týmu dvou mistrovství byly vybrá-
ny Gabriela Němcová a Karolína Baloušková (nejlepší hráčka), dále Adéla Junková 
a Natálie Breibischová. 

Zahájení žákovské ligy
Ke kladům na začátku roku 2014 patřilo zahájení školské ligy. Ta se hrála dlouhodo-
bě a zúčastnily se jí všechny strakonické základní školy, dokonce FLČ postavila dva 
týmy (díky aktivitě Radky Drnkové). Soutěž je určena pro děti prvních až čtvrtých tříd.
Při jejím zahájení sehráli muži Magpies Strakonice přátelské utkání se sportovními 
komentátory České televize (Jan Smetana, Jakub Bažant a další). Finále se zúčastnil 
nejen starosta města Pavel Vondrys, pod jehož záštitou se liga hrála, ale i nejlepší 
česká basketbalistka Hana Horáková z Brna.
První místo obsadil tým Machrů ze ZŠ Dukelská, druhé patřilo Borcům (ZŠ FLČ), třetí 
byli Gepardi (ZŠ Povážská), čtvrtí se umístili Rudí ďáblové ze ZŠ Poděbradova a pěti-
člennou tabulku uzavřely Supermanky (ZŠ FLČ – B).
Nejpodstatnější však byl počet hrajících dětí – jen mezi střelci jich bylo na osm 
desítek.
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A jací byli trenéři jednotlivých týmů? Edita Šujanová, Klára Kubičková, Zuzana Johno-
vá, Radka Drnková, Jaroslava Bernasová a Jan Petráš. Organizačně vše řídila rodina 
Aleše Svobody za pomoci dlouholeté opory u zapisovatelského stolku Ludmily Ru-
bešové.

Podíl na reprezentaci
Na mistrovství světa kadetek startovala Michaela Gaislerová, český tým byl čtvrtý. Na 
mistrovství Evropy se představila Jolana Krejčová, Česká republika byla jedenáctá.
Na mistrovství Evropy žen byl jako asistent trenér Ivan Beneš, družstvo vybojovalo 
postup na světový šampionát. Ale úspěšný byl i strakonický masér Pavel Vilím, který 
se s českými juniorkami podíval na mistrovství Evropy ve Španělsku.

Sportovní klub Basketbal Strakonice
Klub zajišťuje činnost dvou družstev dospělých a tří mládežnických týmů v republi-
kových a oblastních soutěžích. Vedle toho se snaží každoročně pořádat basketbalo-
vé turnaje a společné tréninkové campy pro své hráče. V roce 2014 uspořádal mezi-
národní turnaj minižáků U13, spolupodílel se na pořádání Minibasketbalové ligy ZŠ, 
zúčastnil se společného soustředění s družstvy BK Strakonice ve Volyni a uspořádal 
společný tréninkový camp s hráči rakouského UBSC Gmünd. Velkým přínosem pro 
činnost klubu bylo zapojení trenéra Aleše Svobody do trenérské a organizátorské 
práce. Stal se trenérem dorostu U19 a je jedním z hlavních organizátorů Minibasket-
balové ligy ZŠ.
Díky kvalitní práci trenérů se podařilo rozšířit počet hráčů ve všech družstvech a v pří-
pravce, která se stává velmi významnou součástí práce s mládeží.
Určitě nejúspěšnějším družstvem klubu bylo A mužů, které opět vybojovalo umístění 
v první polovině tabulky II. ligy, když obsadilo velmi pěkné páté místo. Určitě potěšil 
také zájem nejúspěšnějšího jihočeského basketbalového klubu Sokola Písek o někte-
ré oddílové minižáky, což je bezesporu další dobrá vizitka klubové práce s mládeží. 

TJ Balvani Strakonice
Rok 2014 byl pro Balvany výsledkově průměrný, po šestnácti odehraných zápasech 
skončili ve III. třídě na šestém místě s dvaceti body a skóre 36:44. V dohrávce jarní 
části sezony 2013/2014 mělo mužstvo velmi dobré výsledky a z posledních pozic 
se propracovalo ke klidnému středu tabulky. Nejlepším střelcem v této sezoně byl 
kapitán mužstva Michal Boukalík se čtrnácti vstřelenými brankami. Následující část 
podzimní sezony 2014/2015 se Balvanům podařila, dokázali udržet čtvrtou příčku 
tabulky, to měli za cíl i v jarní části. 
Cíle, které byly v roce 2014 před mužstvo postaveny, byly splněny jen částečně, ne-
dařilo se omladit mužstvo a přivést do týmu nějaké posily. Výsledkově byla v obou 
částech sezon spokojenost. 
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Tento rok odehráli Balvani v tomto složení:
Brankáři: Josef Laně, Pavel Varnuška 
Obránci: Ondřej Čečka, Jan Frőml, Jan Laně, Petr Šíma, Jaroslav Velek, Jan Bernad, 
Roman Kohoutek, Pavel Šmíd 
Záložníci: Tomáš Bernad, Luděk Kalina, Petr Sýkora, David Šebesta, Martin Tesař, 
František Vaněk, Martin Virostek, Jakub Černý, František Hadrava
Útočníci: Michal Boukalík, Michal Jílek, Bohuslav Slavík, Michal Polata 

Cobra Ryu Strakonice, z. s. 
I v roce 2014 pokračovala činnost školy bojových umění v již tradiční koncepci vý-
cviku a filosofii. To znamená sportovní příprava oddílů karate i allkampf-jitsu a účast 
žáků školy na desítkách turnajů v rámci kraje, České republiky a mezinárodních sou-
těží. Vedle sportovní činnosti pokračoval výcvik směřující k osobnímu růstu a doved-
nosti každého člena školy. V roce 2014 absolvovalo úspěšně zkoušku z technické vy-
spělosti celkem 48 karatistů a 12 adeptů stylu allkampf-jitsu. Samozřejmou součástí 
výcviku bylo jako každý rok i zaměření na praktické využití principů bojových umění 
pro sebeobranu, ale i pro každodenní život. Jako každoročně proběhl v září 2014 
úspěšný nábor nových členů. 
Nejširší základnu měl v roce 2014 opět sportovní oddíl karate, a to převážně kategorie 
dětí a dorostu. Oddíl allkampf-jitsu stabilizoval svou základnu, která se opět rozrostla 
o několik členů. Jako v předešlých letech dosahovali úspěchů na sportovních soutěžích 
krajské i republikové úrovně převážně sportovci v kategoriích dorostu, juniorů a dospě-
lých. Na krajské úrovni se již prosazovali i sportovci v žákovských kategoriích.
V roce 2014 absolvovali bojovníci ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice 
celkem dvanáct 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.
Strakoničtí karatisté se zúčastnili tří kol ligy talentované mládeže, dvou kol krajské 
ligy a jednoho krajského přeboru. Na tomto krajském přeboru, který se konal 2. 11., 
vybojovali karatisté z Cobry čtyři tituly krajský přeborník, pět titulů vicemistr kraje 
a jedno třetí místo: Jiří Mlíka první v kumite junioři +76 kg, první v kategorii kumite 
BRH (bez rozdílu hmotnosti) a třetí místo v soutěži kata. Lukáš Hanzl první v kumite 
junioři – 68 kg a druhé v soutěži kata. Zdeněk Holeček první v kumite dorostenci 
– 57 kg. Marek Podlešák druhé v kumite dorostenci – 57 kg. Zuzana Randáková dru-
hé v kumite dorostenky +54 kg. Michal Michálek druhé v kumite mladší žáci – 32 kg. 
Druhé místo v soutěži kata týmy obsadil tým žáků ve složení Jan Sklenář, Václav Rom 
a Michal Michálek.
Celkem karatisté vybojovali v tomto roce 63 medailí, z toho 14 zlatých, 27 stříbrných 
a 22 bronzových. 
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Nejúspěšnějšími karatisty v žákovských kategoriích byli v roce 2014 David Mašek 
(7 let) a Michal Michálek (9 let). Nejúspěšnějším dorostencem byl Zdeněk Holeček 
(15 let) a nejúspěšnějším juniorem se v roce 2014 stal Jiří Mlíka (17 let), který završil 
úspěšný rok 7. 12. ziskem svého prvního titulu mistra ČR v kategorii kumite junioři 
+76 kg. Na mistrovství ČR se dařilo i dorostenci Zdeňku Holečkovi, který zde vybojo-
val bronzovou medaili v kategorii kumite – 57 kg.
Mistrovství ČR v allkampf-jitsu, které se konalo 17. 5. a soutěžilo se jako vždy v disci-
plínách randori (reálné sebeobranné situace), kata či kombinace (sestava předem 
daných technik a postojů) a tameshiwari (přerážení desek). Za školu Cobra Ryu se 
ho zúčastnilo celkem šest vyznavačů tohoto bojového umění a Michal Bazgier zde 
svým výkonem získal titul vicemistra ČR v kategorii mužů 9.–7. kyu.
Oddíl allkampf-jitsu také dne 8. 11. odjel na mistrovství ČR ve fightingu a hard kata. 
Zde ho reprezentovalo sedm soutěžících. Na tomto prestižním turnaji vybojoval Ja-
kub Viták v kategorii low kick muži – 94 kg třetí místo a velmi pěkné druhé místo 
v disciplíně fighting muži – 94 kg.  
Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil 
i v roce 2014 několika významných mezinárodních seminářů a soustředění.
Ve dnech 5.–12. srpna proběhlo tradiční soustředění celé členské základny a rekre-
ačně trénujících přátel ve Vrbně u Blatné. Soustředění se celkem zúčastnilo 46 cvi-
čenců ze všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl jako vždy roz-
dělen do několika tematických skupin dle věku, zaměření a výkonnosti každého 
jednotlivce. Sportovní tým se jako vždy zaměřil převážně na taktickou a technickou 
přípravu pro novou sezonu. Společným jmenovatelem pro všechny skupiny pak bylo 
jako každý rok zvyšování fyzické kondice, relaxace a speciální aktivity zaměřené na 
utužování vzájemných vztahů a týmovou spolupráci. 

SK Cyklo-Macner Strakonice
V roce 2014 sportovní klub uspořádal dne 18. 5. silniční závod – časovku, a to kon-
krétně již 18. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, současně jako druhý závod celoroční-
ho seriálu Šumavská liga amatérských cyklistů. 
Dne 15. 6. se konaly závody horských kol, tedy 23. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, 
současně čtvrtý závod celoročního seriálu Pošumavké ligy MTB (Mountain Bike). 
Z jezdců SK Cyklo-Macner byl v hlavním závodě mužů druhý Jan Hubr, v závodě 
veteránů třetí Pavel Němec, v nejmladších žákyních skončila třetí Natálie Matičková, 
v mladších žákyních vyhrála Sylvie Matičková.
V červenci oddíl pořádal 14. ročník silniční Cykloalpy 2014, tentokrát ve Slovinsku 
a Itálii, mj. průsmyky Vršic, Monte Zoncollan, Monte Crostis, Passo di Falzarego 
u Cortiny d´Ampezzo. Na přelomu září a října se konal tradiční týdenní pobyt s vý-
jezdy v bikerském ráji na Lago di Garda v Itálii. 
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Fbc Strakonice 
Florbalový oddíl pravidelně trénuje ve všech věkových kategoriích se snahou navýšit 
počet nejmladších hráčů, pro sezonu 2014–2015 byly přihlášeny do ligových soutěží 
kategorie mladších a starších žáků a dorostenců, kteří svým ligovým debutem získali 
nové zkušenosti pro nadcházející sezony.
S odchodem části juniorky do mužů se nepodařilo uhrát juniorce v sezoně 2013–2014 
takových výsledků jako v té předcházející.
Muži naopak potvrdili svou výkonnost a obě družstva postoupila do vyšších ligových 
soutěží, přičemž A tým do 3. ligy s názvem Divize C, kde se již nehraje systémem 
turnajů, ale jednotlivých zápasů, které jsou divácky zajímavější. V této soutěži vy-
bojovalo A první místo a do sezony 2015-2016 nastupuje do 2. národní ligy Západ. 
B tým naopak své místo v regionální lize neudržel a spadl do Jihočeské ligy.
Na úvod sezony 2014–2015, ve velkém florbalovém turnaji o pohár České pojiš-
ťovny, se výběr z mužských týmů probojoval do třetího kola, kde nakonec těsně 
podlehl týmu FBC Kladno. 
Pořádáním třetího ročníku Memoriálu Petra Adlera se podařilo získat finanční ob-
nos, který byl věnován onkologické ordinaci strakonické nemocnice. Účastí 140 dětí 
na závěrečném turnaji prvního ročníku školní florbalové ligy O putovní pohár Petra 
Adlera se potvrdil velký zájem o florbal mezi dětmi.
Na podzim 2014 po rozhodnutí představitelů DDM Strakonice dochází od nové se-
zony 2015–2016 k převodu zřizovatele florbalového oddílu na Fbc Strakonice, z. s.

FBC Dynamo Strakonice
V roce 2014 byla pravidelně vykonávána sportovní činnost v podobě tréninků a mis-
trovských utkání. Oddíl se nejvíce soustředil na udržení se ve vyšší soutěži, a to v Ji-
hočeské lize mužů. Bohužel se to nepodařilo a z konečného předposledního místa 
Strakoničtí spadli opět do nejnižší soutěže, do Jihočeského přeboru mužů. Dále byla 
snaha obsadit také post druhého gólmana, což se podařilo.

