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«
Ohlédnutí za sportem se vám dostává do rukou už podvanácté. Tentokrát se vě-
nuje roku 2015 a jako tradičně přináší informace o tom, co se dělo v některých 
strakonických klubech a jakých výsledků dosáhli jejich sportovci v různých typech 
soutěží.
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« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 VE STRAKONICÍCH

V roce 2015 vyčlenilo město Strakonice ze svého rozpočtu na oblast tělový-
chovy, sportu a ostatní volnočasové aktivity zhruba 36,1 milionu korun. 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. 
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« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

V říjnu 2015 byla dokončena rekonstrukce sportovní haly. Objekt z roku 1973 se 
dočkal zateplení fasády, nové střechy i kompletní výměny oken. Náklady dosáhly 
zhruba 17,5 milionu korun vč. DPH, z toho zhruba jedenáct milionů činila dotace, 
částkou 6,5 milionu korun přispělo město. Rekonstrukce byla realizována od za-
čátku května do konce září. 

V plaveckém areálu byla v roce 2015 největší investicí modernizace schodů ke 
skluzavce dětského bazénu. Dále tu STARZ vybudoval venkovní šachy a zrenovo-
val přístupové rampy pro vozíčkáře a návštěvníky s kočárky u vstupu do krytého 
bazénu. Před letní sezonou tu opravili obložení bazénů, prořezali stromy, vymalo-
vali sociální zařízení, renovovali herní prvky minigolfu. 

Pro malé návštěvníky letního areálu byla zmodernizovaná skluzavka u dětského bazénku.
Foto: Archiv STARZ 
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V roce 2015 zahájil STARZ rekonstrukci zimního stadionu, která probíhala za plného 
provozu. Za zhruba 5,3 milionu korun byla opravena vzduchotechnika, kompletní 
elektrorozvody, nouzová signalizace i nové únikové východy. Část prací zastali 
sami zaměstnanci zimního stadionu. Odhadem dosáhla hodnota jimi odvedené 
práce přes půl milionu korun. Práce na opravách stadionu pokračovaly ještě v roce 
2016. Umělá plocha byla otevřena v roce 1978, tu si Strakoničtí vybudovali při tzv. 
akci Z. Během roku 1983 byla ještě zastřešena a pak následovala stavba prosklené 
plochy a restaurace. 

V roce 2015 zrekonstruovalo TJ Fezko svůj areál Na Sádkách. Budova, která sloužila 
jako zázemí pro sportovce, byla demontována a místo ní vyrostla nová. Jsou v ní 
například dvě šatny, sociální zařízení, kancelář, klubovna s kuchyňkou a šest poko-
jů s 24 lůžky, které slouží jako ubytování. Stavebními úpravami tří nevyužívaných 
stávajících bazénů vzniklo přírodní ekologické koupaliště s technologií průběžné-
ho čištění vody biologickými procesy. Na místě antukových hřišť byla vybudována 
nová hřiště se zpevněnou plochou a polyuretanovým vodopropustným povrchem 
pro tenis, volejbal a nohejbal. Revitalizace areálu vyšla na téměř 12 milionů korun, 
85 procent z této částky činila dotace z Regionálního operačního programu Jiho-
západ, zbytek hradilo TJ Fezko ze svých zdrojů. S rekonstrukcí se začalo v prosinci 
2014 a dokončena byla v polovině roku 2015.

Foto: www.tjfezko.cz
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« KOMISE PRO SPORT 2015

Komise pro sport se v roce 2015 intenzivně zabývala tvorbou nových dotačních 
programů města Strakonice, aby byly v souladu s novelou zákona č. 250/2005 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela začala platit 20. 2. 2015 
a žádosti podané v tomto roce byly doplněny o náležitosti odpovídající tomuto 
dokumentu. Dotace byly v roce 2015 poskytovány podle individuálních žádostí. 
S novým systémem přidělování dotací se začalo v následujícím roce.
Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016 stanovil šest oblastí podpory: opatření 1 – Pod-
pora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – spra-
vovaných STARZem Strakonice, opatření 2 – Podpora na nájemné ve sportovních 
zařízeních města Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizova-
ných městem Strakonice, opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť 
ve vlastnictví žadatele, opatření 4 – Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let 
(včetně), opatření 5 – Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně) 
a opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit. Na 
program bylo pro rok 2016 zastupitelstvem v rámci rozpočtu města Strakonice 
vyčleněno 6,3 milionu korun. 
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« TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE
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: http://aeroklubstrakonice.weebly.com/
Činnost: letecká škola, letecké sporty, vyhlídkové lety, tandemové seskoky, 
parašutismus

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

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)

Česká tábornická unie – T. K. rybáři Strakonice, p. s. 
Předseda: Mgr. Zdeněk Gracík 
Sídlo: Máchova 902, 386 01 Strakonice
Tel.: 702 018 866
E-mail: zdenek.gracik@seznam.cz
Činnost: sportovní rybolov
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Fbc Strakonice, z. s. 
(do sezony 2015-2016 Fbc Strakonice při DDM Strakonice)
Předseda: Ing. Adam Vašmucius
Sídlo: Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice
Tel.: 724 871 774
E-mail: sekretar@fbcstrakonice.cz
Web: www.fbcstrakonice.cz
Činnost: florbal

FBC Dynamo Strakonice
Předseda: Michal Diviš
Kontaktní osoba: Miroslav Šťastný 
Sídlo: Hajská 16, 386 01 Strakonice
Tel.: 733 569 669 (Miroslav Šťastný)
E-mail: fbcdynamo.strakonice@seznam.cz
Činnost: florbal

FK Junior Strakonice, o. s.
Předseda: Ing. Miroslav Říha
Kontaktní osoba: Lukáš Linhart
Sídlo: Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice
Tel.: 721 615 958
E-mail: fotbal@fkjuniorstrakonice.cz
Web: www.fkjuniorstrakonice.cz
Činnost: fotbal

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 

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
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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, p. s.
Předsedkyně: David Bohuš
Sídlo: Tažovická Lhota 2, 387 16 Volenice
Tel.: 776 810 271
E-mail: lanovka@centrum.cz, david.bohus@seznam.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.facebook.com/ORIN.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

SK Basketbal Strakonice
Předseda: Mgr. Milan Janda
Sídlo: Nádražní 190, 387 11 Katovice
Tel.: 605 575 181
E-mail: janda@gymstr.cz
Web: www.bkstrakonice.cz
Činnost: basketbal

SK Biatlon Strakonice
Předseda: Ing. Jiří Jeníček
Sídlo: Máchova 585, 386 01 Strakonice
Tel.: 775 204 060
E-mail: jenicek.projekty@seznam.cz
Web: www.biatlonstrakonice.cz
Činnost: letní a zimní biatlon, orientační biatlon
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SK Cyklo-Macner Strakonice
Předseda: Ing. František Macner 
Sídlo: Dr. Jiřího Fifky 925, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 253 017
E-mail: cyklomacner@seznam.cz
Web: www.cyklomacner.cz
Činnost: cyklistika, triatlon

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

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

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 

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
Činnost: orientační sporty, tvorba map pro orientační běh
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Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z. s. 
Předseda: Libor Pešek
Sídlo: Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice 
E-mail: skjudo.strakonice@tiscali.cz
Web: www.judostrakonice.cz
Činnost: výcvik a výuka juda

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

Sportovně střelecký klub Strakonice 
Předseda: Josef Hradský
Kontaktní osoba: Jaromír Bouda
Sídlo: V Lipkách 104, 386 01 Strakonice
Tel.: 602 79 34 30
E-mail: autosport@centrum.cz
Činnost: sportovní střelba

Tenis klub Strakonice, spolek
Předseda: Ing. Libor Volf
Sídlo: Školní 41, 386 01 Strakonice
Tel.: 603 952 358
E-mail: volf.libor@wo.cz
Web: www.tkstrakonice.cz
Činnost: tenis

Tělovýchovná jednota Balvani Strakonice
Předseda: Josef Laně
Sídlo: Prof. Skupy 751, 386 01 Strakonice
Tel.: 737 602 061
E-mail: BalvaniStrakonice@seznam.cz
Web: www.balvani.cz
Činnost: fotbal
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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
– šachový oddíl: Roman Veselý, veselyrom@seznam.cz, www.sachstrakonice.wz.cz
(v případě ostatních neuvedených oddílů kontaktujte přímo předsedu TJ) 
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 009
E-mail: jopava@cbf.cz
Činnost: atletika, badminton, házená, horolezectví, jachting, kuželky, nohejbal, 
stolní tenis, šachy, turistika, volejbal, sport pro všechny 

TJ Dražejov
Předseda: Karel Boublík
Kontaktní osoba: Milan Hoch – hospodář
Sídlo: Virtova 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 
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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 2015 níže uvede-
né strakonické oddíly se zmíněnou členskou základnou:

Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice

Celkem Muži Ženy Dospělí 
celkem

Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 
celkem

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

Basketbalový klub Strakonice 162 9 53 62 0 37 0 63 100

SK Basketbal Strakonice 49 23 0 23 6 0 20 0 26

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

Fbc Strakonice 86 32 1 33 18 0 35 0 53

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

FK Junior 104 45 0 45 28 0 30 1 59

HC Strakonice 141 71 1 72 49 0 20 0 69

Kanoistický klub Otava 13 6 2 8 0 0 2 3 5

TJ Balvani Strakonice 90 90 0 90 0 0 0 0 0

TJ ČZ Strakonice 899 276 251 527 46 23 163 140 372

TJ Dražejov 172 104 0 104 11 0 52 5 68

TJ Fezko Strakonice 480 234 173 407 43 20 8 2 73

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

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

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

SK JUDO 1990 – Strakonice 30 7 2 9 3 0 15 3 21

SKI-Klub Strakonice 65 24 14 38 6 2 10 9 27

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice 32 7 8 15 2 3 5 7 17

Tenis klub Strakonice, spolek 55 34 10 44 3 1 4 3 11

Celkem 2428 1529 899

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@jck.cuscz.cz
Web: http://jck.cuscz.cz/st/uvod.html
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« CO PŘINESL ROK 2015

Aeroklub Strakonice
Aeroklub Strakonice se v roce 2015 pravidelně věnoval parašutistické a letecké čin-
nosti na sportovní i rekreační úrovni, výcviku teoretickému a praktickému nových 
i současných pilotů a parašutistů. Pro členy Aeroklubu pořádal zdokonalovací vý-
cviky pod vedením zkušených instruktorů. Parašutisté naskákali přes 900 seskoků 
a piloti nalétali více než 1000 hodin. Z 42 členů aeroklubu se deset účastnilo vrcho-
lových soutěží – mistrovství světa, světového poháru, mistrovství Evropy, mistrovství 
ČR v parašutismu, dva naši členové se stali členy armádního sportovního oddílu 
parašutismu DUKLA, jehož hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní pří-
pravu na vrcholné soutěže – olympijské hry, mistrovství světa či mistrovství Evropy. 
Pět našich členů reprezentuje aeroklub v celostátní plachtařské soutěži CPS. 
V roce 2015 jsme na letišti Strakonice pořádali dvě z pěti parašutistických soutěží 
ČR v přesnosti přistání: Strakonický FEZ a Strakonický bazén. Byli jsme spolupořa-
dateli mistrovství světa v přesnosti přistání Paraski.
V červnu jsme na letišti ve spolupráci s 25. protiletadlovým raketovým plukem Strako-
nice, Policií ČR, záchrannou službou a hasiči pořádali den dětí. V květnu uspořádal 
na letišti Strakonice 25. protiletadlový raketový pluk Armády ČR ve spolupráci s Aero-
klubem Strakonice den otevřených dveří, který přilákal 3000 diváků.
V září jsme zorganizovali Letecký den Strakonice ON AIR, na který přišlo přes 2000 
diváků. Měli možnost zhlédnout letové i statické ukázky Aeroklubu Strakonice i hos-
tů, například českého akrobatického pilota Petra Kopfsteina, který je účastníkem Red 
Bull Air Race, legendární Baťův letoun Lockheed Electra. Nechyběly letové ukázky 
členů Aeroklubu Strunkovice, známý práškovací letoun Z-37 Čmelák nebo dvojice 
armádních stíhacích letounů JAS 39 Gripen.

Největší sportovní úspěchy našich členů:
Mistrovství světa v přesnosti přistání Paraski: 2. místo Petr Chládek junior
Světový pohár v přesnosti přistání Paraski: 2. místo Petr Chládek junior
Mistrovství Evropy v přesnosti přistání: 1. místo Petr Chládek junior
Mistrovství ČR v přesnosti přistání: 2. místo Petr Chládek junior
Seriál pěti soutěží v přesnosti přistání ČR: celkově 1. místo Petr Chládek junior
Mistrovství ČR Paraski: 1. místo Petr Chládek senior
Plachtařské mistrovství regionů: 6. místo Michael Fík
Plachtařské mistrovství ČR: 19. místo Michael Fík
Pohár Vysočiny: 6. místo Jaromír Pauer
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BK Strakonice
V mistrovských soutěžích má klub zastoupení ve všech kategoriích, v nejmladších 
mini dokonce i Béčko. To je deset týmů.
Ženy A jsou při vstupu do druhé poloviny soutěží v dolní polovině tabulky, i když 
je stále naděje splnit cíl a umístit se do osmého místa. Ne vždy se daří všem 
vysokým zahraničním hráčkám. Výborný výkon ze zahraničních hráček podávala 
Irena Vrančič a Mariena Kastenek. Nejspolehlivější hráčkou byla Edita Šujanová. 
Na výsledcích se projevily absence – Vrančič a dlouhodobé zranění dříčky Lucie 
Balákové. Spolehlivá byla vždy obětavá Klára Kubičková. Nakonec tým skončil na 
devátém místě. Pro vedení to bylo určité zklamání, ale hlavní je zajištění týmu 
v nejvyšší soutěži: Zanedbatelné není, že tým byl ve všech směrech příkladnou 
partou. V nadstavbové části svou pozici na devátém místě zcela bezpečně obhá-
jil. V týmu pokračují stále dorostenky – Jolana Krejčová, Hana Kuncipálová (i když 
ji vyřadilo zranění), Michaela Gaislerová a v závěru i Eliška Malá. Dostávaly i herní 
příležitost a někdy jí mohly dostat i víc. Trenérem byl Ivan Beneš a asistentem Jirka 
Jeřábek – oba skončili na podzim, fyzioterapeutem byl Pavel Vilím.
V průběhu léta došlo k výrazným změnám. Neobjasněná nespolupráce města 
s vedením klubu vyústila v silné oslabení týmu i snížení iniciativy vedení klubu. 
Zůstala jediná zahraniční hráčka Ivana Vrančič. Vedení týmu se ujala, doslova obě-
tavě i odvážně, trenérská dvojice Petr Martínek a Jiří Johanes. Tým prakticky tvoří 
juniorky a ty logicky nemohou konkurovat zkušeností, ani herní vyzrálostí dalším 
týmům v extralize. I to bylo důvodem nešťastných proher v posledních minutách. 
Proto je tým po podzimní části na konci extraligové tabulky. Hraje pod hlavičkou 
U – 19 Chance. I to je výsledek nedohody.
Ženy B – tento tým je představitel čistě strakonického basketbalu, složen z doma 
odchovaných hráček. V průběhu jarní časti neprohrál ani jediné utkání a stejně 
tak pokračoval v kvalifikaci o postup do l. ligy. Jeho hra byla velmi pohledná, zdo-
bila ji zkušená a obětavá obrana s následnými rychlými protiútoky. Navíc se dařily 
akce naučené v mládí a násobené důvtipem hráček. Tahouny týmu do protiútoků 
byla Eva Šindelářová s Kristýnou Tomanovou. Dále hrály Alena Jeništová, Zdenka 
Paroubková, Lucie Babková, Linda Svobodová, Klára Kubičková, Eliška Vondrysová, 
Jitka Musilová, Eva Brücklerová a také dorostenky Jolana Krejčová, Aneta Makovco-
vá a Michaela Gaislerová. Hrajícím trenérem byla Petra Lukešová, která byla také 
nejlepším střelcem týmu. Tým byl příkladnou partou táhnoucí za jeden provaz 
a tím ozdobou strakonického basketbalu. 
V podzimní části soutěže hraje první ligu a jeho kvalitu potvrzuje postavení v tabulce, 
kdy je i po třech prohrách až překvapivě v čele první ligy. I když nehrají opory – Jitka 
Musilová a Lucie Babková. Naopak se vrátila Kateřina Kuncipálová a Šárka Jozová.
Ženy C – jsou dívky, které mají radost ze hry i přes řadu překážek, které musí pře-
konávat (od povinností studijních, rodinných a finančních po zajištění dopravy). 
V týmu kraluje ve hře Lucie Chvostová (Hanzlíková), doplňují ji Dana Maršíková, 
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Jitka a Petra Hradských, Kateřina Řezníková. Obětavou duší jsou Milada Sýkorová 
a Klára Benešová (Votavová). Ve hře potvrzují přísloví: „Co se v mládí naučíš...“
Starší dorostenky skončily v extralize na skvělém sedmém místě, i když při lep-
ší spolupráci a vzájemné domluvě mohly být určitě o stupínek výš. Často byly 
v základní části oslabeny o opory, které hrály v Áčku žen. Navíc nehrála pro zra-
nění dlouholetá opora, rozehrávačka Hana Kuncipálová. Svou kvalitu prokázaly 
i v zápasech play off a jen potvrdily, že mohly bojovat i o umístění mezi čtyřmi 
nejlepšími týmy. Oporami byly Jolana Krejčová (258 bodů), Michaela Gaislerová 
(357 bodů) a Eliška Malá (255). Dále v sestavě byla nejpilnější Veronika Pěstová, 
obětavá Aneta Makovcová a také mladší dorostenky Ludmila Dudáčková, Veroni-
ka Voráčková, Magda Rajtmajerová, Michaela Fauová, Eliška Špánová, Alexandra 
Schallerová. Trenérem je Petr Martínek s Jiřím Johanesem a pomáhá i Jakub Mužík.
V podzimní části mají daleko náročnější roli, neboť hrají i v Áčku žen, ale některé 
i za kadetky. I tak jejich umístění po podzimní části plní hlavní cíl, kterým je udrže-
ní nejvyšší soutěže. Navíc jejich hra je velmi dobrá.
Mladší dorostenky – kadetkám se v jarní části vůbec nedařilo. Jen některé zápasy 
naznačily, že by byla šance na přímé udržení, ale nakonec se nepodařila ani nad-
stavbová část a skončily poprvé v historii na posledním místě. O další účasti v ex-
tralize rozhodla kvalifikace, kdy tým porazil posílenou Plzeň. Tím byl splněn hlavní 
cíl, pokračovat v dalším ročníku extraligy. Oporami týmu byla českobudějovická 
děvčata Veronika Voráčková a Ludmila Dudáčková. Jejich body prakticky rozhodly 
v kvalifikaci, kdy dohromady daly 70 % bodů. V průběhu sezony hrály Michaela 
Fauová, Tereza Brušáková, Veronika Pěstová, Nikola Bydžovská. Tým doplňovaly 
i žačky Sára Vadlejchová, Kateřina Votavová, Tereza Šípová a Ema Lukačevičová. 
Hlavním trenérem byl Jiří Johanes ve stejné spolupráci jako u starších.
V podzimní části tým podává střídavé výkony, i zde hraje roli hra za Áčko žen. Ale 
celkově je reálná naděje na udržení extraligové soutěže.
Starší žačky – sice nepostoupily ze základní části do extraligy, ale v lize skončily 
druhé. Takže jsou na 16. místě v ČR. Jejich výsledky silně ovlivnila dlouhodobá zra-
nění Nikoly Drnkové a také podkošové opory Nikoly Němcové. Tým hrál ve složení 
– Tereza Šípová, Michaela Brychová, Ema Lukačevičová, Nikola Němcová, Natálie 
Kochová, Lenka Školníková, Aneta Sedláčková a hlavně střelecké opory – Tereza 
Brušáková (420 bodů) a Nikola Bydžovská (329 bodů) a úspěšně je doplňovala 
Sára Vadlejchová a Kateřina Votavová. 
V podzimní části základní části ligy sice nepostoupily do extraligy, ale v lize jsou 
bez porážky. Startují dívky r. 2001, nejlepšími hráčkami jsou Sára Vadlejchová, Ka-
teřina Votavová, Tereza Bittnerová, některé hráčky skončily a tak je úspěšně dopl-
ňují mladší dívky (r. 2002). Trenérem je Jakub Mužík. 
Mladší žačky – postoupily ze základní skupiny do extraligy, ale kvůli zraněním 
klíčových hráček – Radky Drnkové a Sáry Vadlejchové – skončily na 16. místě v ČR. 
Kromě dívek, které hrály i ve starší lize, byly oporami Linda Fišerová a bojovná Jin-



20

dřiška Klejnová, Tereza Bittnerová, Daniela Kutá. V sestavě byla celá řada mladších 
dívek, nejvíce se prosadily – Barbora Suchanová, Viola Roučková, Tereza Soukupo-
vá, Karolina Laňková, Tereza Nepodalová. Jejich největším úspěchem byly skvělé 
výkony, které předvedly v kvalifikaci o ligu na další sezonu. Trenéři Alena Maršáno-
vá, Jakub Maršán a Miroslav Vondřička.
Po podzimní části si udržují naději na umístění mezi dvanácti nejlepšími týmy 
díky pouhým dvěma prohrám. Kromě uvedených hrají Alena Požárková, Sabina 
a Veronika Votavovy, ale i žačky Gábina Němcová a Karolina Baloušková. A ještě 
další pomáhají českobudějovickým žačkám.
Nejstarší minižačky – tradičně vyhrály oblastní přebor. Uspěly také na přeboru 
ČR, kde skončily na čtvrtém místě, to bylo naše nejlepší umístění v sezoně. Kro-
mě opor, které hrály s mladšími žačkami, byly v týmu Anna Ovsjanniková, Alena 
Požárková, Zuzana Kornoušková, Sabina a Veronika Votavovy, Michaela Lipavská, 
Michaela Jánská (podala skvělý výkon na přeboru), Karolina Baloušková, Ema Lu-
kačevičová, Julka Miklasová a Gabriela Němcová. 
Tým byl pozván na silně obsazený (44 týmů) mezinárodní turnaj do francouzského 
Pacé, kde skončil na pátém místě. Na turnaji hrály týmy Švýcarska, Latinské Ameriky, 
Číny, USA. Při cestě si také prohlédly pařížské památky – Louvre, Notre-Dame, Eiffe-
lovu věž apod. 
Trenérkou týmu byla Alena Maršánová ve stejné spolupráci jako u mladších žaček. 
Nejmladší i mladší minižačky na přeboru ČR skončily shodně sedmé, mladší 
byly zklamané, protože jediný koš jim chyběl k postupu mezi nejlepší čtyři týmy. 
Střeleckými oporami byly Adéla Junková, Romana Chocholatá, Lucie Čadková, 
Jolana Chylíková, Karolina Baloušová a Gábina Němcová. Hlavním kladem bylo, 
že mezi střelci bylo 35 dívek.
Trenérkami byly Radka Drnková a Jaroslava Bernasová.
Školská liga – hrály všechny školy, ZŠ F. L. Čelakovského vyhrála zaslouženě, 
navíc měla v soutěži dva týmy. V podzimní části pokračovala a po prvních kolech 
měla již 48 střelců. Organizaci ligy zajišťovala po všech stránkách rodina Aleše 
Svobody. 
Ženy – veteránky obhájily mistrovský titul na přeboru ČR v Klatovech, a také si dvě 
(Lenka Renčová – Brücklerová a Alena Pinerová – Potužáková) zajely v dresu ČR na 
mistrovství světa do USA, do Orlanda na Floridě. Přijely nadšené.
Podíl na reprezentacích
Znovu se naše dívky zúčastnily přípravných srazů reprezentačních týmů. V nej-
mladší kategorii, která je přípravou pro další sezonu, to byla Tereza Brušáková 
a Lída Dudáčková. V kategorii juniorek Michaela Gaislerová a v kadetkách Vero-
nika Voráčková. V konečné nominaci na MEJ je také naše odchovankyně Julie 
Reisingerová. 