SK Fight Pro Strakonice
Jako každý rok, i v roce 2014 se klub soustředil na rozšíření členské základny (hlav-
ně u dětí) a také na podzimní mistrovství České republiky žen a mužů v klasickém 
boxu, které se tentokrát konalo v Plzni. Za strakonický klub se nominovaly: Lenka 
Petříková ve váze – 69kg, která získala stříbrnou medaili, a Jana Prokešová, i ta 
ve váze – 48kg vybojovala rovněž stříbrnou medaili. SK Fight Pro Strakonice se 
pravidelně zúčastňoval oblastních kol klasického boxu, kde si vedl velmi dobře 
i v mužských kategoriích.
Klub uspořádal poprvé ve své historii letní soustředění v Nespicích u Vacova.
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HC Strakonice 
V sezóně 2013/2014 došlo k významné události v historii HC Strakonice. V roce 105. 
výročí hokeje ve Strakonicích všechny mládežnické týmy hrály ligové soutěže! Ne-
jenom žáci 5. až 8. třídy, ale také starší dorostenci a opět junioři. Muži pokračovali 
v krajské lize v postupném omlazování a doplňování týmu z vlastních odchovanců. 
Trenérem se stal Pavel Hejl, který vystřídal Stanislava Kašpara. V průběhu soutěže se 
tým pohyboval v horní polovině tabulky. Dařilo se zejména prvnímu útoku, kde hráli 
Milan Černý, Martin Pangrác a Tomáš Růžička. Po základní části skončil tým v tabulce 
na 5. místě a v play off začal na ledě Českého Krumlova. Po těsné prohře 2:1 podal 
v utkání na domácím ledě tým výborný výkon a vyhrál 11:4. Také v rozhodujícím utká-
ní na ledě soupeře vyhrál 6:3 a postoupil do semifinále. V něm se utkal s vítězem 
základní části a největším favoritem Krajské ligy 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 Špilerem 
v brance, a dokázali na ledě favorita, který ještě rok předtím hrál 1. ligu, vyhrát 6:3. 
Euforie na parkovišti po utkání a po cestě z Písku, kdy dlouhá kolona aut cestu absol-
vovala s vítězným troubením, je nezapomenutelná. Písečtí věřili, že vývoj play off ve 
Strakonicích obrátí. Po strop naplněná Křemelka a návštěva přesahující 2 000 diváků, 
a především vynikající výkon domácích hráčů jim to nedovolil. Hosté sice vedli 2:0, 
ale domácí stav obrátili na konečných 5:3 a zasloužený postup provázely velké ovace 
a potlesk plné haly. Ve finále čekal výborný tým David Servis České Budějovice. Utká-
ní v Českých Budějovicích se hrálo v hale Jaroslava Pouzara, kam se dostal jen malý 
počet strakonických fanoušků. Utkání bylo vyrovnané a hosté zvláště ve druhé třetině 
získali převahu, přesto po druhé třetině vedl David Servis 3:2. Ve třetí třetině pomohli 
domácím rozhodčí a domácí po jednostranných vyloučeních v přesilovkách zvýšili 
na konečných 5:2. V odvetě ve Strakonicích se před 1 800 diváky hrál bojovný hokej. 
Hosté opět měli na své straně přízeň rozhodčích, ale také předváděli ve skvělé atmo-
sféře velmi kvalitní hokej. Výhrou 4:2 si zajistili titul, ale domácí zaslouženě sklidili za 
výkony v play off velké poděkování diváků. Po skončení sezony proběhlo v restauraci 
Palermo setkání bývalých hráčů všech generací k výročí 105 let organizovaného ho-
keje ve Strakonicích a založení nejstaršího jihočeského klubu.

SK Judo 1990 – Strakonice
Prvních závodů se strakoničtí judisté zúčastnili na Čokoládovém turnaji v Kaplici 
dne 22. 2.
Šest závodníků z osmi startujících obsadilo medailové pozice. V kategorii mláďat vybojo-
vali stříbrné medaile Bořivoj Řehoř ve váze do 22 kg a Tomáš Tóth ve váze do 26 kg, zlatou 
medaili Radek Tesař ve váze do 36 kg. V mladších žácích získal zlato Filip Tesař ve váze do 
42 kg, stříbro Anna Dubová ve váze do 36 kg, bronz Matěj Med ve váze do 46 kg, čtvrté 
místo Matyáš Sedlecký ve váze do 55 kg a páté místo Michal Roch ve váze do 30 kg.
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Ve dnech 15.–16. 3. odjeli Strakoničtí do Jablonce nad Nisou, kde se konal druhý 
kvalifikační turnaj Českého poháru. V kategorii mladšího žactva startoval Filip Tesař 
ve váze do 42 kg, kde získal jedno vítězství, Matěj Med ve váze do 46 kg obsadil 
11. místo a Anna Dubová pak ve váze do 36 kg místo páté. V kategorii staršího žactva 
vybojoval Petr Pešek ve váze do 55 kg páté místo a ve stejné váze pak v kategorii do-
rost místo jedenácté. Dorostenec Pavel Melichar ve váze +90 kg obsadil páté místo, 
dorostenka Kateřina Sosnová ve váze do 63 kg nepostoupila sítem prvního kola.
Třetími závody místních judistů byl krajský přebor pořádaný v Písku dne 22. 3. Všichni 
oddíloví zástupci startovali v kategorii dorostenců. Zlaté medaile a titul přeborník 
Jihočeského kraje vybojovali Petr Pešek ve váze do 55 kg a Kateřina Sosnová ve váze 
do 70 kg, stříbro získal Pavel Melichar ve váze +90 kg a páté místo obsadil Pavel 
Pihera ve váze do 73 kg.
V sobotu 5. 4. se strakoničtí judisté zúčastnili turnaje Týn Cup v Týně nad Vltavou. 
V silné konkurenci 264 závodníků bojovali takto: v kategorii mláďat vyhrál Radek Te-
sař ve váze do 35 kg, stříbro si domů přivezl Bořivoj Řehoř ve váze do 20 kg. V mlad-
ších žácích vybojoval třetí místo Filip Tesař ve váze do 46 kg, ve stejné váze obsadili 
páté místo Matěj Med a sedmé Karel Šefránek, na stříbrném stupínku skončila Anna 
Dubová ve váze do 36 kg a čtvrté místo obsadil Michal Roch ve váze do 27 kg. Starší 
žák Petr Pešek vybojoval pěti výhrami zlatou medaili ve váze do 55 kg. Dorostenec 
Pavel Pihera obsadil sedmé místo ve váze do 73 kg, Pavel Melichar získal stříbro ve 
váze +90 kg a ve stejné váze v kategorii muži pak bronzovou medaili.
Písek hostil 8. května turnaj Randori začátečníků. Pro některé účastníky to byly první 
závody. V kategorii mláďat vyhrál Bořivoj Řehoř ve váze do 27 kg, stříbro si domů přivezl 
Daniel Michálek ve váze do 31 kg a bronz Jana Tomaševičová ve váze do 46 kg, čtvrtá 
místa obsadili Zdeněk Hoffman ve váze do 28 kg a Oliver Braťka ve váze do 35 kg. 
V kategorii mladšího žactva si odvezl zlatou medaili Michal Roch ve váze do 28 kg.
V sobotu 17. 5. Strakoničtí odjeli do Prachatic, kde se zúčastnili Velké ceny města Pra-
chatice. V kategorii mláďat vybojoval zlato Matyáš Sedlecký ve váze do 56 kg, bronz 
pak Bořivoj Řehoř ve váze do 23 kg a páté místo Daniel Michálek ve váze do 32 kg. 
V kategorii mladšího žactva skončil na druhém místě Michal Roch ve váze do 27 kg 
a na třetím Filip Tesař ve váze do 46 kg.
Na třetím kvalifikačním turnaji Českého poháru strakoničtí judisté zápasili v Chomu-
tově dne 7. 6. V kategorii mladšího žactva startoval Filip Tesař ve váze do 46 kg, Matěj 
Med ve váze do 50 kg, oba vybojovali dvě vítězství a obsadili sedmé místo. Startovala 
též Anna Dubová ve váze do 40 kg. V kategorii staršího žactva startoval Petr Pešek ve 
váze do 55 kg, který získal čtyři vítězství a skončil tak na bronzové příčce a zajistil si 
postup na mistrovství České republiky. Dorostenka Kateřina Sosnová vyhrála ve váze 
do 70 kg, ve stejné kategorii startoval Pavel Melichar ve váze 90 kg.
Čtvrtý kvalifikační turnaj Českého poháru se konal v Brně ve dnech 20.–21. 9. Mladší 
žáci Filip Tesař ve váze do 46 kg a Matěj Med ve váze do 50 kg vybojovali jedno 
vítězství, ve váze do 40 kg startovala Anna Dubová. Starší žák Petr Pešek (do 60 kg), 
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dorostenec Pavel Melichar (do 90 kg) a dorostenka Kateřina Sosnová (do 70 kg) na 
tomto turnaji nezvítězili.
Na krajský přebor odjeli místní judisté dne 27. 9. do Prachatic. Všichni strakoničtí zá-
vodníci obsadili medailové pozice. Zlaté medaile a titul Přeborník Jihočeského kraje 
vybojovali starší žák Petr Pešek ve váze do 55 kg, mladší žák Matěj Med ve váze do 
50 kg a mladší žákyně Anna Dubová ve váze do 40 kg. Stříbro si přivezla starší žáky-
ně Sára Zelinková ve váze do 63 kg a bronzovou příčku obsadil v kategorii mláďat 
Bořivoj Řehoř ve váze do 22 kg. 
Posledního kvalifikačního turnaje Českého poháru se Strakoničtí zúčastnili v Tep-
licích ve dnech 4.–5. 10. V kategorii starších žáků startoval ve váze do 55 kg Petr 
Pešek. Dorostenka Kateřina Sosnová ve váze do 70 kg prošla turnajem bez jediné 
porážky a vybojovala tak zlatou medaili.
Jedenáctých závodů se Strakoničtí zúčastnili na Velké ceně města Prachatice dne 11. 10.
Všichni oddíloví závodníci obsadili medailové pozice. V kategorii mláďat získal stří-
brnou příčku Matyáš Sedlecký ve váze do 57 kg, v kategorii mladšího žactva si zlaté 
medaile domů přivezli Michal Roch ve váze do 27 kg a Anna Dubová ve váze do 
40 kg, na stříbrný stupínek se postavili Filip Tesař ve váze do 46 kg a Matěj Med ve 
váze do 50 kg. Zlatou medaili též přivezl starší žák Petr Pešek ve váze do 55 kg.
Strakonický judista Petr Pešek startoval na přeboru České republiky v Ostravě dne 18. 10.
Z celkově čtyř zápasů prohrál jen jediný ve finále a získal tak ve své váze do 55 kg 
stříbrnou medaili a titul vicemistr České republiky pro rok 2014.
Mistrovství České republiky se konalo první listopadový den v Plzni. Strakonická Ka-
teřina Sosnová v kategorii dorostenek zde dokázala třikrát zvítězit a obsadila tak 
bronzovou příčku, čímž pro oddíl získala již druhou medaili z mistrovství ČR.
V rámci soustředění v Teplicích se závěrečný den (9. 11.) uskutečnilo Randori, kde 
oddíloví judisté zápasili následovně: dorostenec Pavel Melichar zvítězil, starší žák 
Petr Pešek také vyhrál, mladší žák Filip Tesař byl třetí, zlato dále vybojovali mladší žáci 
Matěj Med a Michal Roch, mladší žákyně Anna Dubová skončila třetí. V mláďatech 
byl úspěšný Radek Tesař, který získal první místo, třetí byl Tomáš Tóth a čtvrtá místa 
obsadili Matyáš Sedlecký a Oliver Braťka. 
Hranice na Moravě hostily přebor České republiky dne 16. 11. V kategorii mladšího 
žactva startovali Filip Tesař ve váze do 50 kg, Matěj Med také ve váze do 50 kg 
a Anna Dubová ve váze do 40 kg. V silné konkurenci se ani jednomu nepodařilo 
vybojovat vítězství, a tak do finálových bloků nezasáhli. 
Pro Strakonické byly posledními závody v roce 2014 Randori Cup v Kaplici dne 6. 12. 
Šest závodníků ze sedmi startujících obsadilo medailové pozice. V kategorii mláďat 
vybojovali zlaté medaile Bořivoj Řehoř ve váze do 22 kg a Radek Tesař ve váze do 
40 kg, bronzovou medaili Oliver Braťka ve váze do 40 kg a páté místo Tomáš Tóth 
ve váze do 28 kg. V mladších žácích získal zlato Michal Roch ve váze do 27 kg, Filip 
Tesař ve váze do 50 kg, stříbro Matěj Med ve váze do 50 kg, což v soutěži družstev 
stačilo ke druhému místu.
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FK Junior Strakonice, o. s.
Muži (IV. a III. třída)
Muži se soustředili především na postup do vyšší soutěže do III. třídy, respektive do 
okresního přeboru. Dále na stabilizaci a zkvalitňování kádru, aby byl konkurence-
schopný i ve vyšších soutěžích. Podařil se postup do III. třídy a vyhrát podzimní část, 
což byl základ pro pozdější postup do okresního přeboru. Tým absolvuje pravidelně 
třídenní soustředění v Chanovicích v zimě na přelomu února a března a v létě v čer-
venci, kterého se účastní přes pracovní vytížení 80 % kádru.

U19 (starší dorost – krajský přebor)
Tato sezona byla pro starší dorost výsledkově i umístěním průměrná. Úspěšnější 
částí roku bylo jaro, ve kterém dokázal z patnácti zápasů získat devětadvacet bodů, 
při skóre 37:22. Zvláště druhá polovina jara byla vydařená, z osmi zápasů dokázal 
sedmkrát zvítězit a v konečném pořadí skončil na čtvrtém místě. Podzimní část byla 
o něco horší, když se projevila nesehranost nově se tvořícího týmu. Ve třinácti utká-
ních získal osmnáct bodů při skóre 23:30, čemuž odpovídalo sedmé místo.

U17 (mladší dorost – krajský přebor)
Sezona 2014/15 skončila pro mladší dorost v celkovém zúčtování devátým místem 
s celkovým skóre 68:57 a sedmatřiceti body. Střídaly se dobré výkony s těmi horšími, 
oceňovány jsou úspěchy s mužstvy z Českých Budějovic, které se vždy prezentují 
kvalitními kádry. Cílem Junioru mladší dorost bylo pohybovat se ve středu tabulky, 
což bylo ke kvalitě kádru reálné. Jak je již uvedeno, potěšila kvalitní hra (i když se 
nevyhrálo) se silnějšími soupeři.

U15 (starší žáci – krajský přebor) 
Rok 2014 byl pro starší žáky (U15) úspěšný, převážně podzimní část roku 2014, kdy
mužstvo pod vedením trenérů Radka Pintíře a Michala Boukalíka ukončilo první část
fotbalové sezony na pěkném čtvrtém místě krajského přeboru. V jarní části sezony 
byly výsledky o trošku slabší, což bylo způsobeno především nasazováním mladších 
žáků do sestavy starších a byli tak připravováni na novou sezonu v mužstvu starších 
žáků. Výsledkem této přípravy bylo konečné šesté místo v tabulce krajského pře-
boru, kdy starší žáci z šestadvaceti zápasů vybojovali čtyřiačtyřicet bodů za čtrnáct 
výher, jednu remízu, jedenáct proher, při celkovém skóre 58:44.