21

Cobra Ryu Strakonice 
V roce 2015 se zaměřila činnost školy bojových umění na již tradiční koncepci, to 
znamená kombinaci sportovní přípravy oddílů karate i allkampf-jitsu, účasti žáků 
školy na desítkách turnajů v rámci kraje, České republiky a na mezinárodních sou-
těží s výcvikem směřujícím k osobnímu růstu a dovednosti každého člena školy. 
V roce 2015 absolvovalo úspěšně zkoušku z technické vyspělosti celkem 33 ka-
ratistů a 15 adeptů stylu allkampf-jitsu. Samozřejmou součástí výcviku bylo jako 
každý rok i zaměření na praktické využití principů bojových umění pro sebeobra-
nu, ale i pro každodenní život. Jako každoročně proběhl v září 2015 úspěšný nábor 
nových členů. 
Nejširší základnu měl v roce 2015 opět sportovní oddíl karate, a to převážně kate-
gorie dětí a dorostu. Oddíl allkampf-jitsu rozšířil svou členskou základnu o několik 
členů. Jako v předešlých letech dosahovali na sportovních soutěžích, krajské i repub-
likové úrovně, úspěchů převážně sportovci v kategoriích dorostu, juniorů a dospě-
lých. Na krajské úrovni se již prosazovali i sportovci v žákovských kategoriích. 
V roce 2015 absolvovali bojovníci ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice 
celkem osm krajských turnajů. První kolo krajské ligy se konalo 22. 3. 2015 ve Strako-
nicích a organizovala jej z pověření Jihočeského svazu karate Cobra Ryu Strakonice. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 152 karatistů z celkem 13 oddílů. Dále se strakoničtí 
karatisté zúčastnili šesti národních, dvou mezinárodních turnajů a velkých cen. Vyvr-
cholením celé sezony pak bylo mistrovství ČR, na které se nominovalo šest karatistů 
z Cobry a vybojovali zde čtyři bronzové medaile. Na mistrovství České republiky se 
nominovali i vyznavači bojového umění allkampf-jitsu. Ti zde vybojovali tři medaile 
(dvě stříbrné a jednu bronzovou). Do sportovního zápolení se v roce 2015 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 čtyř kol ligy talentované mládeže, tří kol krajské 
ligy a jednoho krajského přeboru. Na krajském přeboru konaném 1. 11. 2015 vybo-
jovali karatisté z Cobry tři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile.
Karatisté v roce 2015 vybojovali celkem 46 medailí, z toho 12 zlatých, 19 stříbrných 
a 15 bronzových. 
Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil 
i v roce 2015 několika významných mezinárodních seminářů.
Tradiční letní soustředění celé členské základny a rekreačně trénujících přátel se 
uskutečnilo 20.–27. července 2015 ve Vrbně u Blatné. Soustředění se zúčastnilo 
44 cvičenců všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl rozdělen 
do několika skupin dle věku, zaměření a výkonnosti každého jednotlivce. Sportov-
ní tým se jako vždy zaměřil převážně na taktickou a technickou přípravu pro no-
vou 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. 
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FBC Dynamo Strakonice
V roce 2015 byla pravidelně vykonávána sportovní činnost v podobě tréninků a mi-
strovských utkání. V konečné tabulce jsme skončili v Jihočeském přeboru mužů 
na 2. místě s 30 body.

Fbc Strakonice
V roce 2015 došlo k velké restrukturalizaci klubu. Dříve vedený kroužek florbalu pod 
DDM se stal samostatným klubem. Hlavním cílem v tomto roce bylo udržet člen-
skou základnu hráčů a především stabilizovat klub po finanční stránce. Také jsme se 
soustředili na nábor nových hráčů a s tím souvisejícím rozšířením trenérských řad. 
To se vedení klubu podařilo, proto si hráči mohou užívat pravidelné tréninky 2–3 týd-
ně a také pravidelné turnaje pod záštitou Českého florbalu. Největším úspěchem 
v této sezoně byl postup mužů do celostátní soutěže – divize! 
V roce 2015 jsme pořádali Memoriál Petra Adlera – dvoudenní turnaj, na kterém se 
dnes představují přední florbalové kluby z regionu. Tento turnaj byl později dopl-
něn o Školní florbalovou ligu, ta čítá celkem tři velké turnaje pro žáky základních 
škol z okresu Strakonice. Ve finálovém turnaji, který je součástí Memoriálu Petra 
Adlera, hrají žáci o velký putovní pohár. 

FK Junior Strakonice z. s. 
Muži (III. třída a OP Muži)
Muži se soustředili především na postup do vyšší soutěže – okresního přeboru. 
Dále na stabilizaci a zkvalitňování kádru, aby byl tým konkurenceschopný i ve vyš-
ších soutěžích. Podařilo se postupit do okresního přeboru a vyhrát podzimní část 
této soutěže, což byl základ pro pozdější postup do krajské I. B třídy. Tým pravi-
delně absolvuje třídenní soustředění v Chanovicích v polovině února a v závěru 
července, kterého se účastní i přes pracovní vytížení 80 % kádru.

U19 (starší dorost – krajský přebor) 
Rok 2015 byl pro starší dorost výsledkově i umístěním průměrný. V jarní části jsme 
ze 13 zápasů získali 25 bodů při skóre 38:21. Podzimní část byla srovnatelná, když 
jsme ve 13 zápasech získali 21 bodů při skóre 35:31. Za zmínku stojí střelecký 
výkon útočníka Michala Požárka, který v podzimní části ve 13 zápasech dokázal 
vstřelit 20 gólů a stal se nejlepším střelce soutěže. 

U17 (mladší dorost – krajský přebor) 
Mladší dorost si dlouhodobě uchovává tvář stabilního týmu s umístěním ve středu 
tabulky. Nejinak tomu bylo i v sezoně 2015/2016. Do týmu se v průběhu sezony 
úspěšně etablovali starší žáci jako je Šimek, Vaněček, Sládek a odváděli výkony, se 
kterými byla spokojenost. Tým držely opory jako je Brož, Samec či Kostka, v útoku 
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exceloval Škvára, který ale následující sezonu nezahájil. Výbornou práci ve středu 
hřiště vykonal Juhaňák, jeho důraz a zápal do hry je příkladný. Myslím si, že tým 
má na to, aby svoje vystoupení v následující sezoně zopakoval. 

U15, U14 (starší žáci – krajský přebor, 1. A třída) 
Starší žáci pod vedením trenérů Radka Pintíře, Michala Boukalíka a Martina Linhar-
ta hráli v této sezoně dvě soutěže, a to krajský přebor a I. A třídu. V obou soutěžích 
patřila mužstva mezi ta lepší a po celou sezonu podávala velmi dobré a kvalitní 
výkony, které přinášely umístění na čelech tabulek jednotlivých soutěží. 

U13 (mladší žáci – krajský přebor, 1. A třída) 
V této sezoně jsme nastupovali ve dvou krajských soutěžích. Hlavní pro nás byla 
soutěž krajského přeboru a druhá pak 1. A třída, kterou jsme hráli ve společenství 
s Katovicemi. Vše pod trenérskou taktovkou dua Daniel Myslík, Martin Virostek. 
K podzimní části soutěží nastoupily ročníky narozené 2003/2004 a hráči vůbec 
nezklamali, přestože v týmu nastupovalo vždy pět hráčů mladšího ročníku. Po 
podzimu jim patřilo krásné čtvrté místo. Jarní část pro nás začala dost smolně, pro-
tože nás postihla nějaká zranění ze zimní přípravy a dlouhodobé nemoci hráčů. 
Po třech odehraných kolech si zase vše sedlo a výsledkem bylo na konci jara cel-
kové páté místo při získaných 47 bodech se skóre 105:73. Nutno dodat, že tři hráči 
z ročníku 2004 se umístili velmi vysoko ve střelecké tabulce i přesto, že neměli 
odehraná všechna utkání soutěže. Nastříleli spolu více než polovinu gólů. Brož 
(celkově druhý) měl na kontě 31 branek, Virostek (10.) 18 branek, Bambásek (16.) 
10 branek. Ve druhé soutěži jsme obsadili druhé místo po podzimu, i na konci 
soutěže. Bodů jsme získali 36 při skóre 88:33. V této soutěži hráli ostatní hráči šir-
šího kádru, hlavně tedy mladší ročník. To můžeme hodnotit také velmi pozitivně, 
protože některá utkání byla na úrovni krajského přeboru. Všichni hráči se snažili, 
postupně se zlepšovali a je vidět, že do budoucna máme na čem stavět. 

U10, U11 (starší přípravky)
V jarní části sezony 2014/2015 jsme v KP v nadstavbové části o 1.–9. místo skončili 
na posledním 9. místě (0 bodů, skóre 75:307). Po podzimní části, kdy jsme pro-
klouzli do horní skupiny na poslední chvíli a znali sílu dalších postupujících kon-
kurentů, jsme tušili, že příliš důvodů k radosti mít asi v jarních bojích nebudeme, 
což se nakonec potvrdilo. Navíc „dorazoví kluci r. 2004“ už byli od zimní přípravy 
po celé jaro orientováni převážně na kategorii ml. žáků v rámci koncepce klubu, 
takže kluci toho pohromadě natrénovali minimálně, což se na konečném výsled-
ku také podepsalo. Více se nám dařilo v OP, kde jsme skončili v jarní nadstavbové 
části o 1.–7. místo na 2. místě (31 bodů, skóre 85:25), když jsme v klíčovém zápase 
o přeborníka okresu prohráli na horké půdě v Blatné po remíze 1:1 na penalty 
a tento rozdílový bod nakonec rozhodl ve prospěch Blatné. Samotný závěr sezony 
2014/2015 jsme zakončili vítězně, když jsme ovládli turnaj NOIMAK CUP 2015, kaž-
doročně pořádaný Martinem Chylíkem, a naše mužstvo (r. 2004) získalo pohár za 
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1. místo. Starší přípravky vedlo trenérské duo – Jiří Steiner a Vladislav Hájek.
V podzimní části sezony 2015/2016 jsme v KP skončili na velmi dobrém 5. mís-
tě (24 bodů, skóre 143:133). Kluci předváděli po většinu podzimu pěkné výko-
ny, o ještě lepší pozice do jarní části nás připravila smolná prohra o jednu bran-
ku s Č. Krumlovem a nepovedený zápas s Milevskem, který jsme měli určitě 
zvládnout. V OP jsme podzimní část suverénně opanovali a skončili na 1. místě 
(37 bodů, skóre 126:33). Ve většině zápasů jsme jasně dominovali, pouze v Blatné 
a ve Vodňanech jsme zvítězili až na penalty. Kluci předváděli fotbal, který se musel 
divákům líbit. Celkově mohla být zejména podzimní část hodnocena jako velmi 
úspěšná jak po herní, tak i výsledkové stránce. Trenérský tým tvořili: Jiří Steiner, 
Vladislav Hájek, Martin Sokol, Jan Pacák a Miroslav Jezl. 

U8, U9 (mladší přípravky) – Vánoční turnaj
Dne 19. 12. se odehrál 2. ročník Vánočního turnaje v kategorii mladší přípravky 
2008 a ml. Letos stejně jako loni se sešla značná konkurence v podání mužstev 
FK Příbram, Jihočeská fotbalová akademie, FK Slavoj Český Krumlov, TJ Blatná, Tat-
ran Prachatice, FC Mas Táborsko, FC Viktorie Plzeň U7 a domácí Junior Strakonice. 
Turnaj byl rozdělen do dvou skupin po čtyřech účastnících. Poté následovalo play 
off, kdy vítězové skupin hráli s posledním z opačné skupiny a druhé celky se tře-
tími. Vítězové hráli semifinále, poražení utkání o 7., respektive 5. místo. Domácí 
benjamínci si počínali ve skupině velmi zdatně a zajistili si po dvou výhrách a jed-
né remíze první místo ve skupině A. Ve skupině B si nejlépe vedl celek z Prachatic 
a taktéž po dvou výhrách a jedné remíze obsadil první místo. Ve vyřazovacích 
bojích jsme narazili na o rok mladší borce z Viktorky Plzeň a po vítězství 4:0 jsme 
postoupili do boje o medaile, kde na nás již podruhé čekal tým JFA. Tentokrát jsme 
si poradili v poměru 3:1 a čekalo nás vytoužené finále s velmi zdatně hrajícím 
soupeřem z Českého Krumlova. Průběh finále odpovídal kvalitám obou mužstev 
a bylo se na co koukat. Naši borci se ujali vedení 1:0 a měli zápas pod kontrolou, 
po zaváhání našeho brankáře soupeř vyrovnal a po další chybě v obraně otočil vý-
sledek na 1:2. Už se zdálo, že utkání výsledkově nezvládneme, ale naši fotbalisté 
dokázali velkou bojovností 25 sekund před koncem vyrovnat a vynutit si pokutové 
kopy. Do branky se postavil Filip Švejnoha a díky jeho úspěšnému zákroku v po-
slední sérii a našem bezchybném proměňování mohla propuknou nefalšovaná 
radost domácích fotbalistů.

U6, U7 (minipřípravka) 
Minipřípravka pod vedením Štefana Valigurského, Lukáše Linharta a Davida Šefčí-
ka hrála pouze turnaje a postupně jsme měli radost, že jsme v zápasech uviděli 
kličky a další dovednosti, které jsme je na tréninku naučili. Samozřejmě na kaž-
dém bylo vidět zlepšení na konci sezony. Úkol jsme tedy zvládli a doufáme, že 
všechny děti u fotbalu zůstanou.



25

Kanoistický klub Otava Strakonice
V roce 2015 se sportovní činnost klubu zaměřila především na zvyšování výkon-
nosti členů z oddílu mládeže, zlepšování prostředí v areálu loděnice a pořádání 
závodů. V zimním období nám město umožnilo přípravu v krytém bazénu, kde 
jsme se věnovali fyzické přípravě a nácviku eskymáckých obratů.
Na krajském přeboru, který se konal tradičně v Táboře, dosáhly výborného umístě-
ní ml. žákyně: 1. místo – Viktorie Dunovská, 2. místo – Lucie Honzíková, v kategorii 
předžáci získala 2. místo Eva Honzíková.
Na mistrovství České republiky konaném 5. 9. 2015 v Brandýse nad Labem vybo-
jovala mladší žákyně Viktorie Dunovská na kajaku 3. místo a starší žák Filip Malý 
obsadil na kajaku 18. místo.
Tradiční veřejné závody ve vodním slalomu klub uspořádal za finanční podpory 
města a ČUS 11. a 12. 7. 2015 a na podzim ve spolupráci s klatovskými vodáky 
3. a 4. 10. 2015. Za sportovní činnost byli OV ČUS oceněni Viktorie Dunovská a Vác-
lav Vondra.

Manta-diving
Klub se od roku 2010 věnuje dětskému přístrojovému potápění. Ve školním roce 
se děti jednou týdně scházejí na kroužku potápění na strakonickém plaveckém 
stadionu. Tady se zprvu učí plavat a potápět se šnorchlem, později zkouší potá-
pění s přístrojem se stlačeným vzduchem. Současně s tím probírají i teorii, která 
je pro potápění nezbytná. Získané dovednosti si pak zájemci s námi mohou vy-
zkoušet při potápění ve volných vodách v různých lokalitách v České republice 
i v zahraničí. Kromě toho pro děti pořádáme různé výlety či výpravy do přírody.

SK Basketbal
Stejně jako v předchozích letech jsme se v našem klubu zaměřili především na 
práci s mládeží. Jsme rádi, že se nám daří pomalu zvyšovat naši členskou základ-
nu, což se projevuje nejen v počtu družstev přihlášených do mistrovských soutěží, 
ale i ve zlepšujících se výsledcích našich družstev.
Tradičně jsme uspořádali několik akcí – tradiční Vánoční turnaj minibasketbalistů, 
letní přípravný turnaj mládeže, letní přípravný camp s rakouským klubem UBSC 
Gmünd, letní soustředění ve Volyni a již tradiční Jihočeský streetbalový víkend.
O úspěších našich družstev a o všem, co se v našem klubu děje, se můžete do-
zvědět na našem webu. 

SK Cyklo-Macner Strakonice
SK Cyklo-Macner v roce 2015 pořádal dva tradiční závody – 19. ročník Velké ceny 
Cyklo-Macner v silniční cyklistické časovce, které se zúčastnilo 80 cyklistů, a 24. roč-
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ník Velké ceny Cyklo-Macner – závodů horských kol. Nejlepší umístění závodníků 
SK Cyklo-Macner v závodě horských kol: 2. Jan Hubr v absolutním pořadí a 1. v ka-
tegorii mužů nad 30 let, 4. Pavel Němec ve veteránech.
Na červnovém mistrovství ČR v dlouhém triatlonu (3,8 km plavání – 180 km cyklis-
tika – 42 km běh) obsadil Jindřich Králík 3. místo v kategorii mužů 40–45 let.
Na mistrovství světa v maratonu horských kol v Selva Val Gardena v italských Dolo-
mitech dojel na trati 87 km na 8. místě Jan Hubr v kategorii muži – hobby do 35 let.

SK JUDO 1990 Strakonice 
Prvními závody roku byl 7. 2. Čokoládový turnaj v Kaplici. Všichni naši závodníci 
obsadili medailové pozice. V kategorii mláďat vybojoval stříbrnou medaili Bořek 
Řehoř (váha do 22 kg). V mladších žácích získali zlato Radek Tesař (do 40 kg) 
a Matyáš Sedlecký (do 60 kg), bronzové medaile si odvezli Michal Roch (do 27 kg) 
a Anna Dubová (do 42 kg). Petr Pešek startoval 7. 5. v 1. kole dorostenecké ligy 
družstev v Plzni pod hlavičkou TJ Tatran Prachatice, kde získali 4. místo.
Druhého kvalifikačního turnaje Českého poháru se judisté zúčastnili v Jablonci 
nad Nisou 14.-15. 3. V konkurenci 1100 závodníků získali po jednom vítězství mlad-
ší žáci Radek Tesař (do 42 kg), Matyáš Sedlecký (do 60 kg) a dorostenec Petr Pešek 
(do 66 kg). V kategorii staršího žactva startoval Matěj Med (do 55 kg). Deváté mís-
to vybojovala mladší žákyně Anna Dubová (do 44 kg). Nejvíce se dařilo v kategorii 
juniorů Pavlovi Melicharovi ve váze do 90 kg, který si odvezl bronz. 
V Písku se 20. 3. konal krajský přebor. V kategorii dorostenců vybojoval čtyřmi 
výhrami zlatou medaili a titul přeborník Jihočeského kraje Petr Pešek (do 66 kg), 
5. místo Pavel Pihera (do 81 kg). V kategorii juniorů obsadil též 5. místo Pavel Me-
lichar (do 100 kg). 
Na dubnovém turnaji Týn Cup v Týně nad Vltavou získali v kategorii mláďat zla-
té medaiIe v soutěži technik Simona Kadečková (do 32 kg) a Oliver Braťka (do 
48 kg), v zápasech Simona Kadečková bronzovou a Oliver Braťka stříbrnou me-
daili. Stříbro ve stejné kategorii získal Bořivoj Řehoř (do 24 kg) a 5. místo Daniel 
Michálek (do 36 kg). V mladších žácích vybojovali 2. místo Matyáš Sedlecký (do 
60 kg) a Anna Dubová (do 44 kg), 3. místo Tomáš Tóth (do 30 kg). Bronzovou me-
daili si odvezl starší žák Matěj Med (do 55 kg). 
Na soustředění v Teplicích 26. 4. se konalo Randori, kde naši judisté zápasili takto: 
Pavel Melichar (junior) 1. místo, Petr Pešek (dorostenec) 1. místo, Matěj Med (st. 
žák) 1. místo, Radek Tesař (ml. žák) 1. místo, Matyáš Sedlecký (ml. žák) 2. místo, 
Michal Roch (ml. žák) 2. místo, Anna Dubová (ml. žákyně) 2. místo.
Na Velkou cenu města Prachatice jelo osm strakonických judistů a sedm z nich vy-
bojovalo medaile. V kategorii mláďat získal stříbro Oliver Braťka (do 50 kg), bronz 
Bořivoj Řehoř (do 24 kg) a Simona Kadečková (do 30 kg). V kategorii mladšího 
žactva vybojoval zlato Matyáš Sedlecký (do 60 kg) a stříbro Tomáš Tóth (do 30 kg) 
a Anna Dubová (do 44 kg). Šesté místo obsadil starší žák Matěj Med (do 55 kg). 
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Stříbrnou medaili si též odvezl dorostenec Petr Pešek (do 66 kg).
V Písku se 23. 5. konal turnaj začátečníků. V kategorii mláďat vybojovali stříbrné 
medaile Jan Kunzman (do 46 kg), Jakub Jaroš (do 50 kg), bronz Simona Kadečková 
(do 28 kg) a 4. místo Tadeáš Soběslavský (do 34 kg). Zlaté medaile získali mladší 
žák Jiří Jaroš (do 72 kg) a starší žák Martin Sládek (do 50 kg). 
Petr Pešek startoval 31. 5. ve druhém kole dorostenecké ligy družstev v Praze pod 
hlavičkou TJ Tatran Prachatice. Ze dvou utkání jedno vyhrál.
Třetího kvalifikačního turnaje Českého poháru se strakoničtí judisté zúčastnili 
13. 6. v Chomutově. V kategorii mladšího žactva startoval Matyáš Sedlecký (do 
60 kg), kde obsadil 7. místo, dvě vítězství a 5. místo vybojovala Anna Dubová (do 
44 kg). V kategorii staršího žactva startoval Matěj Med (do 55 kg), který vybojoval 
dvě vítězství a 7. místo. Páté místo třemi vítězstvími vybojoval dorostenec Petr 
Pešek (do 66 kg).
Čtvrtý kvalifikační turnaj Českého poháru se konal 20. 9. v Brně. Mladší žák Radek 
Tesař (do 46 kg) a starší žák Matěj Med (do 55 kg) vybojovali jedno vítězství, dále 
na turnaji startovali mladší žák Matyáš Sedlecký (+ 60 kg), starší žák Filip Tesař (do 
55 kg), a dorostenec Petr Pešek (do 66 kg).
Medaile si přivezli z krajského přeboru v Prachaticích. Zlato a titul přeborník Ji-
hočeského kraje vybojovali starší žák Matěj Med (do 55 kg), mladší žáci Matyáš 
Sedlecký (do 60 kg), Radek Tesař (do 42 kg) a Bořivoj Řehoř (do 23 kg). Stříbrnou 
medaili získal starší žák Filip Tesař (do 55 kg), mladší žák Jiří Jaroš (+ 60 kg) a Simo-
na Kadečková (do 30 kg). Bronzové medaile si odvezli starší žák Martin Sládek (do 
55 kg) a ve stejné váze Oliver Braťka. Čtvrté místo obsadili Jan Kunzman (do 48 kg) 
a Tadeáš Soběslavský (do 38 kg).
Poslední kvalifikační turnaj Českého poháru se konal 4. 10. v Teplicích. V kategorii 
dorostenců startoval Petr Pešek (do 66 kg). V kategorii starších žáků vybojoval 
dvě vítězství Filip Tesař (do 55 kg), ve stejné váze startoval Matěj Med. V kategorii 
mladších žáků obsadil bronzovou příčku Matyáš Sedlecký (do 60 kg) a 9. místo 
vybojoval třemi vítězstvími Radek Tesař (do 42 kg).
Na soustředění v Teplicích (8. 10.) se konalo Randori, kde naši judisté zápasili tak-
to: Matěj Med (st. žák) 1. místo, Filip Tesař (st. žák) 2. místo, Martin Sládek (st. žák) 
3. místo, Radek Tesař (ml. žák) 1. místo, Jiří Jaroš (ml. žák) 2. místo. 
V sobotu 31. 10. se judisté zúčastnili Velké Ceny města Prachatice. V kategorii mlá-
ďat vybojoval bronz Bořivoj Řehoř (do 26 kg), sedmá místa získali Simona Ka-
dečková (do 32 kg) a Tadeáš Soběslavský (do 34 kg). V kategorii mladšího žactva 
vybojovali bronzovou medaili Tomáš Tóth (do 30 kg), zlaté medaile Radek Tesař 
(do 42 kg) a Matyáš Sedlecký (+ 60 kg). V kategorii starších žáků získal zlato Matěj 
Med a stříbro Martin Sládek oba ve váze do 55 kg.
Petr Pešek startoval 7. 11. na mistrovství republiky dorostenců v Litoměřicích. V sil-
né konkurenci se mu nepodařilo vybojovat vítězství, takže do finálového bloku 
nezasáhl. 
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Posledním závodem roku strakonických judistů byl 5.–12. Randori Cup v Kaplici. 
V kategorii mláďat vybojoval bronzovou medaili Bořek Řehoř (do 24 kg), stříbrnou 
medaili Oliver Braťka (do 50 kg) a 6. místo Simona Kadečková (do 30 kg). 