U13 (mladší žáci – krajský přebor)
Pro mladší žáky (U13) byl rok 2014 úspěšný, protože podzimní část roku 2014
mužstvo pod vedením trenérů Daniela Myslíka a Martina Virostka ukončilo 
na pěkném čtvrtém místě krajského přeboru. V jarní části sezony byly výsled-
ky o trošku slabší, což bylo způsobeno především nasazováním hlavně hráčů 
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narozených r. 2002 a také starší přípravky do sestavy mladších žáků, čímž byli 
připravováni na novou sezonu v mužstvu mladších žáků. Díky této změně bylo 
konečné páté místo v tabulce krajského přeboru. Mladší žáci z šestadvaceti zá-
pasů vybojovali dvaapadesát bodů za šestnáct výher, tři remízy, sedm proher, 
při celkovém skóre 116:43.

U12 (mladší žáci – I. A třída)
Rok 2014 byl pro mladší žáky (U12) úspěšný, protože podzimní část roku 2014
mužstvo pod vedením trenérů Daniela Myslíka a Martina Virostka ukončilo na pěk-
ném čtvrtém místě. V jarní části sezony byly výsledky o trošku slabší, což bylo způso-
beno především nasazováním hráčů starší přípravky do sestavy mladších žáků a byli 
tak připravováni na novou sezonu v mužstvu mladších žáků. Díky této změně bylo 
konečné čtvrté místo v tabulce I. A třídy, když mladší žáci ze čtyřiadvaceti zápasů 
vybojovali šestačtyřicet bodů za patnáct výher, jednu remízu, osm proher, při celko-
vém skóre 98:43.

U10, U11 (starší přípravky)
Po podzimní části 2014/2015 skončily starší přípravky v krajském přeboru ve skupině 
B na pátém místě a postoupily do jarní části do skupiny o první až deváté místo. 
V okresním přeboru byly po podzimní části na prvním místě. Vyhrály letní turnaj ve 
Strakonicích, dále obsadily druhé místo na podzimním turnaji ve Strakonicích (oba 
turnaje pořádané Martinem Chylíkem). Podzimní část v sezoně 2014/2015 se necha-
la hodnotit jako úspěšná. 

U8, U9 (mladší přípravky) 
Mladší přípravky absolvovaly sezonu ve slušném průměru, určitě by potěšilo i lepší 
umístění. V sezoně 2013/2014 se umístily v krajském přeboru na sedmém místě 
a v okresním přeboru na šestém. 

U7 2008 (mladší přípravka)
V sobotu 20. 12. se ve sportovní hale ve Strakonicích uskutečnil Vánoční turnaj, který 
oddíl uspořádal pro fotbalisty ročník 2008 a mladší. Obsazení slibovalo kvalitní podí-
vanou a vše se také vyplnilo. Turnaje se zúčastnili hráči TJ Blatná, SK Klatovy, Dynamo 
ČB, Jihočeská akademie ČB, FK Příbram 2×, FC1 Viktoria Plzeň a domácí Junior. Týmy 
se nalosovaly do dvou skupin, kde hrál každý s každým, a poté nastaly vyřazovací 
boje – čtvrtfinále. Domácí vyhráli svou skupinu a narazili tudíž na nejpřijatelnějšího 
soupeře z druhé skupiny. Roli favorita potvrdili a postoupili do semifinále, kde na ně 
čekal velmi zdatný soupeř Jihočeská akademie ČB. Po obdržené brance Strakoničtí 
nesložili zbraně a utkání otočili ve svůj prospěch a po výsledku 2:1 postoupili do 
finále, kde změřili své síly s Viktorkou Plzeň. Byl to jejich druhý duel, kdy první ve 
skupině skončil smírně 1:1, takže se bylo na co těšit. Rodiče vytvořili v hale bouřlivou 
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atmosféru a oba aktéři předváděli fotbal s nasazením té největší úrovně. Domácím 
se podařilo v průběhu hry vstřelit vítěznou branku a po konečném hvizdu mohly 
propuknout vítězné oslavy. Ceny všem zúčastněným předával ligový brankář Dy-
nama ČB Zdeněk Křížek. Celý turnaj pomohli odřídit dva juniorští dorostenci, Matěj 
Kostka a Tadeáš Brož. 

U6 2009 (minipřípravka)
V této sezoně bylo odehráno několik přátelských utkání se školičkou fotbalu z Ho-
ražďovic, s nejmenšími dětmi z Písku. Minipřípravka dále startovala na zimním tur-
naji ve Vimperku, kde skončila na třetím místě z šesti týmů. V únoru oddíl pořádal 
halový turnaj, kterého se zúčastnilo šest týmů (FK Junior Strakonice, FC Písek – dva 
týmy, FK Horažďovice, Jihočeská Fotbalová Akademie České Budějovice, TJ Osek). 
Na tomto turnaji bylo s trenéry domluveno, že by bylo možné se každý měsíc sejít 
a zorganizovat pro děti turnaj. Na posledním turnaji byly dětem rozdány medaile 
a nějaké drobné ceny. Tento seriál turnajů dostal název Estian Tour. Celkem se ko-
nalo pět turnajů. Pro následující sezonu je naplánováno, že pro tento ročník bude 
uspořádána opět série turnajů, ale na celou sezonu, bude se tak jednat o devět 
turnajů. Název bude stejný a týmů bude devět (FK Junior Strakonice, JFA ČB, SK Dy-
namo ČB, SKP ČB, TJ Osek, FC Písek, FK Horažďovice, FC MAS Táborsko, TJ Šuma-
van Vimperk).

Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s.
V roce 2014 se rozrostla členská základna tělovýchovné jednoty o několik mladých 
závodníků, kteří se zapojili úspěšně do sportovní činnosti oddílu. Na mistrovství ČR 
obsadila Viktorie Dunovská desáté místo, Jaroslav Hajduch v českém poháru předžá-
ků skončil třetí a ostatní členové klubu se umisťovali na předních příčkách ve svých 
kategoriích v regionálních závodech. Za tréninkem vyjížděli závodníci na umělé 
kanály po celé ČR. V zimním období se činnost již tradičně přesouvá do krytého 
bazénu, kde se kromě plavání členové jednoty zdokonalují v eskymáckých obratech 
a v pádlování. Klub se nadále soustředí na získávání nových členů všech věkových 
kategorií se zájmem o kanoistiku a vodní turistiku.

Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice
V roce 2014 se členové rybářského klubu zúčastnili šesti juniorských závodů a něko-
lika závodů dospělých. Družstvo dospělých ve složení Martin Vlk st., Martin Vlk ml., 
Libor Marienka a Jan Kubala se zúčastnili krajské divize a pro Strakonice vybojovali 
druhou ligu, což bylo hodnoceno velmi kladně.
Junioři se zúčastnili postupně dvou mistrovství ČR. Jednoho na jezeře a jednoho na 
řece. Dále tří pohárových závodů na řece a jednoho na jezeře. Výsledky na těchto 
závodech byly jako na houpačce.
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Jednotlivé výsledky:
MČR jezero:
2. místo Libor Marienka, 6. místo Karel Řezanka ml., 11. místo Martin Vlk ml.
MČR řeka: 
4. místo Martin Vlk ml., 7. místo Libor Marienka, 13. místo Karel Řezanka ml.
VCSM řeka:
2. místo Libor Marienka, 10. místo Martin Vlk ml., 15. místo Karel Řezanka ml.
O pohár Jizery:
3. místo Karel Řezanka ml., 13. místo Libor Marienka, 27. místo Martin Vlk ml.
Memoriál Milana Januse:
1. místo Libor Marienka, 2. místo Martin Vlk ml., 10. místo Karel Řezanka ml.
VČ pohár: 
2. místo Martin Vlk ml., 7. místo Libor Marienka, 24. místo Karel Řezanka ml.

V součtu těchto výsledků skončili v konečné tabulce juniorů takto:
1. místo Libor Marienka, 3. místo Martin Vlk ml., 10. místo Karel Řezanka ml.

Výborná umístění zajistila Liboru Marienkovi a Martinu Vlkovi účast na mistroství 
světa v USA.
Oba závodníci se zúčastnili v roce 2014 též mistrovství světa v Polsku, kde v druž-
stvech obsadili krásné třetí místo.
Klub uspořádal úspěšný nábor nových mladých muškařů, dva říční závody v LRU 
– muška, jeden juniorský a jeden pro dospělé jako memoriál Milana Januse. Dále 
jako každý rok tradiční rybářský ples, díky kterému se oddíl může účastnit všech 
těchto závodů. Velkým cílem je postup družstva dospělých do první ligy a samozřej-
mě účast některého z juniorů na mistrovství světa. 

Manta-diving, o. s.
V roce 2014 se klub soustředil na následující aktivity:
– nábor nových členů dětí a dorostu
– rozšíření členské základny oddílu dospělých
– rozšíření materiálového vybavení
– rozšíření působení v zahraničí
– rozšíření počtu trenérů
– rozšíření mezinárodní kvalifikace trenérů
– přípravu a otevření kurzu potápění pro veřejnost
– posílení vazeb při výcviku dětí se Svazem potápěčů ČR 
Z oddílu dětí a dorostu dosáhlo patnáct dětí mezinárodní kvalifikace CMAS. Usku-
tečnilo se třídenní intenzivní soustředění a klub připravoval zahraniční soustředění 
v Chorvatsku. 
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ORIN 
Hlavní činnost oddílu probíhá během školního roku, proto je zde shrnuta v datech 
2014/15.
Orin vykonává svou aktivitu v dlouhodobě pronajatých prostorách ve Sportovní 
hale ve Strakonicích, kulturním domě v Katovicích a v Křesťanské mateřské škole 
v Horažďovicích. V tomto období byla opět vykonávána tato činnost: taneční krou-
žek pro děti z MŠ, hip–hop pro děti a mládež základních a středních škol, taneční 
kurzy pro ženy v latinskoamerických a karibských tancích, pohybové hrátky pro 
děti z MŠ, jóga pro děti ze ZŠ a pro dospělé, jóga pro pánevní dno a ranní jóga. 
Kromě zmíněných míst oddíl rozšířil svou působnost i do Kestřan a navázal spolu-
práci s akademickou malířkou Jiřinou Lockerovou a manželi Marešovými a společ-
ně s nimi uskutečnil několik relaxačních jednodenních víkendových seminářů pro 
dospělé a pro rodiče s dětmi. Tyto dny byly stráveny jógou, vybarvováním léčeb-
ných mandal a relaxováním za zvuků křišťálových a tibetských mís. Dále společně 
s manželi Marešovými zavedli pravidelné jednoměsíční relaxační večery nazvané 
Zvukové lázně. Tyto večery mají za cíl pomocí zvuků tibetských či křišťálových 
mís a jiných nástrojů navodit relaxační stav a pomoci k uvolnění nahromaděného 
stresu a k harmonizaci celé bytosti. Rovněž byla navázána spolupráce s Magdou 
Křepelkovou, pomáhající ženám s poruchou příjmu potravy. Společně byl uskuteč-
něn jednodenní víkendový seminář zaměřený na hledání vlastních hodnot a se-
znamování s hormonálním systémem a pánevním dnem. Na semináři se tančilo, 
cvičilo se pro pánevní dno a hormonální systém, rozmlouvalo se i relaxovalo, čis-
tily se duše. 
Nezdařila se plánovaná spolupráce se Z.I.P. Písek, a tak kroužky hip–hopu nadá-
le pokračovaly pod vedením Libuše Holečkové za pomoci externí spolupracovnice 
a tanečnice Lucie Vokurkové z Plzně.

SK Policie Strakonice
Sportovní klub policie Strakonice se stejně tak jako v minulosti soustřeďuje na 
vytváření podmínek ke sportovnímu a sportovně kulturnímu vyžití především 
policistů a občanských zaměstnanců Policie ČR. Při SKP jsou registrovány oddíly: 
nohejbal (dospělí), nohejbal (žáci), sportovní střelba, kuželky, lední hokej. 
Nohejbalisté se specializují především na rezortní soutěže, kde kromě jiných 
úspěšných startů obhájili i titul mistra republiky UNITOP (Unie tělovýchovných 
organizací policie). Sportovní střelec Josef Rendl se v roce 2014 zúčastnil mist-
rovství Evropy v Norsku, kde v různých disciplínách PPC 1 500 (Police Pistol Com-
bat – závod ve střelbě z velkorážných revolverů a pistolí) obsazoval první až třetí 
místa. 
Lední hokejisté jako každoročně odehráli okresní soutěž, kde skončili v první polo-
vině všech družstev. 
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Dále se již několik let sportovní klub věnuje práci s mládeží, a to v oddíle nohejba-
lu. V roce 2014 žáci spolu s mladými nohejbalisty z Radomyšle, vzhledem k absen-
ci adekvátní kategorie na krajské úrovni, absolvovali celý ročník okresní soutěže 
kategorie „muži“ s cílem získat co největší množství zkušeností bez ohledu na 
umístění. 

Potápěči Strakonice, o. s.
Sportovní potápění není soutěžní sport. Oddílová činnost se soustřeďuje na 
práci s dětmi, postiženými a dospělými. Ve zkratce se oddíl zabývá: bezpeč-
ným chováním ve vodním prostředí a jeho okolí, výcvikem sportovního potápění 
(nádechového a přístrojového), vodním záchranářstvím, ekologickým chováním 
v přírodě, podvodními fotografiemi. Pro své členy pořádá výcviková soustředění 
v ČR i v zahraničí. Při své činnosti spolupracuje s DDM Strakonice – potápěč-
ským kroužkem a PROSAZ Praha, o. s. (rekondiční a sportovní potápění tělesně 
postižených).

SKI-klub Strakonice
Rok 2014 byl rokem stabilizace členské základny, která měla k 31. 12. 2014 jednapa-
desát členů, z toho devět členů v úseku alpských disciplín, osmatřicet členů v úseku 
běžeckých disciplín a pět členů v úseku základního lyžování (jedno společné člen-
ství v BD a ZL).

Alpské lyžování 
SKI-klub Strakonice se v sekci alpské lyžování soustředil na výchovu dětí a mládeže 
formou víkendových tréninků ve středisku na Kubově Huti. Celá sezona každoročně 
začala už při týdenním soustředění po Vánocích a po Novém roce odstartovala zá-
vodní sezona. Uprostřed sezony se uskutečnilo týdenní soustředění.
 