SKI-Klub Strakonice 
V roce 2015 bylo v evidenci SKI-Klubu Strakonice, oddílu běžeckého lyžování, 27 závod-
níků do 18 let. Většina z nich se aktivně zúčastňovala jak závodů v přespolním běhu, tak 
i zimních závodů. Někteří závodníci kombinovali běžecké lyžování s biatlonem, spoluprá-
ce s biatlonovým klubem ve Strakonicích tak pokračovala. O tréninky se starala dvojice 
trenérů Radek Sosna a Jan Melichar, kterým pomáhali aktivní rodiče závodníků. 
Krajských závodů v běhu na lyžích se v jednotlivých kategoriích zúčastnili: Barbora 
Silovská – potěr dívky (3 závody), Tomáš Nový (2 závody), František Pěsta – oba 
žáci do 10 let (1 závod), Anna Zahradníková – žákyně do 10 let (3 závody), Jaroslav 
Zahradník (4 závody), Vojtěch Silovský (2 závody), Jan Houška (2 závody), Martin 
Novotný (2 závody), Vojtěch Pěsta (1 závod) –  všichni mladší žáci, Johanka Hůrková 
(4 závody) – mladší žákyně, Jonáš Novotný (2 závody), Ondřej Didek (1 závod) – oba 
starší žáci, Štěpánka Hanušová (3 závody) – starší žákyně, Antonín Hanuš a Filip 
Boček (oba 3 závody) – oba mladší dorostenci, Mirka Chvalová (1 závod) – mladší 
dorostenky, Šimon Jánský (1 závod) – starší dorostenci. V celkovém hodnocení Jiho-
českého poháru, ve kterém se hodnotí všechny krajské závody v sezoně, dokázala 
Johanka Hůrková vyhrát, Jaroslav Zahradník a Štěpánka Hanušová získali 2. místo.
V krajských přeborech získali závodníci SKI-Klubu Strakonice tři medaile: Johanka 
Hůrková 2× stříbrná, Štěpánka Hanušová bronzová. Dařilo se i na Šumavském ma-
ratonu, kde Barbora Silovská vyhrála kategorii nejmladších děvčat W8 a Jaroslav Za-
hradník a Anna Zahradníková skončili těsně pod stupni vítězů na 4. místech. 
V celostátních závodech jsme závodili na Českém poháru žactva a zároveň ve finále 
seriálu Hledáme nové talenty 2015 na Božím Daru – Štěpánka Hanušová, Jonáš 
Novotný, Johanka Hůrková, Vojtěch Silovský a Jan Houška. Dorostenci se zúčastnili 
mistrovství ČR na Horních Mísečkách – Miroslava Chvalová a Antonín Hanuš. 
V mezinárodních závodech byla úspěšná Johanka Hůrková, která dokázala vyhrát 
závod Bayerwaldpokal 2015 v Zwieselu, Vojtěch Silovský zde doběhl sedmý. Bar-
bora Silovská pak dokázala zopakovat vítězství ze Šumavského maratonu i na Ju-
nior Skadi Loppetu v německém Bodenmais. 
Po zimní sezoně byli vyhlášeni nejlepší lyžaři SKI-Klubu Strakonice: Johanka Hůrko-
vá, Jaroslav Zahradník a Barbora Silovská. 
V letní suché přípravě jsme absolvovali soustředění na Kurníku a na Kubově Huti, 
na podzim jsme se účastnili lyžařských podzimních krosů a závodů na kolečko-
vých lyžích a bruslích, odkud jsme přivezli mnoho medailových umístění. Vrcho-
lem podzimní sezony byl domácí Běh okolo Kuřidla 2015, kterého se zúčastnilo 
134 závodníků a domácí závodníci získali tři zlaté medaile (Matěj Novák, Jaroslav 
Zahradník, Matyáš Jánský), tři stříbrné (Barbora a Filip Bočkovi, Lenka Frömlová) 
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a dvě bronzové medaile (Antonín Hanuš, Lada Brandová). Novinkou v přípravě byl 
zájezd na ledovec Dachstein, kde jsme najížděli první lyžařské kilometry v přípra-
vě na další zimní sezonu. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
V roce 2015 byla pravidelně vykonávána sportovní činnost klubu. Sportovní střelec-
ký klub se soustředí na účast v závodech ve střelbě sportovních zbraní. Soutěžíme 
v disciplínách – vzduchová pistole, malorážná pistole a puška a velkorážná pistole 
a puška. Snažíme se získávat nové mladé sportovce z řad mládeže, což se nám 
vcelku daří. Také se zúčastňujeme vrcholových soutěží po celé ČR.
Vzduchová pistole VZ PI – 60 – GP Praha – Jaromír Bouda – 19. místo.
Závodů se zúčastňují další naši členové: Václav Vintr, Václav Toucha, Jan Kodýdek, 
Soňa Kubačková a Václav Miklas.

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice
Hlavním cílem tanečního klubu je pracovat stále s malými dětmi a mládeží 
formou taneční a společenské výchovy, připravovat vystoupení pro společen-
ské akce, ukázky pro školy, návštěvy s tanečním programem v domovech pro 
seniory.
Taneční výuka souvisí úzce s dobrým chováním dětí, reprezentací klubu i párů, 
zvyšování taneční i technické úrovně a vytváření dobré a pracovní atmosféry. Ta-
neční klub má dvě skupiny dětí – malé dětské páry ve věku 5–7 let a velké páry 
ve věku 8–14 let.
V roce 2015 vystoupili tanečníci Čtyřlístku s plesovým a společenským předtan-
čením na 13 akcích, čtyřikrát spolupracovali se ZŠ Strakonice, Dukelská, pětkrát 
vystoupili s tanečními ukázkami na základních školách a zajistili dva programy pro 
domov pro seniory.
Součástí TK Čtyřlístek je pár mezinárodní úrovně – Romana Motlová a Jiří Bělohlá-
vek. V první polovině roku se zúčastnili čtyř soutěží, na lednovém mistrovství ČR 
byli třetí, v únoru obsadili na soutěži v Belgii sedmé místo, v květnu obsadili na 
světové soutěži v anglickém Blackpoolu také sedmé místo a v červnu startovali 
dvakrát ve Vídni a vždy byli sedmí. V druhé polovině roku pár nesoutěžil, protože 
Romana Motlová účinkovala v televizním pořadu Star Dance.

Tenis klub Strakonice
Rok 2015 byl ve strakonickém tenisovém klubu plný sportovní činnosti, ať už šlo 
o sport výkonnostní nebo rekreační. Strakoničtí tenisté bojovali o fiftýny jak v sou-
těžích družstev, tak při turnajích jednotlivců. Sami pak uspořádali několik celostát-
ních turnajů.
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Soutěže družstev
V soutěžích smíšených družstev měl strakonický tenisový klub v roce 2015 celkově 
11 družstev, od minitenistů až po dospělé. Největšího úspěchu dosáhli starší žáci, 
kteří dokázali bez porážky vyhrát Jihočeskou ligu staršího žactva a postoupit na 
finálový turnaj mistrovství České republiky. Tam už ale v konkurenci těch nejlep-
ších neuspěli a obsadili konečné dělené 9.–12. místo. A-tým dospělých si po roce 
2014, kdy působil ve 2. lize, znovu zahrál Jihočeskou divizi a obsadil v ní 4. místo.
Po soutěžích družstev se naši závodní hráči věnovali turnajům jednotlivců a i tam 
se dokázali prosadit. O tom svědčí umístění těch nejlepších v tenisových žebříč-
cích za rok 2015 (KŽ = krajský žebříček, CŽ = celostátní žebříček, uvedeni hráči do 
30. místa na krajském žebříčku):

Kategorie Hráč   KŽ CŽ
Dospělí  Tomáš Fiala  5. 123.
  Pavel Procházka  6. 138.
  Přemysl Fiala  8. 174.
  Pavel Švec  12. 225.
  Simona Mušková 6. 171.
  Eva Kotounová  15. 311.
  Martina Samcová 22. 355.
   
Dorost  Adam Mikeš  5. 106.
  Martin Čihák  8. 229.
  Viktor Vondrášek  21. 460.
  Daniel Karger  26. 547.
  Adam Hoštička  27. 567.
  Jakub Švec  28. 574.
  Tereza Benešová 25. 397.
  Daniela Zralá  27. 432.
  Linda Zralá  28. 461.
   
Starší žactvo Daniel Karger  4. 101.
  Adam Hoštička  6. 155.
  Petr Hradský  16. 414.
  Sabina Zušťáková 11. 253.
  Linda Zralá  15. 326.
  Tereza Benešová 16. 355.
  Adéla Reisingerová 23. 479.
  Eliška Skálová  27. 519.
   
Mladší žactvo Linda Zralá  8. 153.
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Pořádání turnajů
Tenisový klub ve Strakonicích v roce 2015 uspořádal celou řadu turnajů jak pro 
závodní hráče všech kategorií, tak pro hráče rekreační. Hlavními akcemi v roce 
2015 byly halové přebory jižních Čech v kategorii dospělých, letní celostátní turnaj 
mužů a žen kategorie B a celostátní turnaj kategorie B dorostenců a dorostenek. 
Pro rekreační hráče pak byl největším halový turnaj ve čtyřhře Memoriál Miroslava 
Boučka nejst.

TJ ČZ Strakonice
Běh městem
V srpnu se v tradičním termínu (21. 8.) uskutečnil již 21. ročník Běhu městem, na je-
hož start se postavilo 186 závodníků. Závodníci mohli běžet 3300 m nebo 6600 m. 
Trať vedla od letního kina po lávce přes Otavu, přes Rennerovy sady, Velké a Palac-
kého náměstí, Ellerovou ulicí na most Jana Palacha přes hrad zpět do letního kina. 
Jeden okruh měřil 3300 m. Běžci byli rozděleni do 14 kategorií.
Vítězem v kategorii mužů se stal Lukáš Pomezný z Atletiky Písek, který trať 6600 m 
zaběhl za 22:45 min. Mezi ženami byla nejrychlejší Valerie Soukupová z SKP České 
Budějovice s časem 25:28 min.
Běh městem pořádala Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice ve spolupráci s 25. pro-
tiletadlovou raketovou brigádou Strakonice, ČUS Strakonice, ČZ a. s., Strakonice, 
pod záštitou města Strakonice a Jihočeského kraje. 

Oddíl atletiky
Přehled závodů a umístění:

I.) halová sezona
24. 1. KPJ – starší + mladší žactvo  Praha – Strahov
Antonín Švarc  3. místo  st. žáci  koule 10,53 m
       (4 kg)
Kamila Pilíková  2. místo  st. žákyně 150 m 21,68 s
Daniel Jarolím  2. místo  ml. žáci  800 m 2:42,64
Jakub Janáč  4. místo  ml. žáci  150 m 22,16 s
Magdaléna Halounová 4. místo  ml. žákyně 150 m 22,29 s

31. 1. KPJ – dorost + junioři   Praha – Strahov
Pavla Brejchová  5. místo  dorost  60m 8,30 s
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II.) hlavní sezona
31. 5. KPJ – st.žactvo + přípravka  České Budějovice
Kamila Pilíková  3. místo  st. žákyně 60 m 8,33 s
Kamila Pilíková  4. místo  st. žákyně 300 m 45,31 s
Kamila Pilíková   5. místo  st. žákyně 150 m 20,61 s
Jana Mrázková  4. místo  st. žákyně oštěp 29,95 m
       (500 g)
Jana Mrázková  5. místo  st. žákyně 60 m 8,37 s
Pilíková K., Mrázková J., Halounová M., Abrahámová N.
   3. místo  st. žákyně 4×60 m 32,87 s
Antonín Švarc  3. místo  st. žáci  výška 156 cm
Galbavá T., Kübelbecková N., Kouřimová I., Nováková J.
   3. místo  přípravka 4×60m 39,0 s
Michal Tikal  1. místo  přípravka kriket.  49,69 m
       míček
Michal Tikal  1. místo  přípravka dálka 425 cm
Michal Tikal  3. místo  přípravka 50 m 7,68 s
Matyáš Pelc  5. místo  přípravka kriket.  39,65 m
       míček
Eliška Vokatá  4. místo  přípravka kriket.  33,59 m
       míček
Natálie Foučková  5. místo  přípravka plný  8,98 m
       míč (1 kg)
Karolína Foučková  7. místo  přípravka plný  8,34 m
       míč (1 kg)

21. 6. KPJ – ml. žactvo   České Budějovice
Daniel Jarolím  2. místo  ml. žáci  800 m 2:34,19
Daniel Jarolím  5. místo  ml. žáci  60 m př. 11,19 s
Jakub Janáč  4. místo  ml. žáci  dálka 439 cm
Michal Tikal  4. místo  ml. žáci  kriket.  46,38 m
       míček
Norbert Hausner  6. místo  ml. žáci  kriket.  44,40 m
       míček
Janáč J., Jarolím D., Hausner N., Tikal M.
   2. místo  ml. žáci  4×60 m 34,64 s
Kamila Kůtová  3. místo  ml. žákyně koule 10,23 m
       (2 kg)
Magdaléna Halounová 3. místo  ml. žákyně 60 m 8,65 s
Magdaléna Halounová 4. místo  ml. žákyně 150 m 21,25 s
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15.–18. 6.  VII. LODM (letní olympiáda dětí a mládeže) Plzeň
Antonín Švarc  11. místo  st. žáci  oštěp 41,75 m
       (600 g)

7.–9. 9. European Kids Athletics Games mezinárodní závody v Brně
Antonín Švarc  2. místo  roč. 2000  oštěp 51,17 m
       (600 g)
Michal Tikal  4. místo  roč. 1998  kriket.  51,32 m
       míček

19. 9. MČR žactva    Praha
Antonín Švarc  1. místo   st. žáci  oštěp 52,89 m
       (600 g)

26. 9. Mezistátní utkání   Břeclav
Antonín Švarc  2. místo  st. žáci  oštěp 54,94 m
       (600g)

27. 9. KPJ – víceboje: ml. žactvo + přípravka České Budějovice
Daniel Jarolím  5. místo ml. žáci  5-boj  1317 bodů
Jakub Janáč  8. místo ml. žáci  5-boj  1177 bodů
Magdaléna Halounová 5. místo ml. žákyně 5-boj  1853 bodů
Michal Tikal  1. místo přípravka 4-boj  1250 bodů

4. 10. Mezinárodní mezikrajové utkání  Eggenfeld, Německo
Antonín Švarc  1. místo st. žáci  oštěp (600g) 58,23 m*

*nový krajský žákovský rekord, nejlepší žákovský výkon v ČR v roce 2015!

V kategorii přípravka jsme přihlásili naše družstvo do KPD, kde obsadilo celkové 
6. místo ze 12 týmů. 
V kategorii mladšího žactva naši svěřenci (Jakub Janáč, Daniel Jarolím, Norbert 
Hausner, Matouš Kovář) hostovali za oddíl SKOK Jindřichův Hradec, se kterým 
v KPD 2015 obsadili 2. místo. Ve stejné kategorii „naše děvčata“ (Magdaléna Ha-
lounová, Kamila Kůtová, Adéla Vandová, Karolína Jánská, Nikola Abrahámová, 
Natálie Kahudová, Petra Cikhartová) vypomáhala v oddíle TJ Nová Včelnice, který 
skončil v KPD 2015 na celkovém 2. místě.
V kategorii staršího žactva hostovala „naše děvčata“ (Kamila Pilíková, Jana Mráz-
ková) rovněž za oddíl TJ Nová Včelnice, se kterým obsadila celkové 2. místo. Mezi 
staršími žáky závodil za družstvo Sokol České Budějovice pouze Antonín Švarc 
a svými výkony v hodu oštěpem přispěl k jejich celkovému vítězství v KPD 2015.
KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev
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Antonín Švarc byl v atletické sezoně (2015) členem krajského i reprezentačního 
výběru, s nimiž se zúčastnil mezikrajových závodů (v rámci republiky nebo s me-
zinárodní účastí) a jednoho mezistátního utkání v Břeclavi.
Antonínu Švarcovi patří v průběžných tabulkách ČR pro rok 2015 v kategorii starší 
žáci: 
1. místo – oštěp (600 g) (58,23 m)!
Michalu Tikalovi patří v průběžných tabulkách ČR pro rok 2015 v kategorii přípravka: 
2. místo – 4-boj (3915 bodů)