Jiří Voráček dosáhl v kategorii dospělých následujících úspěchů:
Mezinárodní FIS závod – obří slalom Rokytnice – 28. místo
Mezinárodní FIS závod – slalom Albrechtice – 29. místo
Mistrovství ČR – slalom Kouty – 15. místo
Mistrovství ČR – obří slalom Špindlerův mlýn – 23. místo 
(FIS = Mezinárodní lyžařská federace)

Oddíl běžeckého lyžování
V běžeckém úseku i nadále probíhala úzká spolupráce s oddílem SK Biatlon Stra-
konice a část závodníků SKI-klubu Strakonice se pravidelně zúčastňovala krajských 
i celostátních biatlonových závodů. Trenérsky i nadále působili Radek Sosna, Jan 
Melichar, Josef Boček, Filip Novotný a ostatní z řad rodičů.
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Pro absolutní nedostatek sněhu ve Strakonicích byl oddíl nucen veškeré zimní 
lyžařské tréninky absolvovat v lyžařském areálu Vodník ve Vimperku, kde bylo 
zajištěno umělé zasněžování. Zde se také 8. 2. konaly přebory SKI-klubu Strako-
nice 2014. Závod se jel volně a masově, tedy s hromadným startem. Přeborníky 
SK a zároveň přeborníky okresu Strakonice se v jednotlivých kategoriích stali: 
Barbora Silovská, Martin Novotný, Johanka Hůrková, Matyáš a Šimon Jánský. Kraj-
ský přebor se konal 3. 2. a závodníci SKI-klubu byli vidět. Jaroslav Zahradník se 
stal přeborníkem kraje v kategorii do 10 let, v lyžařském potěru získala stříbrnou 
medaili jeho sestra Anna Zahradníková a Barbora Silovská byla čtvrtá. V kate-
gorii mladších žáků obsadil Vojtěch Silovský osmé místo a Johanka Hůrková 
vybojovala stříbrnou medaili. Mezi dorostenci obsadil Filip Boček osmé místo. 
Vrcholem zimní sezony byla pak účast na celostátních závodech Hledáme nový 
talent v Jablonci nad Nisou. Na sobotní klasické trati obsadila 18. místo Johanka 
Hůrková, Vojtěch Silovský byl 31., Jonáš Novotný 53. Ze starších žáků se umístila 
Štěpánka Hanušová na 40. místě a Matyáš Jánský na 36. místě. Johanka Hůrková 
a Matyáš Jánský si vyjeli III. výkonnostní třídu žactva. V neděli se startovalo vol-
nou technikou (bruslením) a výsledky byly ještě lepší: Johanka Hůrková se doká-
zala prosadit do první desítky a celkově devátým místem si vyjela II. výkonnostní 
třídu žactva. Polepšili si i Vojtěch Silovský na 29. místo, Jonáš Novotný na 49. mís-
to, Štěpánka Hanušová na 36. místo (III. výkonnostní třída žactva) a Matyáš Ján-
ský na 31. místo (znovu III. výkonnostní třída žactva). O jarních prázdninách se 
konalo již tradiční soustředění na Kubově Huti, kde se závodníci věnovali nácvi-
ku techniky klasického stylu i bruslení, najížděli potřebné kilometry a nechyběly 
ani hry, závody a spousta legrace. 
Jarní příprava na novou sezonu tradičně zahajovala Během mufloní stezkou v Ka-
tovicích, odkud si Strakoničtí přivezli osm medailí: zlatí byli Johanka Hůrková a Josef 
Boček, stříbrní byli Barbora Silovská, Anna Zahradníková, Barbora Bočková a Matyáš 
Jánský, bronzoví Jaroslav Zahradník a Šimon Jánský. 
Závodníci premiérově absolvovali velmi vydařené letní přípravné soustředění Kurník 
2014 a již tradiční letní soustředění na Kubově Huti. Velký dík za pomoc při orga-
nizaci patří všem trenérům a rodičům, kteří vydatně pomáhali, a také všem, kteří 
pomohli s dopravou na tréninky a závody.
V letním Běhu městem 21. srpna se mezi žákyněmi umístila Štěpánka Hanušová 
na druhé příčce, Johanka Hůrková na třetím, Barbora Bočková na čtvrtém, Barbora 
Silovská na šestém a Anna Zahradníková na osmém místě. Mezi žáky byl třetí Filip 
Boček, šestý Antonín Hanuš, sedmý Vojtěch Silovský, desátý Vojtěch Pěsta. Mezi 
juniorkami skončila Kristýna Vondrysová na druhém místě a v kategorii příchozích 
mužů doběhl Josef Boček čtvrtý. 
Podzimní krosy přinesly závodníkům SKI-klubu Strakonice mnoho medailí i dal-
ších umístění těsně pod stupni vítězů. Z těch nejvýraznějších jmenujme: Vodník 
– 1. místo Matyáš Jánský, druhá místa Jaroslav Zahradník a Josef Boček, 3. místo 
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Barbora Bočková; Běh do vrchu Vodník – třetí místo Šimon Jánský; SEM TAM Vim-
perkem – druhá místa Filip a Josef Bočkovi, třetí místa Johanka Hůrková a Antonín 
Hanuš; Běh při Otavě – 1. místo Matyáš Jánský, druhé Filip Boček, třetí Antonín Ha-
nuš. Vrcholem podzimní sezony byl znovu „domácí“ závod Běh okolo Kuřidla, ten-
tokrát jako již XIV. ročník memoriálu Františka Kováře a 34. ročník tohoto závodu. 
I zde bylo oddílové závodníky vidět: první místo získal Matyáš Jánský, druhá místa 
Barbora Bočková, Ondřej Didek, Šimon Jánský, Antonín Hanuš, třetí místa Barbora 
Silovská, Jan Novák, Jonáš Novotný, Johanka Hůrková, Vojtěch Silovský a odcho-
vankyně oddílu Lenka Frömlová. Následoval závod Hajná Hora: druhé místo Maty-
áš Jánský, třetí místo Johanka Hůrková a závěrečný podzimní závod Podzimní kros 
čkyňskými poli znamenal přímo medailovou žeň – jedenáct medailí: zlatou získal 
Vojtěch Silovský, stříbrné Barbora Silovská, Jaroslav Zahradník, Johanka Hůrková, 
Matyáš Jánský, Šimon Jánský, Josef Boček, bronzové Anna Zahradníková, Jonáš 
Novotný, Antonín Hanuš, Lenka Frömlová. 
Po zakončení podzimního přípravného období se oddíl již začal připravovat na no-
vou lyžařskou sezonu.

Spolek orientačních sportů Strakonice
Oddíl orientačního běhu se každým rokem zúčastňuje dlouhodobé soutěže – ob-
lastního žebříčku, což znamená patnáct závodů v roce. Dále se účastní oblastních 
přeborů ve sprintu, krátké trati a klasické trati. Co se týče závodů v Čechách, větši-
nou se jedná o závody v blízkém okolí.
V hlavní mužské kategorii oddíl získal tituly přeborníka oblasti ve všech kategoriích 
a postup na mistrovství ČR. Tam už to nebylo tak slavné a závodníci skončili ke konci 
startovního pole.
Strakoničtí si přivezli třetí místo v kategorii HH40 na mistrovství ČR v horském orien-
tačním běhu v Liberci. V seniorských kategoriích se zúčastňuje oddíl též příhranič-
ních závodů s Rakouskem a Německem – soutěž Linz Cup. 

TJ ČZ Strakonice
Jubilejní 20. ročník Běhu městem se tradičně konal 21. srpna. Mimořádně odstar-
toval v pět hodin odpoledne u letního kina. Pro závodníky byl přichystán okruh 
dlouhý 3 300 metrů, který vedl přes lávku přes řeku Otavu, Rennerovy sady, Velké 
náměstí, Palackého náměstí, Ellerovu ulici, most Jana Palacha, hrad a zpět k letní-
mu kinu. Žáci, dorostenci a příchozí ženy i muži absolvovali jedno kolo, účastníci 
hlavního závodu běželi okruhy dva, tedy 6 600 metrů. Na start se postavilo přes 
200 běžců. 
Běh byl uspořádán TJ ČZ Strakonice ve spolupráci s OS ČUS Strakonice a 25. pro-
tiletadlovým raketovým plukem Strakonice pod záštitou města Strakonice a Jiho-
českého kraje.
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Oddíl atletiky
Přehled závodů a umístění: 
(KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev) 

I. halová sezona

8. 2. KPJ – starší + mladší žactvo, Praha – Strahov
Pavla Brejchová 6. místo starší žákyně 60 m   8,70 s
Petra Černá 5. místo starší žákyně 60 m překážky   9,95 s
Petra Černá 5. místo starší žákyně 150 m   20,91 s
Petra Černá 6. místo starší žákyně dálka   462 cm
Daniel Jarolím 4. místo mladší žáci 800 m   2:55,91
Jakub Janáč 5. místo mladší žáci 800 m   2:57,48

8. 3. KPJ – přípravka, Nová Včelnice
Natálie Kahudová 5. místo přípravka hod medicinbalem 8,60 m
Norbert Hausner 1. místo přípravka 600 m   2:14,92
Norbert Hausner 3. místo přípravka 50 m   8,04 s
Norbert Hausner 5. místo přípravka 50 m překážky  9,70 s
Michal Tikal 2. místo přípravka dálka   389 cm
Michal Tikal 4. místo přípravka hod medicinbalem 9,08 m
 

II. hlavní sezona

24. 5. KPJ – starší žactvo + přípravka, Tábor
Pavla Brejchová 1. místo starší žákyně 60 m   8,18 s
  2. místo   150 m   20,20 s 
Petra Černá 2. místo starší žákyně oštěp (500 g)  35,62 m
Pavla Brejchová, Petra Černá, Kamila Pilíková, Jana Mrázková 
  1. místo   4×60 m
Antonín Švarc 1. místo starší žáci oštěp (600 g)  46,47 m
Antonín Švarc 6. místo starší žáci koule (4 kg)  9,28 m

Natálie Kahudová 5. místo přípravka 50 m   8,12 s
Michal Tikal 2. místo přípravka dálka   389 cm
Michal Tikal 4. místo přípravka kriket   37,43 m

15. 6. KPJ – mladší žactvo, České Budějovice
Šimon Rejka 3. místo mladší žáci kriketový míček  53,03 m
Jana Mrázková 2. místo mladší žákyně kriketový míček  45,35 m
Jana Mrázková, Kamila Pilíková, Barbora Tůmová, Magdaléna Halounová 
  4. místo   4×60 m
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8.–10. 9. European Kids Athletics Games, mezinárodní závody v Brně
Antonín Švarc 1. místo  ročník 2000 oštěp (600 g) 50,78 m
Petra Černá 2. místo  ročník 1999 oštěp (500 g) 35,75 m
Jana Mrázková 2. místo  ročník 2001 kriketový míček 56,67 m

19.-20. 9. MČR žactva, Plzeň
Antonín Švarc 2. místo  starší žáci oštěp (600 g) 51,44 m
Pavla Brejchová 7. místo  starší žákyně 60 m  8,00 s
Petra Černá 15. místo starší žákyně oštěp (500 g)  31,55 m

27. 9. Mezistátní utkání Maribor (Slovinsko)
Antonín Švarc   7. místo  oštěp (600 g) 50,02 m

5. 10. Mezikrajové utkání Südstadt (Rakousko)
Pavla Brejchová     100 m (13,39 s)
      4×200 m
Petra Černá     dálka (458 cm) 
      80 m překážky (13,37 s) 
      4×200 m 