Oddíl házené
Rok 2015 zahájili tradičně starší žáci oddílu házené TJ ČZ účastí na Jihočeském 
poháru v Třeboni. Výsledné 4. místo po třech jednogólových porážkách vypadalo 
hůře, než předvedený výkon nadějného družstva. V následném týdnu se rozběhla 
žákovská liga, celorepubliková soutěž pro nejlepších 25 celků republiky. Jeden 
z turnajů 1. kola se hrál ve strakonické hale a chlapci skončili po dvou vítězstvích 
a dvou porážkách třetí. Soutěž v šesti kolech probíhala až do května a konečné 
17. místo bylo zklamáním.
Vraťme se však na počátek roku. Poctivá příprava probíhala ve všech kategoriích. 
Mladší žáci si zajeli tradičně do Nového Veselí na kvalitně obsazený turnaj, zraně-
ní a neúčast některých hráčů přinesla pouze 7. místo z deseti účastníků. Šestý rok 
fungování házenkářské haly nebyl poprvé oslaven tradičním mládežnickým tur-
najem. Trenéři dali přednost účasti na řadě přípravných turnajů mimo Strakonice. 
Výsledky nebyly důležité, šlo především o to co nejvíce hrát!
V polovině února začaly mistrovské ligové soutěže, které byly přerušeny po-
čátkem dubna o Velikonocích tradičním mezinárodním Praga Cupem. Největší 
mládežnický turnaj v Česku se hraje ve všech deseti kategoriích ve 30 halách. 
Tentokrát se ho zúčastnili mladí sportovci z 25 zemí a prezentovalo se jich 5429. 
O to více potěšilo vítězství našich minižaček v nejmladší kategorii, když vyhrá-
ly ve všech devíti utkáních! Barbora Plojharová byla s 59 vstřelenými brankami 
nejlepší střelkyní soutěže. Za úspěchem stáli trenéři Miroslav Vávra, Roman Ploj-
har a vedoucí družstva Zbyněk Korec. Méně úspěšně si vedli mladší dorostenci 
a starší žáci na tradičním Quirinus Cupu v německém Neussu (květen). Doros-
tenci nepostoupili ze své skupiny, starším žákům se to podařilo, ale skončili 
následně v mezikole.
Mistrovské soutěže dospělých jsme absolvovali úspěšně, v konečných výsledcích 
obhájili muži, třetím rokem v I. lize, výtečné druhé místo. Také ženy ve II. lize byly 
opět třetí. Béčko mužů vyhrálo bez problémů KP, postup do II. ligy jsme přede-
vším z finančních důvodů odmítli.
Mladší dorostenci se museli rozloučit s nejvyšší republikovou soutěží, zato starší 
dorostenci splnili úkol. Vyhráli ve II. lize všech 20 utkání a suverénně postoupili do 
nejvyšší soutěže! 
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V krajských soutěžích obhájili titul přeborníka starší žáci. Družstva mladších žáků 
i mladších žaček se umístila na druhých místech, v kategorii mini, kde hrají dívky 
a chlapci společně, skončila děvčata třetí, chlapci hned za nimi čtvrtí. 
Na tradičním červnovém turnaji minižactva, kterým je Megacup Minihandball Li-
berec, obsadila děvčata 9. a chlapci 13. místo z 24 zúčastněných družstev.
Nejmenší adepti házené, které máme zařazeny v tzv. přípravkách, hrají házenou 
na menších hřištích v počtu čtyři hráči a brankář a absolvují za sezonu deset kraj-
ských turnajů. V tom posledním červnovém, který se uskutečnil ve Strakonicích, 
jsme postavili tři družstva (25 dětí) a tato obsadila tři první místa. Pěkné!
Na tradičním turnaji Kappelberg v německém Hofenu, kde muži startovali už po 
pětadvacáté, jsme sice skončili až třetí, ale správně jsme měli skončit druzí, když 
pořadatelé omylem jedno naše vítězství zapsali jako porážku! To ovšem nijak ne-
mohlo narušit přátelské vztahy trvající od roku 1990.
Srpnová příprava na sezonu 2015–2016 byla pro muže a nejlepší dorostence za-
vršena opět soustředěním na šumavské Kvildě pod vedením úspěšného trenéra 
Miroslava Vávry. Přípravná utkání pak sehráli v Plzni proti Talentu B (porážka 32:33) 
a v Písku proti rakouskému Traunu (vítězství 29:13). Zde výsledek ovlivnily vynika-
jící výkony našich brankářů. Jakub Jareš měl úspěšnost 59 % a nová posila z Plzně 
Jan Misař dokonce 67 %!
Přípravu nepodcenila ani mládežnická družstva. Kromě účasti na turnajích mimo 
Strakonice se uskutečnila v domácí hale i řada přípravných utkání. V kategoriích 
mladších a starších žáků přijel opět rakouský HC Linz, který u nás absolvoval krátké 
soustředění. 
Vhodnou přípravou pro dospělé byla i utkání v prvních kolech Českého poháru. 
Ženy, posílené na sezonu o několik hráček ze Sokola Písek, nepřešly prvním ko-
lem, když prohrály na Astře Praha 21:23. Muži byli losovaní až do 2. kola a v hale 
Loko České Budějovice zvítězili bez problémů 28:18. Další kolo hráli v Praze se 
zkušeným SK Praha 4. Také zde byli suverénní (35:26). Stejně jako v minulém roce 
v osmifinále představili domácímu publiku extraligové Lovosice. Vyprodaná hala 
viděla kvalitní házenou a jasné vítězství hostí 31:24.
Samostatnou kapitolu a zaznamenání si zaslouží akce pořádaná tradičně počát-
kem září:
Ve sportovním areálu TJ ČZ Strakonice se 15. září konal již IV. ročník akce „Kdo 
sportuje, nezlobí“ pod záštitou České unie sportu, v rámci jejího projektu „Sportuj 
s námi“. Pro děti prvního stupně základních škol ji uspořádal oddíl házené HBC 
Strakonice 1921 spolu s DDM Strakonice, Policií ČR, Hasičským záchranným sbo-
rem Strakonice, Městskou policií Strakonice. Zábavného dopoledne se zúčastnilo 
16 tříd strakonických základních škol, téměř 500 školáků. Organizátoři připravili 
14 stanovišť, z toho osm soutěžních. Smyslem sportovního dopoledne bylo vzbu-
dit u dětí zájem o sportovní a jiné zájmové kroužky ve Strakonicích. Třídy měly 
možnost vyzkoušet si různé sportovní disciplíny, např. hod míčem na branku, 
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driblink mezi kužely, přihrávky míčem, trefování míčem do koše na zemi či opičí 
dráhu. Připravena byla i soutěž o nejhlasitějšího fanouška – měření hluku. Sou-
částí akce byly také ukázky techniky HZS, Policie ČR a městské policie. Děti viděly 
ukázky práce policejních psovodů, kteří předvedli se svými služebními psy zadr-
žení pachatele, vyhledání omamných a psychotropních látek, poslušnost a další 
kousky. Dále si děti prohlédly policejní vůz kriminalistického technika, od kterého 
si odnesly svůj otisk prstu a u dopravní policie se seznámily s policejním radarem. 
Městská policie žákům umožnila prohlédnout si jejich vybavení, například policej-
ní pouta, tyč na odchyt toulavých psů nebo měřič hluku. Hasiči dětem představili 
své vozy a nechyběly ani hasičské soutěže. Na památku na akci „Kdo sportuje, ne-
zlobí“ si každá třída odnesla pamětní list a nejúspěšnější mladí sportovci drobné 
dárečky, včetně házenkářských kalendářů, které podepisovali hráči prvoligového 
celku mužů. Pro podporu sportování byly jednotlivým třídám rozdány házenkářské 
míče. Nechyběly ani sladkosti pro účastníky na jednotlivých stanovištích. Vyhod-
noceny byly také nejlepší třídní kolektivy, na které čekala odměna – pozvánka do 
budovy Územního odboru policie Strakonice. 
Vraťme se zpět k mistrovským soutěžím, které započaly ve druhé polovině září. 
Muži začali výborně a po polovině soutěže figurovali na prvním místě. Také „béč-
ko“ se nenechalo zahanbit a skončilo v KP rovněž první. 
Za zmínku stojí tato kuriozita: 22. 9. 2012 vstoupili muži do 1. ligy jako nováček na 
domácím hřišti porážkou s Náchodem 31:32. Od té doby trvala domácí neporazi-
telnost v prvoligových utkáních více než tři roky a bylo jich 35! Až 24. 10. 2015 přijel 
do Strakonic opět Náchod a odvezl si vítězství 31:34. Úctyhodná série.
Ženy ve 2. lize zaznamenaly výkonnostní pokles, 7. místo neodpovídalo očekává-
ním. Zato starší dorostenci, nováček nejvyšší republikové soutěže, drželi po pod-
zimní části výtečné 6. místo! Mladší dorostenci po sestupu do 2. ligy měli jediný 
cíl, návrat do nejvyšší soutěže a jejich výchozí pozice na 3. místě byla pro jaro 
slibná. Starší i mladší žáci v KP opět potvrzovali naše vedoucí postavení v rámci 
Jihočeského kraje, první místo drželo i družstvo mladších žaček. Předzvěst úspěš-
ného působení v dalších letech byla nejen aktivní družstva minižákyň i minižáků 
v obou krajských soutěžích 6+1, ale i obou přípravek (chlapců i dívek) v krajských 
turnajích 4+1!
Závěrem roku jsme uspořádali tradiční turnaj pro minižactvo (dívky i chlapce), 
začalo 1. kolo žákovské ligy, soutěže starších žáků, ve které jsme si dělali velké 
naděje na přední umístění. Utkání hvězd 1. ligy mužů Východ – Západ se usku-
tečnilo v Novém Veselí a Miroslav Vávra byl opět (stejně jako v roce 2013) vybrán 
jako trenér družstva Západu. Do nominace se mu vešli naši Jakub Jareš, Martin 
Mošovský, Michal a David Zbíralovi.
Společensky se oddíl házené rovněž prezentoval koncem listopadu Házenkář-
ským plesem 2015. Podařilo se opět zaplnit celý dům kultury, což značí více než 
600 návštěvníků. V bohatém společenském programu večera hrála k tanci kapela 
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De Facto z Vimperku. Všichni se náramně bavili a vyslovovali pořadatelům slova 
uznání, a tak se o strakonických házenkářích a házenkářkách mluvilo i v závěru 
úspěšného roku 2015.

Oddíl nohejbalu
V roce 2015 vykazovala pravidelnou činnost tři mužstva – A, B a C mužů, která 
hrála dlouhodobou soutěž okresní přebor a okresní soutěž. Mužstvo A vyhrálo OP 
Strakonicka, mužstvo B skončilo druhé a mužstvo C v okresní soutěži třetí.
Jako každý rok proběhly dva tradiční turnaje, které jsme pořádali s finanční pod-
porou města Strakonice.
Výsledky – povinný okresní turnaj trojic v dubnu – 1. místo TJ ČZ Strakonice A (P. Vo-
tava, T. Zemen, J. Zemen) a tradiční turnaj trojic v srpnu – 1. místo TJ ČZ Strakonice 
A (J. Zemen, P. Votava, T. Zemen).
Nejdůležitějším krokem roku byly první nábory mládeže – na začátku se podařilo 
získat čtyři děti a následně osm. Věříme v další rozšíření základny dětí.
Řada našich členů se účastní řady jiných turnajů, které se konají především během 
letní přestávky, a velmi úspěšně reprezentují město Strakonice a oddíl nohejbalu. 
Jsou jimi např. turnaje: Kovářov, Mutěnice, Písek, Kraselov, Ktyš, Vlachovo Březí, 
Strakonice-Myslivna, Radomyšl, Třebohostice, Blatná atd.  
Cílem pro rok 2016 je opět úspěšně reprezentovat oddíl (tři mužstva) a město Stra-
konice v soutěži okresního přeboru, kde budeme mít dvě mužstva A a B mužů, 
a také v okresní soutěži mužstvo C. Budeme dále pořádat nábory dětí a mládeže 
s cílem rozšířit členskou základnu dětí.
Dalším cílem bude rekonstrukce podkladu na antukovém hřišti, stavba nového 
oplocení na druhém hřišti a nových obrubníků a také změny povrchu na antuko-
vém hřišti.
Chceme také zahájit přípravu na přihlášení do krajského přeboru mužů – západo-
český kraj na rok 2017, tzn. rekonstrukce podkladu hřiště, finanční zajištění apod.

Oddíl šachu
Hlavní náplní šachového oddílu jsou soutěže družstev, trénink hráčů, výchova 
mladých hráčů a začátečníků, hra v individuálních turnajích. Hráči se schází každý 
pátek večer v klubovně v Máchově ulici, kde se od 18.30 hod. hrají volné a tré-
ninkové partie, popř. oddílový přebor. Soutěže družstev začínají v říjnu a končí 
v následujícím roce na začátku dubna. Během prázdnin klubová činnost ustává.