V kategorii přípravka oddíl přihlásil své družstvo do KPD (krajský přebor družstev), 
kde obsadilo celkové šesté místo ze třinácti týmů. 
V kategorii mladšího žactva oddíloví svěřenci (Šimon Rejka, Jakub Janáč, Daniel Jaro-
lím, Matouš Kovář) hostovali v oddílu SKOK Jindřichův Hradec, se kterým v KPD 2014 
obsadili druhé místo. Ve stejné kategorii „oddílová děvčata“ (Kamila Pilíková, Jana 
Mrázková, Barbora Tůmová, Magdaléna Halounová) vypomáhala v oddíle TJ Nová 
Včelnice, který skončil v KPD 2014 na celkovém druhém místě. 
V kategorii staršího žactva hostovala „oddílová děvčata“ (Petra Černá a Pavla Brej-
chová) rovněž za oddíl TJ Nová Včelnice, se kterým obsadila celkové druhé místo. 
Jediný oddílový starší žák Antonín Švarc závodil za stejný oddíl, tzn. TJ Nová Včelnice, 
kterému pomohl získat druhé místo v kraji.
Antonín Švarc, Petra Černá a Pavla Brejchová patřili v atletické sezoně 2014 do kraj-
ských výběrů, kde se účastnili mezikrajových závodů (v rámci republiky nebo s me-
zinárodní účastí).
Antonínu Švarcovi patří v průběžných tabulkách ČR pro rok 2014 v kategorii starší 
žáci: 
druhé místo – oštěp (600 g), 51,71 m 
Petře Černé patří v průběžných tabulkách ČR pro rok 2014 v kategorii starší žákyně: 
šesté místo – oštěp (500 g), 38,79 m
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Oddíl házené – HBC Strakonice 1921
Nový rok 2014 zahájil oddíl házené, držitel statusu Klubové centrum mládeže, 
poctivou přípravou ve všech kategoriích. Do mistrovských soutěží zasáhli nejdříve 
starší žáci, kteří se podzimním prvenstvím v krajském přeboru kvalifikovali přímo 
do žákovské ligy, soutěže řízené Českým svazem házené, ve které startuje čtyři-
advacet nejlepších družstev z ČR. Soutěžní model byl pro rok 2014 přepracován 
na systém šest turnajů pro každého účastníka losovaných tak, aby se všechna 
zúčastněná družstva střetla mezi sebou každý s každým. Patří k organizačním 
úspěchům, že tři turnaje, tedy plnou polovinu, dostal k pořádání HBC Strakoni-
ce. Utkání s nejlepšími celky republiky byla výtečnou školou, družstvo vedené 
trenérem Michalem Fenclem střídalo dobré výsledky se slabšími, a tak konečné 
15.–16. místo bylo zklamáním.
Pátý rok fungování házenkářské haly byl oslaven tradičním turnajem, tentokráte 
mladších žáků. Nezahálely ani další mládežnické celky. Účast na řadě přípravných 
turnajů závisela především na strategii trenérů jednotlivých družstev, takže například 
tradičního lednového turnaje starších žáků o Jihočeský pohár se v Třeboni zúčast-
nilo naše mladší žactvo, které na věkově starší protihráče nestačilo fyzicky. Minižáci 
dostali pozvání do Lovosic, kde se střetly velice kvalitní celky, výsledkem bylo pěkné 
čtvrté místo. Další úspěch družstvo získalo na tzv. Interlize mini 4+1 v Novém Veselí, 
kde skončilo na třetím místě z osmnácti družstev z Moravy a ze Slovenska. 
Koncem února pak začaly mistrovské soutěže přerušené o Velikonocích tradičním 
mezinárodním Praga Cupem. Mladší žáci, starší žáci a mladší dorostenci v konku-
renci padesáti družstev skončili v mezikolech. Neslavně si vedli mladší dorostenci 
a starší žáci na tradičním Quirinus Cupu v německém Neussu (červen), když nepo-
stoupili ze svých skupin.
Mladší žáci se neprobojovali přes výtečný Talent Plzeň již podruhé do národního 
finále v házenkářském desetiboji, v této soutěži jsme zaznamenali ústup.
Mistrovské soutěže dospělých byly absolvovány úspěšně, v konečných výsledcích 
obsadili muži, druhým rokem v I. lize, výtečné druhé místo, pěkné třetí místo vybo-
jovaly ženy ve II. lize, starší dorostenky byly rovněž třetí ve II. lize, mladší dorostenci 
skončili na sedmém místě mezi nejlepšími celky ČR!
V krajských soutěžích obhájili loňský titul přeborníka starší žáci (béčko bylo třetí 
a céčko páté) i mladší žáci, ve své kategorii mini zvítězili i minižáci, když minižačky 
ve společné soutěži byly čtvrté. Béčko mladších dorostenců skončilo druhé. Potvrdili 
jsme opět dominantní pozici v chlapecké jihočeské házené!
Béčko mužů odehrálo krajský přebor na třetím místě po nevýrazných výkonech.
Na neoficiálním mistrovství ČR minižactva, kterým je červnový turnaj Mega mini 
Liberec, obsadili chlapci sedmé a děvčata sedmnácté místo ze čtyřiadvaceti 
družstev.
Na 46. ročníku turnaje Kappelberg v německém Hofenu, kde muži startovali už po 
čtyřiadvacáté, se v turnaji vrátili po roce opět na první místo! 
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Starší žáci byli v srpnu v rámci dudáckého festivalu hostiteli závěrečné mezinárodní 
akce „Setkání 3 zemí“. Přivítali družstva z francouzského St Lô z pobřeží Normandie 
a z německého Hofenu. Opláceli tak svým soupeřům jejich pohostinství z let 2012 
a 2013. Tak jako vždy házenkáři tuto finančně i organizačně náročnou akci zvládli 
bez problémů!
Srpnová příprava na sezonu 2014–2015 byla pro muže a nejlepší dorostence zavr-
šena soustředěním na šumavské Kvildě pod přísným dohledem úspěšného trenéra 
Miroslava Vávry. Přípravné turnaje v Novém Veselí a v Třeboni na tradiční „Pětilisté 
růži“ ukázaly na dobrou formu jednoho z favoritů prvoligového klání. 
Přípravu nepodcenila ani mládežnická družstva, kromě účasti na turnajích mimo 
Strakonice se uskutečnily v domácí hale i přípravné turnaje pro starší dorostence 
(družstvo si dalo za cíl postup do I. ligy), mladší a starší žáky za účasti rakouského 
HC Linz. 
Vhodnou přípravou byla i utkání v prvních kolech Českého poháru. Ženy po suve-
rénním vítězství v Milevsku zdolaly ve druhém kole nováčka I. ligy Loko Č. Budějovi-
ce. Muži byli losovaní až do 2. kola a v hale Slávie VŠ Plzeň po vyrovnaném souboji 
(34:34) zdolali ambiciózní celek Starého Plzence až po 7m hodech, když brankář 
Jareš chytil soupeři z pěti „sedmiček“ hned čtyři! Další kola českého poháru pokračo-
vala v již rozehraných ligových soutěžích. Ve 3. kole ženy hostily interligovou Slávii 
Praha, dlouhodobě nejlepší celek v ČR a podle očekávání na soupeře nestačily. 
Muži přes 3. kolo přešli „s odřenýma ušima“ po vítězství ve Vršovicích 29:28 a v os-
mifinále představili domácímu publiku extraligové Lovosice. Vyprodaná hala viděla 
kvalitní házenou a jasné vítězství hostí 37:28.
Vraťme se zpět k mistrovským soutěžím, které započaly ve druhé polovině září. 
Muži začali výborně, celý podzim si udržovali domácí neporazitelnost a po podzim-
ní tabulce figurovali na prvním místě. Také béčko se nenechalo zahanbit a skončilo 
v krajském přeboru rovněž první. Ženy opět potvrdily, že patří dlouhodobě k před-
ním druholigovým družstvům. Starší dorostenci dodrželi předsevzetí a vedli tabulku 
II. ligy bez ztráty bodu. Mladší dorostenci v nejvyšší soutěži statečně bojovali, ale 
na jaře je čekal boj o záchranu. Také starší žáci v krajském přeboru opět potvrzovali 
naše vedoucí postavení v rámci Jihočeského kraje. Mladší žáci tentokráte narazili na 
výborné družstvo Třeboně vedené Vladislavem Jordákem, který před dlouholetým 
působením v extralize dospělých hrál úspěšně v našem dorostu! Také naše mladší 
žačky figurovaly na druhém místě tabulky. Zárukou úspěšného koncepčního půso-
bení v dalších letech byla úspěšná družstva minižáků, minižákyň i obou přípravek 
(chlapců i dívek), která kralovala v krajských turnajích 4+1!
Závěrem roku oddíl uspořádal tradiční „předvánoční“ a „vánoční“ turnaje pro starší 
žáky, mladší žáky a minižactvo (dívky i chlapce). Sportovně vždy místní figurovali 
mezi nejlepšími. 
Společensky se oddíl házené prezentoval opět koncem listopadu „Házenkář-
ským plesem 2014“. Podařilo se opět zaplnit celý dům kultury, přišlo více než 
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600 návštěvníků. V bohatém společenském programu večera hrála k tanci opět 
kapela Scéna. Všichni se náramně bavili a vyslovovali pořadatelům jen slova 
uznání, a tak se o strakonických házenkářích a házenkářkách mluvilo i v závěru 
úspěšného roku 2014.

Oddíl nohejbalu
V roce 2014 měla za oddíl nohejbalu pravidelnou činnost tři mužstva A, B a C mužů, 
která hrála dlouhodobou soutěž okresní přebor a okresní soutěž. Mužstvo A vyhrálo 
okresní přebor Strakonicka, mužstvo B skončilo jako v předchozím roce na osmém 
místě a mužstvo C v okresní soutěži na pátém místě.
Opět, jako každoročně, proběhly dva tradiční turnaje, které oddíl pořádal s finanční 
podporou města Strakonice. Byly jimi:
1) Povinný okresní turnaj trojic v květnu – první místo TJ ČZ Strakonice A (Petr Votava, 
David Zemen, Jindřich Zemen)
2) Tradiční turnaj trojic v srpnu – první místo TJ ČZ Strakonice A (Jindřich Zemen, 
Petr Votava, David Zemen), třetí místo TJ ČZ Strakonice B (Lukáš Vlas, Martin Smrčka, 
Milan Janda).
Řada oddílových členů se účastnila také jiných turnajů, které probíhaly především 
během letní přestávky a velmi úspěšně reprezentovali město Strakonice a oddíl no-
hejbalu. Jednalo se např. o turnaje Kovářov, Mutěnice, Písek, Kraselov, Ktiš, Vlachovo 
Březí, Strakonice – Myslivna, Radomyšl, Třebohostice, Blatná a další.   
Na výroční schůzi oddílu byl vyhlášen nejlepší hráč oddílu za rok 2014, kterým se stal 
Jindřich Zemen. 
Cílem pro rok 2015 je opět úspěšně reprezentovat oddíl třemi mužstvy, a to v sou-
těži okresního přeboru, kde budou dvě mužstva A a B mužů, a v okresní soutěži 
(mužstvo C).

Oddíl volejbalu
Sportovní rok 2014 byl z pohledu volejbalového oddílu TJ ČZ Strakonice tradičně 
bohatý. 
Mužský A-tým si vedl úspěšně na cestě za vítězstvím své skupiny krajského pře-
boru KP–II, což se mu nakonec s přehledem podařilo. Hrál následně závěrečný 
turnaj vítězů jednotlivých skupin. Zde v oslabené sestavě vybojoval bronz. Se-
stava týmu: nahrávači Marek Mika a Jan Pňáček, na bloku Václav Svach, František 
Peller a Pavel Kotěšovský, smečaři Jakub Polánka, Adam Kalbáč, Karel Soukup, 
František Kovář, Filip Hromek, Zdeněk Braun. Tým však opustil kvůli práci Lukáš 
Málek a Antonín Poduška. 
Po letní přestávce se v podzimní části dařilo hrát opět o čelo. Jedinými soupeři se 
zdáli být Staré Hodějovice a Písek B. Tým zůstal kompletní a předváděl pěkný a vítěz-
ný volejbal, což lákalo i diváky. Na konci roku tak tým přezimoval na druhém místě 
tabulky.
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V B-týmu se hráčsky nic nezměnilo, a i boj o první místo okresního přeboru byl stále 
aktuální. Pavel Sládek se svými syny, doplněný Karlem Soukupem a Adamem Kal-
báčem, bojovali každý turnaj. Dále jim střídavě pomáhali Zdeněk Braun a František 
Kovář. Konec sezony 2013/2014 byl velmi vyrovnaný, a až celkově poslední zápas 
soutěže s mužstvem FEZKO Old Dogs Strakonice rozhodl, že tým soutěž vyhrál. 
Jednoznačně úspěch. 
Po letní pauze vstoupil tým do nové sezony soutěže se stejnými ambicemi, které od 
prvních turnajů naplňoval a přezimoval s náskokem na prvním místě. 
Dostáváme se k děvčatům, která bojovala v ženském okresním přeboru s dalšími 
deseti celky. Jejich výkony šly pořád nahoru a zlepšování bylo patrné. V soutěži to 
však měly těžké, ale vylepšily své nejlepší umístění a skončily na vynikajícím šestém 
místě. 
S trenéry Václavem Svachem a Kateřinou Pokornou se jim dařilo. Tým tvořily: Niko-
la Hanušová, Barbora Kohnová, Lucie Hanušová, Martina Hušková, Lucie Bílková, 
Renata Blažková, Linda Tuháčková, Lenka Remešová, Simona Hrčková, Sabina Vo-
kounová, Michaela Helmová, Anita Nepodalová, Natálie Němcová, Edita Polanová 
a Karolína Němejcová.
Nadále se oddíl věnoval mládeži a výchově svých nástupců. Práce trenérů (Jan Pňá-
ček, Kateřina Pokorná, Janka Čenovská a Václav Svach) je vidět v dalších skupinách 
a děti volejbal baví. Oddíl stále spolupracuje s trenéry mládeže VK Jihostroj České 
Budějovice. Základna pro další růst je velmi patrná.

TJ Dražejov
V roce 2014 provozovaly v TJ Dražejov činnost dva oddíly, a to fotbalový a teniso-
vý. Tenisté uspořádali několik veteránských turnajů a zúčastnili se také turnajů 
ve Strakonicích. Kromě toho TJ Dražejov poskytla dočasný azyl strakonickým vo-
lejbalistům a volejbalistkám, kteří zde nejen trénovali, ale také hráli svá soutěž-
ní utkání v krajských přeborech svého sportu. Tato utkání se stala divácky hojně 
navštěvovanými a volejbal přirostl Dražejovu k srdci. Fotbal tento rok zahájil se 
čtyřmi družstvy. Kromě dvou družstev dospělých tzn. A týmu a staré gardy 35+, 
nastupovala v okresních soutěžích také starší a mladší přípravka. Začátek roku 
patřil tradičně turnajům a v nich se dařilo jak mládeži, tak dospělým. A tým mužů 
obsadil na blatenském Tesla Cupu třetí místo, aby pak v okresním přeboru Strako-
nicka obsadil také třetí místo. Výbornou sezonu korunovali hráči vítězstvím v Čes-
kém poháru okresu Strakonice, kdy ve finále na strakonické Křemelce deklasovali 
SK CivaTrans Rovná 5:1. Tímto si družstvo zajistilo historický postup do krajské části 
této soutěže, kde v prvním kole narazilo na účastníka krajské I. A třídy FC Dimmpl 
Mirovice. Kvalitní a pohledné utkání skončilo remízou 0:0 a postup si nakonec 
v penaltovém rozstřelu vybojovali hráči z Mirovic. TJ Dražejov se již před lety vy-
dala cestou výchovy fotbalové mládeže a tato činnost již přináší první ovoce jak 
v podobě úspěchů, tak zejména v počtu sportujících dětí. Starší přípravka se na 
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Vánočním turnaji v Písku umístila na čtvrté pozici a po podzimní části okresního 
přeboru jí patřilo třetí místo. Starší přípravka se také zúčastnila celorepublikového 
turnaje E.ON Junior Cup. Mladší přípravka přivezla z píseckého turnaje bronz a po 
podzimu skončila v okrese také na třetím místě. Na turnaji pořádaném Okresním 
fotbalovým svazem Strakonice se mladší umístili také na třetím místě. Od podzi-
mu 2014 se navýšil počet mládežnických družstev klubu. Do okresního přeboru 
bylo přihlášeno družstvo žáků a založeno bylo také družstvo minipřípravky. Tím 
se v klubu nastavila systematická práce s mládeží, kterou garantují kvalifikovaní 
trenéři u každého družstva. Na základě toho klub začal úzce spolupracovat s klu-
bem FC Písek, do jejichž sportovního střediska mládeže přesouvá své talentované 
fotbalisty. V roce 2014 to byli hráči ročníku 2004 David Mach, David Šperl, Matěj 
Halama a Mike Vadlejch, kteří nastupovali v družstvu kategorie U11 v krajském 
přeboru starších přípravek. Tělovýchovná jednota pořádala dnes již tradiční fot-
balové turnaje mládeže a ve spolupráci s místními spolky myslivců a hasičů a za 
podpory města Strakonice a sponzorů, také dnes již tradiční dětský sportovní den. 
Co dražejovský klub nejvíce trápí? To je dnes již obehraná písnička. Jsou to hygi-
enicky a kapacitně nevyhovující kabiny pro sportovce. Do těch stávajících z roku 
1962 se téměř stovka sportující mládeže prostě nevejde a děti se častokrát musí 
převlékat před tréninkem venku bez ohledu na počasí. Naděje snad svitla po pod-
zimních komunálních volbách ve Strakonicích, kdy vítěz voleb měl výstavbu kabin 
pro sportovce v Dražejově ve svém programu. Více ukáže budoucnost.

TJ Fezko Strakonice

Oddíl kuželek
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2013/2014
V krajském přeboru I skončilo Fezko A na posledním dvanáctém místě s šestnácti 
body a sestoupilo do KP II. V okresním přeboru bylo béčko čtvrté s dvaadvaceti body 
a céčko šesté se dvanácti body. Okresní přebor dorostu se odehrál jako osm turnajů 
na kuželnách Fezka a Blatné. Nejlepší průměr výkonů měl Koubek ml. (Blatná) 395 
bodů před Vendulou Kosatkovou (TJ Fezko) 373 bodů.

Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2014/2015
Po podzimní části KP II přezimovalo Fezko A na jedenáctém místě s šesti body 
z šesti zápasů na domácí kuželně a pěti zápasů venku. V průběhu podzimu odešel 
z A-mužstva Josef Hůda na hostování do družstva v Příbrami. V okresním přeboru 
po polovině skončilo déčko páté s šesti body a céčko šesté s pěti body. Okresní 
přebor dorostu a žáků obsahoval šest turnajů na kuželnách Fezka a Blatné. Nej-
lepší ze strakonického oddílu byla Markéta Lukešová na pátém místě – průměr 
353 bodů. 
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Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2014 stali v jednotlivých kategoriích: seniorky – Hana 
Kyriánová, muži – Karel Filek, senioři – Karel Palán. Okresní přebor mužů na rok 2014 
vyhrál Lis (Blatná) s 566 body. Nejlepším seniorem byl Oldřich Hendl s 552 body. 
Soutěž žen vyhrála Rozhoňová (Blatná) s 559 body a nejúspěšnější seniorkou se 
stala Korecká (Sokol Písek) s 531 body. V kategorii dorostenek byla nejlepší Lukešová 
(Sokol Písek) s 366 body.
Na mistrovství kraje seniorů v Blatné obsadili Oldřich Hendl desáté místo s 523 body 
a Josef Hůda patnácté místo s 510 body za vítězným Správkou z Kunžaku (570 bodů). 
V mistrovství kraje seniorek na Fezku zvítězila Kovandová (Chýnov) s 525 body, Hana 
Kyriánová byla třetí s 512 body. V semifinále mistrovství České republiky seniorů na 
Konstruktivě Praha se umístil Josef Hůda na čtrnáctém místě s 533 body a Oldřich 
Hendl na patnáctém místě s 531 body. V semifinále mistrovství České republiky se-
niorek na Fezku byla Hana Kyriánová sedmnáctá s 478 body. 

Jednorázové soutěže družstev
V 36. ročníku turnaje veteránů v Chýnově skončila dvojice Oldřich Hendl – Hana 
Kyriánová na pátém místě a Josef Hůda – Václav Valhoda na šestém místě shodným 
výkonem 882 bodů. V kuželně Fezka byl uspořádán 11. ročník jarního turnaje. V sou-
těži družstev mužů vyhrála čtveřice Sokola Kdyně a v soutěži družstev žen Sokol Pí-
sek. V soutěži jednotlivců zvítězili Dvořák z Trhových Svinů s 588 body a Sedláčková 
z Viktorie Žižkov s 567 body.
V květnu byl uspořádán turnaj čtyř družstev v Rudné. TJ Fezko obsadilo třetí mís-
to výkonem 2 356 bodů, Oldřich Hendl byl výkonem 431 bodů druhý. V Letním 
poháru Soběnova skončil Oldřich Hendl v soutěži jednotlivců na druhém místě 
s 466 body před třetím Josefem Hůdou s 464 body. Ve 33. ročníku turnaje Fezka 
O putovní kuželku obsadilo domácí družstvo čtvrtou příčku. Jednotlivce vyhrál Číž 
(Příbram) s 1 058 body před Oldřichem Hendlem s 1 049 body na dvakrát 120 hodů 
sdružených.
Ve vánočním turnaji Sokola Chýnov byla dvojice Josef Hůda – Václav Valhoda na 
čtvrtém místě s 869 body.
Strakoničtí se zúčastnili i několika dalších turnajů (např. turnaje Pražské pětky, Tábor, 
České Velenice, Havlovice, Gambrinus Cup na Konstruktivě). V prvním kole poháru 
České kuželkářské asociace byli Strakoničtí vyřazeni Sokolem Slavonice v poměru 
1:11 na body.
Pro dorostence a žáky se konal tradiční vánoční turnaj.
Pro neregistrované uspořádal oddíl turnaje na 4×60 hodů sdružených na jaře a na 
podzim. Na jaře závodilo šedesát startujících a na podzim jich bylo osmačtyřicet.
Rok 2014 byl zakončen tradičním turnajem O metrovou jitrnici. Soutěž na 40 hodů 
sdružených. Nejlépe sehráli Josef Hůda (197 bodů) a Hana Kyriánová (169 bodů). 
Startovalo šestatřicet účastníků.
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Oddíl plaveckých sportů, plavci
Pohár Jihočeského kraje 
Započtené závody: 
Velká cena Českých Budějovic, České Budějovice, Letní krajské přebory, Zlatý FEZ, 
Vozkův memoriál Volyně, Podzimní cena Jindřichova Hradce, Zimní přebory
Závodů se zúčastnilo za TJ FEZKO Strakonice sedmačtyřicet plavců. 

Kategorie:
Ženy 
3. Petra Krásová    1980   389 bodů
Muži 
14. Ondřej Šejvl    1990    451 bodů
Dorostenky 
8. Pavla Kutá   1999  614 bodů
Dorostenci  
3. Adam Palivec   2001   336 bodů
7. Václav Strejček   2000   262 bodů
Starší žačky  
2. Daniela Zralá    2000   980 bodů
Starší žáci  
3. Adam Palivec    2001   955 bodů
7. Václav Strejček   2000   458 bodů
Mladší žačky  
6. Alena Pavelková    2003   1045 bodů
7. Natálie Prušáková  2003    982 bodů
8. Linda Zralá    2003    952 bodů
12. Karolína Činovská   2004    884 bodů
19. Michaela Kollrosová   2004    732 bodů
20. Tereza Šafandová   2002    731 bodů
22. Aneta Myšková  2004    688 bodů
25. Hana Manová   2005    590 bodů
27. Valerie Hejtmánková   2003    552 bodů
37. Adriana Kopkašová  2003    462 bodů
48. Lucie Bartošová  2004    363 bodů
52. Kateřina Herzigová  2006    269 bodů
56. Anna Kopkašová   2005    207 bodů
58. Renata Smetanová  2005    185 bodů
62. Lucie Manová  2007   156 bodů
63. Tereza Šandová   2003   144 bodů
65. Lucie Lazarová  2005   134 bodů
77. Sára Stögerová  2006    96 bodů
80. Kristína Lagronová  2007    79 bodů
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82. Anna Dordainová  2007    71 bodů
83. Tereza Pokorná  2006    71 bodů 
85. Tereza Chládková  2006    61 bodů
87. Nela Srbová    2007   61 bodů
88. Magda Tuháčková   2007   41 bodů

Mladší žáci  
3. Petr Ředina   2002   893 bodů
9. Jiří Václavík   2004   666 bodů 
14. Tomáš Pešek    2003   507 bodů
15. Aleš Michalko  2004   499 bodů
18. Lukáš Petřík   2002   393 bodů
21. Michael Ředina  2005   342 bodů
22. Ondřej Sedláček  2002   327 bodů
26. Dominik Rajdoš  2002   274 bodů
27. Lukáš Brabenec  2003   271 bodů
30. Šimon Hejdánek   2003   261 bodů
45. Daniel Reindl   2006   113 bodů
46. Adam Kalíšek   2003   110 bodů
49. Ondřej Švejda  2005   100 bodů
53. Miroslav Tikal   2006    89 bodů
55. Daniel Levenets  2004    80 bodů
60. Adam Častoral  2005    65 bodů
64. Vít Bartoš   2007    56 bodů
67. Kryštof Brand   2006    47 bodů
69. Jáchym Škop   2005    44 bodů
73. Jan Vojta    2006    34 bodů

Oddíl plaveckých sportů, vodní pólo 
David Kříž (ročník 1974)
– mistr ČR 
– zařazen do nejlepší sedmičky vodních pólistů ČR sezony 2013–2014 
– člen reprezentačního družstva mužů ČR
– vyhodnocen v anketě sportovec okresu Strakonice za rok 2014

Karolína Javůrková (ročník 1997)
– mistryně ČR 
– zařazena do nejlepší sedmičky vodních pólistek ČR sezony 2013–2014 
– členka reprezentačního družstva žen ČR
– družstvo, ve kterém je hráčkou, vyhodnoceno v anketě sportovec okresu Strako-
nice za rok 2014
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Josef Janeček (ročník 1961)
– v anketě sportovec okresu Strakonice vyhlášen trenérem roku 2014

Marek Bartoš (ročník 1997)
– mistr ČR 
– zařazen do nejlepší sedmičky mladších dorostenců vodních pólistů ČR sezony 
2013–2014 
– vyhodnocen v anketě sportovec okresu Strakonice za rok 2014

TJ Sokol Strakonice
V roce 2014 měla tělovýchovná jednota celkem 229 členů, z nichž 145 bylo mládeže 
a 84 dospělých včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru všestran-
nosti a ve dvou sportovních oddílech – ve stolním tenisu a ve sportovním tanci. 
Největší členskou základnu má odbor všestrannosti, 172 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 a JUDr. Stanislav Toucha. 
Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší převážně finanční situaci TJ. Jeli-
kož náklady na energie, materiál i služby stále stoupají, je velmi obtížné udržovat 
chod strakonické sokolovny včetně oprav a zajistit objekt tak, aby byl provozuschop-
ný. Na valné hromadě dne 5. 3. 2013 byl proto podán na doporučení výboru TJ návrh 
zahájit jednání s představiteli města Strakonice o bezplatném převodu majetku do 
jeho správy s tím, že bude v prostorách sokolovny zachována činnost tělovýchovné 
jednoty. Bohužel po dlouhých jednáních se nepodařilo dojít ke shodě, a tudíž pře-
vod nebyl uskutečněn. 
 
Odbor všestrannosti
Měl celkem 172 členů, z toho 50 dospělých a 122 mládeže. Odbor pro své členy 
připravil kromě pravidelných cvičebních hodin řadu akcí, které mohou přivést do 
jeho řad další cvičence.
Dne 6. 1. byl nový cvičební rok přivítán již tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny 
děti každý rok velice těší. 
Z pověření Jihočeské župy byl Strakonickými dne 25. 1. uspořádán župní přebor 
v plavání. Odboroví závodníci dosáhli docela pěkných výsledků v závodech vše-
strannosti, které se skládají z župních přeborů v plavání, sportovní gymnastice, špl-
hu a v lehké atletice. 
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Plavání
V župním přeboru dne 25. 1. se místní umístili: v předškolácích vyhrál Zbyněk Hrdlič-
ka; v žácích I byl čtrnáctý Filip Kubelák; v žákyních I byla jedenáctá Julie Nováková, 
třináctá Eliška Hammerbauerová, čtrnáctá Gabriela Kozáková, šestnáctá Zuzana Kra-
tochvílová; v žákyních II skončila jedenáctá Patricie Němcová. 

Gymnastika
V kategorii mladších žákyň obsadila na závodech v gymnastickém dvojboji v Písku 
dne 15. 2. čtvrté místo Julie Nováková. Dne 5. 4. se opět konal v Písku župní přebor. 
Strakoničtí přivezli následující výsledky: kategorie předškoláci – 2. Zbyněk Hrdlička, 
10. Karolina Jungvirtová, 12. Jana Pešková, 17. Kristýna Vodvářková, 19. Veronika Man-
dlová; žáci I – 4. Filip Kubelák; žákyně I – 17. Ivana Kloudová, 19. Eliška Hammerbaue-
rová, 30. Zuzana Kratochvílová a 44. Nikola Červenková.

Atletika
Dne 10. 5. byl v Písku pořádán župní přebor, který pro strakonické členy skončil:
předškoláci – 4. Zbyněk Hrdlička, 14. Kristýna Vodvářková, 15. Samuel Vašátko, 
22. Václav Hokr, 26. Jan Kuchta. 33. Tobiáš Kučera, 35. Lucie Kubešová, 37. Karolina 
Jungvirtová, 38. Veronika Mandlová, 42. Jana Klečková; žáci I – 5. Filip Kubelák, 17. Ši-
mon Mandl; žákyně I – 12. Julie Nováková, 15. Eliška Hammerbauerová, 16. Kateřina 
Matoušková, 24. Barbora Matoušková, 35. Ivana Kloudová, 36. Nikola Červenková; 
žákyně II – 6. Patricie Němcová, 21. Viktorie Bláhová

Župní přebor všestrannosti
V celkovém součtu všech závodů všestrannosti se v první desítce umístili: předško-
láci – 3. místo Zbyněk Hrdlička, žáci I – 5. místo Filip Kubelák, žákyně II – 6. místo 
Patricie Němcová.

Dne 29. 11. se konal MTG – Malý TEAMGYM, který hostil Písek. Jednalo se o gymnas-
tickou soutěž družstev dvojboj: přeskok – malá trampolína, švédská bedna (přesko-
kový kůň); gymnastický pás – akrobacie. Za Strakonické se účastnila dvě družstva 
do 8 a do 11 let.

Z ostatních odborových akcí:
2. 3. Dětský karneval
1.–3. 5. Soustředění cvičitelů na Kubově Huti směřující k aktivitám pobytu v přírodě
12. 6. Rozloučení před prázdninami na Podskalí – hry, soutěže, táborák
21.–22. 6. Malý táborník – víkendová akce pro cvičení rodičů s dětmi 
29. 6.–12. 7. Letní tábor v Malé Turné pro žactvo – etapová hra, sportovní, doved-
nostní a vědomostní soutěže patřící k životu v přírodě
8. 9. Zahájení cvičení po prázdninách
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4. 12. Akademie spojená s Mikulášskou nadílkou 
3.–14. 12. „Pepácké Vánoce“ – akce pořádaná muži jednoty za účasti cvičitelů a čle-
nů z ostatních jednot Sokolské župy Jihočeské
15. 12. „Vánoční loučení“ – lampiony, zdobení stromečku pro zvířátka na Podskalí 
a zpívání koled na nádvoří strakonického hradu
26. 12. Tradiční turnaj „Memoriál Františka Roučky“ v sálové kopané ve Sportovní 
hale ve Strakonicích
V průběhu roku se cvičitelé zúčastňovali seminářů pořádaných Sokolskou župou 
Jihočeskou a Českou obcí sokolskou.

Oddíl stolního tenisu
Měl 27 členů, z toho 17 dospělých a 10 mládeže.

Oddíl tanečního sportu 
V roce 2014 měl TK TWIST – TJ Sokol Strakonice 30 členů, z toho 16 dospělých 
a 14 mládeže. Členové TK TWIST se zúčastnili mnoha soutěží po celé České republi-
ce v kategoriích – děti, junior I, II a dospělí.

Největších úspěchů dosáhli:
v kategorii junior II 
Calin Cocerjenco a Kristina Zemanová
1. místo v soutěži Cena KTS, Příbram
1. místo v soutěži Velká cena TK TENDANCE, Mladá Boleslav
1. místo v soutěži „Mistrovství jižních Čech“ v Českých Budějovicích, které jim zajis-
tilo postup do vyšší třídy 

v kategorii děti 
Martin Bártík a Karolína Krejčová
3. místo v soutěži „O cenu města Klatov“
3. místo v soutěži „O cenu města Holýšova“  

v kategorii dospělí 
Filip Hrach a Zuzana Chalupská
5. místo v soutěži „O Zbraslavskou loutku“, zde získali titul přeborníka České obce 
sokolské
4. místo v soutěži „Velká cena Tábora“
5. místo v soutěži Podzimní cena KTS Příbram“

Michal Mařík a Kateřina Chalupská
1. místo v soutěži „Kladenský pohár“
1. místo v soutěži „Táborský pecen“
1. místo v soutěži „Mistrovství jižních Čech“ v Českých Budějovicích
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Tenis klub Strakonice, spolek
Rok 2014 byl ve strakonickém tenisovém klubu plný sportovní činnosti, ať už šlo 
o sport výkonnostní nebo rekreační. Hlavní jednorázovou akcí roku byla oslava 
60 let tenisového areálu v Máchově ulici, která se uskutečnila v neděli 10. srp-
na. Jednoznačným magnetem bylo vystavení Davisova poháru, slavné „salátové 
mísy“, kterou naši tenisoví reprezentanti vybojovali dva roky po sobě (2012 a 2013). 
Oslavy se zúčastnili a další úspěšná léta popřáli areálu a klubu TK Strakonice hlavní 
představitelé města Strakonice i hlavní postavy českého tenisu, prezident Čes-
kého tenisového svazu Ing. Ivo Kaderka a daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. 
V rámci celé akce bylo představeno a pokřtěno nové logo klubu.

Soutěže družstev
V soutěžích smíšených družstev si strakonický A-tým dospělých znovu po třech le-
tech zahrál ve II. lize. Bohužel se mu těsně nepodařilo udržet, když v západočeské 
skupině obsadil sedmé místo z osmi. Naopak velkou radost mělo družstvo dorostu, 
které dokázalo postoupit z krajského přeboru do jihočeské ligy a družstvo mladších 
žáků, kteří obsadili v jihočeské lize stříbrnou příčku. Celkově se do soutěží družstev 
zapojilo devět strakonických týmů ve všech věkových kategoriích, od nejmladších 
minitenistů po dospělé.

Výsledky jednotlivců
Po soutěžích družstev se strakoničtí závodní hráči věnovali turnajům jednotlivců 
a i tam se dokázali prosadit. O tom svědčí umístění těch nejlepších v tenisových 
žebříčcích za rok 2014 (KŽ = krajský žebříček, CŽ = celostátní žebříček):

Kategorie Hráč   KŽ CŽ
Dospělí  Pavel Procházka  3. 99.
  Tomáš Fiala  4. 108.
  Pavel Švec  6. 125.
  Přemysl Fiala  7. 143.
  Petr Maroš  14. 259.
  Štěpán Reisinger  15. 275.
  Jiří Kotoun  16. 281.
  Simona Mušková  5. 162.
  Eva Kotounová  15. 289.
   
Dorost  Adam Mikeš  6. 168.
  Martin Čihák  7. 242.
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Starší žactvo Daniel Karger  8. 204.
  Adam Hoštička  10. 263.
  Sabina Zušťáková 7. 150.
  Daniela Zralá  9. 216.
   
Mladší žactvo Adam Hoštička  1. 71.
  Daniel Karger  2. 94.
  Sabina Zušťáková  9. 181.
  Linda Zralá   10. 190.

Za zmínku stojí také úspěch Tomáše Fialy, který na mistrovství světa lékařů na indo-
néském Bali obhájil vítězství v kategorii „open“.

Pořádání turnajů
Tenisový klub ve Strakonicích je tradičním pořadatelem celostátních turnajů. Hlavní-
mi akcemi v roce 2014 byly halové přebory jižních Čech v kategorii dospělých, letní 
celostátní turnaj mužů a žen kategorie C a celostátní turnaj kategorie B dorostenců 
a dorostenek. Důvěru pro pořádání těchto turnajů získali strakoničtí pořadatelé i pro 
rok 2015. 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.
Klub tradičně uspořádal již XXII. ročník DUDÁK ligy ve futsalu. Oddílový člen Milan 
Krejčík se pravidelně zúčastňuje amatérských běžeckých závodů, kde se umísťuje 
na horních příčkách výsledkových listin. Jiří Bernas a Petr Hovorka se podíleli jako 
rozhodčí na fotbalových soutěží pořádaných v našem okrese. 

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice
TK Čtyřlístek v roce 2014 pracoval aktivně s dětmi a mládeží na zdokonalování tech-
niky tance, společenské výchovy a společenského vystupování. 
Klub má dvě skupiny tanečníků – malé děti (5–8 let) a starší a vyspělejší páry (do 
16 let) a jeden dospělý taneční pár soutěžící v mezinárodním měřítku.
Akce v roce 2014 – programy pro domovy důchodců ke svátku matek, vítání léta, 
podzimní party a vánoční vystoupení. Na společenských akcích vystupovali s před-
tančením, na základních školách vystoupili s ukázkami tanců.
Taneční pár Romana Motlová a Jiří Bělohlávek (pár mezinárodní úrovně) reprezentuje 
Strakonice a ČR – v květnu obsadil v Blackpoolu 18. místo, v srpnu ve Stuttgartu skončili 
12., v září byli na soutěži v Praze druzí, v Lucembursku byli třetí, v Bratislavě pátí, říjno-
vou soutěž v Hradci Králové vyhráli. V listopadu se zúčastnili soutěže v Drážďanech, 
kde byli druzí, stejně jako v Ústí nad Labem, ve Vídni skončili na 12. místě. 
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Basketbalový klub Strakonice
ženy A   I. liga   10.   8.
ženy B   II. liga   2.   1.
ženy C   oblastní přebor  2.   3.
juniorky   extraliga   10.   7.
kadetky   extraliga   10.   11.
starší žákyně  liga   16.   14.
mladší žákyně  liga   14.   14. 
nejstarší minižákyně oblastní přebor  1.   1.
starší minižákyně  oblastní přebor  3.   1.
nejmladší minižákyně oblastní přebor  2.   1.

SK Basketbal Strakonice
muži A   II. liga    5.   8.
muži B   oblastní přebor  8.   7.
minižáci U13  oblastní přebor  5.   8.
minižáci U12  oblastní přebor  5.   8.

TJ Balvani Strakonice
muži    III. třída   6.   4.

SK Biatlon Strakonice 
letní biatlon  český pohár  18. (2013) 19. (2014)
(soutěž družstev)

Fbc Strakonice, z. s. (do sezony 2015–2016 Fbc Strakonice při DDM Strakonice)

muži „A“  III. liga – divize V.  1.   1.
muži „B“   jihočeská liga  2.   11.
junioři   II. liga – divize III.  9. 
dorostenci  II. liga – skupina 5. 6.

« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH 
 DRUŽSTEV TJ/SK

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2013/2014 (podzim) 2014/2015 
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starší žáci   jihočeská liga  11.  9.
mladší žáci  jihočeská liga  12.  7.

FBC Dynamo Strakonice
muži   jihočeská liga  2.  10. 
     (sestup do jihočeského přeboru)

FK Junior Strakonice, o. s. 
muži   IV. třída/III. třída  1.  1.
starší dorost U19   ČEZ – krajský přebor 4.  7.
mladší dorost U17 ČEZ – krajský přebor 9.  8.
starší žáci U15  ČEZ – krajský přebor 6.  4.
mladší žáci U13  ČEZ – krajský přebor 5.  2.
mladší žáci U12  ČEZ – I.A třída  4.  4.
starší přípravka U11 ČEZ – krajský přebor 5.  6.
starší přípravka U10 okresní přebor  1.  1
mladší přípravka U9 ČEZ – krajský přebor 7.  6.
mladší přípravka U8 okresní přebor  6.  5.
mladší přípravka U7  
minipřípravka U6

Sportovní klub policie Strakonice
Lední hokej
muži   okresní soutěž  5.

Spolek orientačních Sportů Strakonice
D12   oblastní žebříček 2014 1.  1.
H35   oblastní žebříček 2014 4.  5.
H10   oblastní žebříček 2014 1.  1.
H12   oblastní žebříček 2014 1.  1.
H21   oblastní žebříček 2014 1. a 5.  1., 2.
H55   oblastní žebříček 2014 2.  2. 
H65   oblastní žebříček 2014 3.  3.
D12   oblastní přebor  1.  1.
H35   oblastní přebor  4.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2013/2014 (podzim) 2014/2015 
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H10   oblastní přebor  1.
H12   oblastní přebor  1.
H21   oblastní přebor  1. a 3.
H55   oblastní přebor  1. 
H65   oblastní přebor  1.

TJ ČZ Strakonice 
Házená – HBC Strakonice 1921
muži A   I. liga   2.  1. 
ženy    II. liga   3.  4.
muži B   krajský přebor  3.  1.
starší dorostenci  II. liga   1.
mladší dorostenci A  I. liga   7.  11.
mladší dorostenci B krajský přebor  2.
starší dorostenky  II. liga   3.
starší žáci A, B, C   krajský přebor  1., 3., 5.   1. 
   žákovská liga  15.–16.
mladší žáci  krajský přebor  1.   2. 
mladší žačky       2.
minižactvo   krajský přebor  1. a 4.  3. a 4.
přípravka   krajský přebor  2. a 3.  1. a 2.

Nohejbal 
muži A   okresní přebor  1.  
muži B   okresní přebor  8.
muži C (muži + žáci)  okresní soutěž  5.

Stolní tenis
muži A   III. liga/ jihočeská divize 8.  1.
muži B   krajská soutěž  1.  2.
muži C   okresní přebor  1.  1.
muži D   okresní přebor  8.  7.
  
Volejbal
muži A   krajský přebor II.  1.  2.
muži B   okresní přebor  1.  1.
ženy B   okresní přebor  6.  6.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2013/2014 (podzim) 2014/2015 
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TJ Dražejov
Fotbal
muži    okresní přebor  3.  
muži 35+  okresní přebor  5.   
starší přípravka  okresní přebor   9. 
mladší přípravka  okresní přebor  7.  

TJ Fezko Strakonice
Vodní pólo
muži   I. liga   2.  1. 
ženy A    I. liga   1.  1.
ženy B   I. liga   5.  5.
starší dorostenci  I. liga   5.  5.
mladší dorostenci II. liga   6.  3.
starší žáci A   I. liga   1.  1.
starší žáci B  II. liga   3.  8.
mladší žáci A  I. liga   1.  4.
mladší žáci B  II. liga   4.  9.

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.  12. sestup do krajské 
       soutěže B – 10. 
muži B   regionální přebor  14.  8.
muži C   regionální přebor  12.  13.
mládež   regionální přebor  11.  5.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2013/2014 (podzim) 2014/2015 
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   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2013/2014 (podzim) 2014/2015 

Tenis klub Strakonice, spolek
    umístění 2014
dospělí  A  mistrovství ČR – II. liga 7.  
dospělí B  krajský přebor II.  8.
dorost   krajský přebor   1. (postup do jihočeské ligy)
starší žáci A  jihočeská liga   4. 
    O pohár prezidenta Českého tenisového svazu
starší žáci B  krajský přebor   3. 
mladší žáci A  jihočeská liga   2. 
   O pohár prezidenta Českého tenisového svazu
babytenis   krajské soutěže
minitenis  krajské soutěže 
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« NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
 OKRESU STRAKONICE ZA ROK 2014

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 byly v Rytířském sále strakonického hradu slavnostně 
předány ceny u příležitosti vyhlášení tradiční ankety o Nejúspěšnějšího sportovce 
okresu Strakonice, tentokrát za rok 2014. Organizátorem této ankety je Okresní 
sdružení Česká unie sportu Strakonice.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ
Vladimíra Bendlová, metaná (Tým metané Vodňany) – první místo na mistrov-
ství republiky na asfaltu, odchovankyně Sokola Katovice, členka reprezentace

Martin Carda, fotbal (TJ Osek) – univerzální, ofenzivně laděný inteligentní fotba-
lista mužstva krajského přeboru, poslední období odehrál s velkým přehledem na 
postu stopera, znamenitý hlavičkář a střelec, skromný a obětavý kamarád

Jakub Diviš, basketbal (SK Basketbal Strakonice) – opora mužstva II. ligy mužů, 
nejlepší hráč i střelec

Tomáš Fiala, tenis (Tenisový klub Strakonice) – čtvrté místo v jihočeském žeb-
říčku, první místo ve čtyřhře Jč, první místo ve dvouhře i čtyřhře na šampionátu 
Světové asociace lékařů na Bali, 108. v ČR 

Petra Chalušová, házená (TJ ČZ Strakonice) – vynikající brankářka strakonických 
žen (II. liga), úspěšně hostující v extraligovém družstvu žen Sokola Písek, ještě na 
jaře, coby dorostenka, členka reprezentačního družstva juniorek

Karolína Javůrková, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – dorostenecká mistryně 
ČR, zařazena do nejlepší sedmičky vodních pólistek ČR, členka reprezentačního 
družstva dorostenek ČR, členka reprezentačního družstva dorostenek ČR, které 
v prosinci 2013 na mistrovství světa v Austrálii obsadilo deváté místo, v současné 
době již i platná hráčka družstva žen

David Kříž, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – brankář mužů vodního póla 
TJ Fezko Strakonice, člen devítinásobných mistrů ČR, byl u všech mistrovských 
titulů, má velký podíl na získaných titulech, po několik sezon zařazen do nejlepší 
sedmičky vodních pólistů ČR, člen reprezentačního družstva mužů ČR
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Martin Mošovský, házená (TJ ČZ Strakonice) – kapitán a ústřední postava druž-
stva mužů v I. lize

Tomáš Růžička, lední hokej (HC Strakonice) – dlouhodobě patří k výrazným 
oporám „A“ týmu HC Strakonice. V uplynulé sezoně se výrazně podílel na úspěchu 
týmu v play off, kdy Strakoničtí obsadili druhé místo v krajské lize mužů. V sezoně 
2013/2014 nasbíral devatenáct kanadských bodů v sedmnácti zápasech. V letošní 
sezoně převzal kapitánskou pásku po Milanu Černém

Edita Šujanová, basketbal (BK Strakonice) – nejstabilnější a nejvýraznější opora 
mužstva „A“ týmu žen. Nejlepší střelkyně, ale také nejlépe doskakující hráčka. 
Byla často vyhlášena nejlepší hráčkou utkání. O start v reprezentačním týmu žen 
na mistrovství Evropy přišla zcela nespravedlivě, patří mezi nejlepší hráčky v ČR. 
Věnuje se také kroužku dětí na Základní škole Povážská. To jen dokresluje její 
příkladný vztah k basketbalu. 

MLÁDEŽ – SPORTOVNÍ TALENT 
Marek Bartoš, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – jeden z nadějných hráčů Tě-
lovýchovné jednoty Fezko Strakonice, který se svou dobrou hrou v družstvu mlad-
ších i starších dorostenců v současném ročníku vešel i do sestavy mužů. V jeho 
osobě má oddíl nadějné vyhlídky, aby se stal platným členem družstva mužů.

Aleš Hess, basketbal (SK Basketbal Strakonice) – opora mužstva, nejlepší hráč 
mužstva minižáků U12, velký bojovník a výborný obránce

Adam Hoštička, tenis (Tenis klub Strakonice) – první místo v jihočeském žeb-
říčku mladších žáků, 71. místo v republice, 10. místo Jč starších žáků, finalista ji-
hočeského přeboru mladších žáků v hale i venku, účastník mistrovství republiky 
jednotlivců (dostal se mezi nejlepších dvaatřicet ve dvouhře a mezi šestnáct ve 
čtyřhře s Danilem Kargerem)

Jolana Krejčová, basketbal (BK Strakonice) – odchovankyně strakonického bas-
ketbalu, je řadu let jednou ze základních hráček všech týmů mládeže. Současně 
hraje v extralize dorostenek, ale jako dorostenka hraje za béčko žen, které je ve 
II. lize na druhém místě, což je po áčku nejlepší jihočeský tým, ale minuty má 
odehrané i za áčko v ženské basketbalové lize. Vyniká bojovností. Kromě střelecké 
úspěšnosti dala jako dorostenka již 1 717 košů, když v loňské sezoně patřila mezi 
tři nejlepší střelkyně, je navíc nejlepší doskakující hráčkou, v uplynulé sezoně do-
skočila o téměř neuvěřitelných 100 víc než další hráčka týmu. Vrcholem její kariéry 
je účast v reprezentačním týmu juniorek na mistrovství Evropy, kde ČR skončila na 
jedenáctém místě. 
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Barbora Kreuzová, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – dorostenecká mistryně 
ČR, zařazena do nejlepší sedmičky dorostenek vodních pólistek ČR, členka re-
prezentačního družstva dorostenek ČR, v současné době je již i platná hráčka 
družstva žen

Jiří Mlíka, karate (Cobra Ryu Strakonice) – mistrovství republiky v kumite 76 kg 
prosinec 2014, první místo na mistrovství ČR 2014 Českého svazu karate (kumite ju-
nioři 76 kg, první místo na krajském přeboru 2014 v kategorii kumite junioři +76 kg, 
první místo na krajském přeboru 2014 v kategorii kumite muži open.
Od šesti let (od roku 2003) trénuje karate, 28. 6. 2014 složil úspěšně zkoušku na 
černý pás (1. dan). Kromě vlastní sportovní činnosti působí také v roli pomocného 
trenéra i přípravě a tréninku žáků.

Tomáš Nejdl, házená (TJ ČZ Strakonice) – rozehrávač a ústřední postava druž-
stva mladších dorostenců (I. liga sedmé místo a osmý nejlepší střelec soutěže 
2013/2014) hrající od podzimu 2014 úspěšně ve II. lize starších dorostenců (první 
místo družstva bez porážky a nejlepší střelec soutěže) a za mužstvo mužů v I. lize, 
kde je velice platným hráčem

Petr Pešek, judo (SK Judo 1990 – Strakonice) – první místo v krajském přeboru 
dorostenců (03/14), první místo Týn cup (04/14), třetí místo Český pohár Chomutov 
(06/14), první místo krajský přebor starších žáků (09/14), druhé místo mistrovství 
České republiky starších žáků (10/14)

Antonín Švarc, atletika (TJ ČZ Strakonice) – druhé místo mistrovství ČR žactva 
(51,44 m), sedmé místo na mezistátním utkání v Mariboru, první místo EKAG Brno, 
třetí místo mezikrajské utkání družstev Vlašim

Lukáš Vaněček, fotbal (TJ Dražejov) – opora mužstva, nejlepší střelec mladší 
přípravky

Dušan Vlček, lední hokej (HC Strakonice) – v minulé sezoně pravidelně nastu-
poval za HC Strakonice v lize staršího dorostu. V letošní sezoně patří ve strako-
nickém dresu k nejlepším hráčům krajské ligy dorostu a je na předních místech 
v kanadském bodování této soutěže, současně také podává velmi dobré výkony, 
když vypomáhá v týmu juniorů HC Strakonice. 
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KOLEKTIV DOSPĚLÍ
Metaná, ZKM Vodňany – třetí místo na mistrovství Evropy v Innsbrucku kategorie 
U19 soutěž družstev v hodech na cíl – Josef Čech, Jan Fousek, Daniel Michalčák, 
Martin Mach 

Vodní pólo, TJ Fezko Strakonice, ženy A – mistryně republiky, obhájily titul mis-
tryň ČR, jeho hráčky jsou pravidelně ve vyhodnocení nejlepší sedmičky vodních 
pólistů ČR a tvoří z poloviny reprezentační družstva dorostenek i žen ČR

Házená, TJ ČZ Strakonice, muži – I. liga, získali druhé místo v ročníku 13/14, po 
podzimní části 2014 jsou na prvním místě

KOLEKTIV MLÁDEŽ
Házená, TJ ČZ Strakonice, starší dorostenci – II. liga, první místo bez ztráty bodu 
po podzimu 2014

Vodní pólo, TJ Fezko Strakonice A, starší žáci – získali titul mistrů ČR, svou pílí 
již v kategorii „minipóla“, kde byli mistry ČR, dokázali i po přechodu do vyšší vě-
kové kategorie toto své postavení v českém pólu udržet a pro oddíl a vodní pólo 
ve Strakonicích jsou nadějí pro následující léta v tomto netradičním sportovním 
odvětví

Lední hokej, HC Strakonice, 5. třída – v současné době je tým na druhém místě 
ligy mladších žáků, trenér Luboš Hála, asistenti František Michálek, Tomáš Kabe-
le, Ondřej Šulc, vedoucí mužstva Václav Braun, hráči: Tomáš Kabele, Marcel Kříž, 
Tadeáš Horejš, Vilém Braun, Daniel Hála, Jakub Šulc, Vojtěch Častoral, Lukáš Eybl, 
Ondřej Sládek, Miroslav Šimák, Matyáš Císař, Filip Kovárna, Josef Ešler a Petr Slavík, 
zajímavostí je, že v sezoně 13/14 vstřelili 1 022 gólů, porazili týmy zvučných jmen 
jako HC Škoda Plzeň, HC Sparta Praha, HC Motor České Budějovice, HC Energie 
Karlovy Vary, HC Dukla Jihlava

SPORTOVNÍ OSOBNOST 
František Kouba – organizátor XX. ročníku Běhu městem Strakonice

Mgr. František Kropáček – od roku 1980 předseda okresního svazu volejbalu, 
dlouholetý rozhodčí, zasloužil se významně o rozvoj volejbalu v okrese Strakonice 

MVDr. Miroslav Vondřička – dlouholetý trenér, funkcionář, byl také předsedou 
OV dříve ještě ČSTV, když byla ustavena také komise basketbalu, jeho rukama 
prošla řada hráček, která se uplatnila v nejvyšší soutěži i v reprezentaci
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TRENÉR OKRESU 
Josef Janeček, TJ Fezko Strakonice, vodní pólo – ještě jako hráč mistrovského 
družstva mužů se začal věnovat trénování mládeže v oddíle. Stál u zrodu kolekti-
vu trenérů žákovských i dorosteneckých družstev. V každé situaci dovede poradit 
a má přehled o všech dobrých hráčích i hráčkách, kteří jsou již v předstihu zařa-
zováni do družstev vyšší věkové kategorie. Jeho práce je v současné době vidět 
i na družstvu mužů. Patří k nejzkušenějším trenérům oddílu s velkým přehledem 
o všech soutěžích vodního póla ČR.

Miroslav Vávra, TJ ČZ Strakonice, házená – trenér družstva mužů, které obsadilo 
druhé místo v I. lize 2013/2014 a první místo po podzimu 2014, zároveň je trené-
rem družstva minižaček a mladších žaček v krajském přeboru (třetí a druhé místo 
po podzimu 2014)  

Josef Kubíček, HC Strakonice, krasobruslení – stál u zrodu oddílu a má velkou 
zásluhu na růstu krasobruslařské drobotiny
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« ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2014 

Slavnostní vyhlášení čtvrtého ročníku ankety Sportovec Strakonicka se uskutečnilo 
poslední lednový pátek roku 2015 v nabitém sále Domu dětí a mládeže ve Strakoni-
cích. Anketu uspořádal Týdeník Strakonicko a o výsledcích rozhodovala padesátka 
osobností sportovního a společenského života. 

Sportovec roku v kategorii dospělých
1. Martin Mošovský (házená, HBC Strakonice 1921), 63 bodů
2. Tomáš Fiala mladší (tenis, TK Strakonice), 50 bodů
3. Edita Šujanová (basketbal, Sev-en Strakonice), 49 bodů
4. Roman Častoral (rallycross), 38 bodů
5. Zdeněk Křížek (fotbal, SK Dynamo ČB), 37 bodů
Dále byli nominováni: Petr Rybák (fotbal, TJ Osek), Jan Grabmüller (basketbal, SKB 
Strakonice), Petra Chalušová (házená, HBC Strakonice 1921), Lucie Košatková (bas-
ketbal, Sev-en Strakonice), Jan Staněk (florbal, FbC Strakonice P.A.), Pavel Procház-
ka (tenis, TK Strakonice), Tomáš Růžička (lední hokej, HC Strakonice), Kamil Hajdu-
šek (fotbal, SK Dynamo ČB), Kateřina Jeníčková (biatlon, Sportovní klub biatlonu 
Strakonice).

Kolektiv roku v kategorii dospělých
1. Házenkáři HBC Strakonice 1921, 97 bodů
2. Fotbalisté TJ Osek, 64 bodů
Dále byli nominováni: florbalisté FbC Strakonice P.A., hokejisté HC Strakonice, basket-
balistky Sev-en Strakonice, basketbalisté SKB Strakonice, fotbalisté SK Otava Katovice.
Talent do 18 let
1. Karolína Baloušková (basketbal, BK Strakonice), 50 bodů
2. Ondřej Dlouhý (lední hokej, HC Strakonice), 38 bodů
3. Tomáš Nejdl (házená, HBC Strakonice 1921), 36 bodů
4. Johanka Hůrková (běh na lyžích, SKI-klub Strakonice), 34 bodů
5. Jiří Mlíka (karate, Cobra Ryu Strakonice), 32 bodů
Dále byli nominováni: Jolana Krejčová (basketbal, BK Strakonice), Jan Chvosta (bas-
ketbal, SKB Strakonice), Jiří Křesák (florbal, FbC Strakonice P.A.), Adam Hoštička (te-
nis, TK Strakonice), Kateřina Brožová (tenis, TK Strakonice), Antonín Švarc (atletika, 
TJ ČZ Strakonice), Štěpánka Hanušová (biatlon, Sportovní klub biatlonu Strakonice), 
Renáta Šebestová (krasobruslení, HC Strakonice), Petr Pešek (judo, stolní tenis, TJ So-
kol Strakonice).
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Kolektiv roku v kategorii do 18 let
1. Starší dorostenci HBC Strakonice 1921 (házená), 91 bodů 
2. Nejmladší minižákyně BK Strakonice (basketbal), 88 bodů
Dále byli nominováni: minižáci U13 SKB Strakonice (basketbal), junioři FbC Strakoni-
ce P.A. (florbal), pátá třída HC Strakonice (lední hokej) a mladší žáci TJ Sokol Strako-
nice (stolní tenis).

Trenér roku
1. Ivan Beneš (basketbal, Sev-en Strakonice), 70 bodů
2. Miroslav Vávra (házená, HBC Strakonice 1921), 66 bodů
3. Radka Drnková (basketbal, BK Strakonice), 58 bodů
Dále byli nominováni: Marek Jiřík (florbal, FbC Strakonice P.A.), Roman Malý (fotbal, 
SK Otava Katovice), Luboš Hála (lední hokej, HC Strakonice) a Josef Jungvirt (stolní 
tenis, TJ Sokol Strakonice).

Cena sportovní redakce Týdeníku Strakonicko
Zdeněk Křížek – fotbalový brankář českobudějovického Dynama, strakonický od-
chovanec

Sportovec Sympaťák
142 – tolik hlasovacích kuponů celkem dorazilo do redakce Týdeníku Strakonicko. 
O tom, který sportovec na okrese je nejsympatičtější, rozhodli samotní čtenáři. Více 
jak polovina – 74 – patřila páté třídě HC Strakonice. Další kupony náležely karatistovi 
Jiřímu Mlíkovi, biatlonistkám Kateřině Jeníčkové a Štěpánce Hanušové, běžkyni na 
lyžích Johance Hůrkové, vodnímu pólistovi Jiřímu Bohutínskému, basketbalistce Ka-
rolíně Balouškové a florbalistům Marku Jiříkovi a Petru Staňkovi.
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