Oddíl volejbalu
Kalendářní rok 2015 se zapíše do historie volejbalového oddílu TJ ČZ Strakonice 
jako velmi úspěšný a zároveň jako rok velkých změn. 
První velkou změnou bylo hledání nového domácího prostředí. Vzhledem k velké 



38

rekonstrukci sportovního areálu Na Sádkách ve Strakonicích museli oba účastníci 
těchto soutěží – týmy mužů TJ ČZ Strakonice i žen TJ FEZKO Strakonice – hledat 
náhradní řešení. Po dlouhém hledání přišlo velmi vstřícné a rychlé jednání se zá-
stupci TJ Dražejov. Právě jejich antukový kurt u fotbalového hřiště na Virtu se tak 
stane domácím stánkem pro oba týmy. Není bez zajímavosti, že zrovna sem se 
volejbal po mnoha letech vrací. To ví ale jen pamětníci.
Mužský A-tým si vede velmi dobře v krajském přeboru KP–2, když končí celkově 
druhý. I když byla týmu nabídnuta možnost hrát vyšší soutěž, tak ten tuto možnost 
odmítl, přestože se kvalifikace zúčastnil. Zde v oslabené sestavě vybojuje bronz. 
Sestava týmu v sezoně: nahrávači Marek Mika a Jan Pňáček, na bloku hrají Václav 
Svach, František Peller a Pavel Kotěšovský, smečaři Jakub Polánka, Adam Kalbáč, 
Karel Soukup, František Kovář, Filip Hromek, Zdeněk Braun. Tým však opouští kvůli 
práci Lukáš Málek a Antonín Poduška. Novým mužem, který se objevuje v týmu, je 
Roman Pošta. Přišel pracovat k vojákům a jako hotový hráč hned zapadl do týmu 
A i B. Zároveň má velkou chuť trénovat a tak se připojuje jako trenér k dětem. 
Takže opravdu je velkým přínosem. 
Po letní přestávce se v podzimní části daří hrát opět o čelo. Soupeři se trochu 
obměnili a tak se hrají zápasy s týmy, se kterými se dříve nehrálo. Tým zůstal kom-
pletní a předvádí pěkný a vítězný volejbal, což láká i diváky. Na konci roku tak tým 
přezimuje na 1. místě tabulky.
V B-týmu se také celkem nic nezměnilo, a i boj o první místo okresního přeboru je 
stále aktuální. Pavel Sládek se svými syny a Karlem Soukupem a Adamem Kalbá-
čem, doplněný dalšími hráči, bojují každý turnaj. Konec sezony 2014/2015 je velmi 
vyrovnaný, a až celkově poslední zápas soutěže rozhodl, že tým soutěž vyhrál 
před Pískem. Jednoznačně úspěch. 
Po letní pauze vstupuje tým do nové sezony soutěže se stejnými ambicemi, které 
od prvních turnajů naplňuje a přezimuje s velkým náskokem na 1. místě. 
Dostáváme se k děvčatům, která bojují v ženském okresním přeboru s dalšími 
deseti celky. Jejich výkony jdou pořád nahoru a zlepšování je patrné. V soutěži to 
mají však těžké, ale vylepšují své nejlepší umístění a končí na vynikajícím 5. místě. 
S trenéry Václavem Svachem, Kateřinou Pokornou a Honzou Pňáčkem se jim daří. 
Tým v tomto roce tvoří: Nikola Hanušová, Barbora Kohnová, Lucie Hanušová, Mar-
tina Hušková, Lucie Bílková, Renata Blažková, Linda Tuháčková, Lenka Remešová, 
Simona Hrčková a Sabina Vokounová, Michaela Helmová, Anita Nepodalová, Na-
tálie Němcová, Edita Polanová a Karolína Němejcová.
V průběhu roku přichází nové tváře, a tak do sezony 2015/2016 vstupují nově dva 
týmy ČZ. Prvním je starý známý tým TJ ČZ Strakonice B a nově vzniklý TJ ČZ Strako-
nice N. Oba hrají okresní přebor žen. Na konci roku je B-tým na 8. místě, zatímco 
nový tým „N“ je průběžně na skvělém 2. místě.
Členkami obou týmům jsou: Lucie Hanušová, Nikola Hanušová, Kateřina Pokorná, 
Eva Bauerová, Simona Hrčková, Michaela Helmová, Anita Nepodalová, Natálie Něm-
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cová, Lucie Švejnohová, Kateřina Cmíralová, Linda Pauknerová, Klára Kuchařová, 
Lucie Roubalová, Laura Šefránková, Kateřina Horníková, Eliška Niebauerová, Klára 
Linzmajerová, Karolína Němejcová, Barbora Tůmová, Kateřina Šmídová, Barbora Be-
nešová, Barbora Kohnová, Lucie Bílková, Renata Blažková, Lenka Remešová.
Nadále se oddíl věnuje mládeži a výchově svých nástupců. Práce trenérů (Jan 
Pňáček, Kateřina Pokorná, Václav Svach a nově Roman Pošta) je vidět v dalších 
skupinách a děti stále přibývají a volejbal je baví. Oddíl stále spolupracuje s trené-
ry mládeže VK Jihostroj České Budějovice. 

TJ Fezko
Oddíl kuželek
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2014/2015
V krajském přeboru II obsadilo Fezko A 12. místo s 11 body a sestoupilo do okres-
ního přeboru.
V okresním přeboru skončilo céčko na 5. místě (19 bodů), déčko 5. a déčko 6. 
(12 body).
Okresní přebor dorostu a žáků se odehrál turnajovým způsobem na kuželnách 
Blatné a Fezka. Nejlépe se dařilo Markétě Lukešové (1997), která skončila 3. s prů-
měrem 353 bodů.
Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2015/2016
Po podzimní části okresního přeboru mělo Fezko A 14 bodů ze sedmi zápasů. Na 
4. místě přezimovalo déčko se sedmi body, céčko bylo 6. (6 bodů) a nově utvoře-
né družstvo B bylo 8. (2 body).
Okresní přebor dorostu a žáků obsahoval šest turnajů na kuželnách Fezka a Blat-
né. Nejlepší byl 2. Václav Kalous (2002) – průměr 359 bodů, 5. Šárka Švihovcová 
(2004) – průměr 344 bodů, 6. David Trobl (2003) – průměr 340 bodů a 7. Adriana 
Němcová (2000) – 332 bodů.
Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2015 stali v jednotlivých kategoriích: seniorky – Hana 
Kyrianová (1956), muži – Karel Filek (1967), senioři – Oldřich Hendl (1955).
Okresní přebor mužů na rok 2015 vyhrál Jan Kobliha (Blatná) – 541. Nejlepším seni-
orem byl Köriš (Blatná) – 544 před Josefem Hůdou (1961). Soutěž žen vyhrála Fried-
lová (Písek) – 474 a nejúspěšnější seniorkou se stala Hana Kyriánová (Fezko) – 510.
V okresním přeboru starších žákyň zvítězila Adriana Němcová (305 bodů). V mlad-
ších žákyních byla nejlepší Šárka Švihovcová (188 bodů) a v mladších žácích David 
Trobl (203 bodů). 
Na mistrovství kraje seniorů v kuželně Lokomotivy České Budějovice obsadil Ol-
dřich Hendl 6. místo (530 bodů), 10. byl Václav Valhoda (502 bodů) a 11. Josef 
Hůda (500 bodů). V mistrovství kraje seniorek v Blatné skončila Hana Kyrianová 10. 
výkonem 499 bodů.
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Na mistrovství kraje mladších žáků v Nových Hradech obsadili Václav Kalous 
10. místo, David Trobl 12. a Matyáš Hejpetr (2005) 16. místo. V mladších žákyních 
byla Šárka Švihovcová 4. (214 bodů).
V semifinále mistrovství České republiky seniorů v Poděbradech úspěšně starto-
val Oldřich Hendl – 3. místo (572 bodů), Josef Hůda byl 13. (537 bodů) a Václav 
Valhoda 19. (527 bodů). Ve finále mistrovství České republiky v Jičíně skončil Oldřich 
Hendl až 17. (1124 bodů).

Jednorázové soutěže družstev
V 37. ročníku turnaje veteránů v Chýnově skončila dvojice Josef Hůda – Václav 
Valhoda na 5. místě (880 bodů).
V kuželně Fezka byl uspořádán 12. ročník Jarního turnaje. V soutěži družstev mužů 
vyhrála čtveřice Sokola Kdyně a v soutěži družstev žen Slavoj Praha. V soutěži 
jednotlivců zvítězili Oldřich Hendl (580 bodů) a Maršálková (Písek) – 540 bodů.
V dubnu uspořádali turnaj čtyř družstev v Příbrami. Vyhrálo Fezko (4915 bodů), ale 
muselo si půjčit čtyři domácí kuželkáře. Oldřich Hendl se stal nejlepším jednotliv-
cem (875 bodů).
V 34. ročníku turnaje Fezka O putovní kuželku obsadilo domácí družstvo 2. příčku. 
Jednotlivce vyhrál Roj mladší (Příbram) 1069 na 2×120 hodů sdružených.
Čtveřice Josef Hůda – Václav Valhoda – Karel Palán – Karel Filek obsadila 3. místo 
na turnaji v Českých Velenicích.
Zúčastnili jsme se i několika dalších turnajů – Pelhřimov, Plzeň, Kdyně. 
Žáci a žákyně se zúčastnili čtyř turnajů Poháru mladých nadějí a docílili řady pěk-
ných umístění. Zejména se dařilo mladší žákyni Šárce Švihovcové, která byla na 
průběžném 6. místě v celorepublikové soutěži.
Pro dorostence a žáky jsme uspořádali tradiční vánoční turnaj.
Ve vánočním turnaji Sokola Chýnov byla dvojice Josef Hůda – Václav Valhoda na 
5. místě (849 bodů).
Rok 2015 jsme zakončili tradičním turnajem O metrovou jitrnici. Soutěž na 
40 hodů sdružených nejlépe sehráli Řezáč (Příbram, 180 bodů) a Hana Kyriánová 
(154 bodů). Startovalo 46 účastníků.
Pro neregistrované jsme uspořádali turnaje na 4×60 hodů sdružených na jaře a na 
podzim roku 2015. Na jaře se zúčastnilo 68 a na podzim 56 startujících.

TJ Sokol Strakonice
V roce 2015 měla TJ k 31. 12. celkem 212 členů, z nichž mládeže bylo 134, zbýva-
jících 78 členů byli dospělí, včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni ve 
dvou sportovních oddílech – stolním tenisu (25 členů) a oddílu sportovního tance 
(8). Nejvíce členů má odbor všestrannosti (179).
Činnost jednoty řídil výbor ve složení: starostka Věra Hurychová, místostarosta 
Vladimír Hovorka, jednatel Ing. Rostislav Koutenský, náčelník Zdeněk Korejs, ná-
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čelnice Daniela Janečková, vedoucí odboru sportů Ing. Josef Jungvirt, vzdělavatel 
Vladimír Hovorka, hospodářka Mgr. Veronika Kubešová, členové Ing. Jaroslav Po-
žárek, JUDr. Stanislav Toucha. 
Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ 
převážně finančního charakteru. I přes tyto potíže se snažíme pro naše sportovní 
oddíly a odbor všestrannosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich činnost. 

Odbor všestrannosti
Odbor měl celkem 179 členů, z toho bylo 11 párů RD (rodiče s dětmi), 39 nahradit: PD 
(předškolní děti), 41 žákyň, 21 žáků, jedna dorostenka, 16 žen, 15 mužů a 24 seniorů.
Začátek roku 2015 se nesl v duchu zábavy i sportování. Nový cvičební rok jsme přiví-
tali 5. 1. tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny děti každý rok velice těší, neboť 
je plná her, soutěží a tancování. Byla to taková malá rozcvička na další akce. 
Z pověření SŽJ jsme 17. 1. uspořádali župní přebor v plavání, kterého se zúčastnilo 
142 závodníků. Naši závodníci dosáhli docela pěkných výsledků: předškoláci – 
1.–4. Lucie Kubešová, žákyně I. – 15. Zuzana Kratochvílová, žákyně II. – 16. Eliška 
Hammebauerová, 17. Julie Nováková, žáci I. – 6. Zbyněk Hrdlička, žáci II. – 3. Petr 
Kratochvíl, 9. Filip Kubelák. 
Dětský karneval jsme uspořádali 15. 2., sešlo se mnoho dětí v krásných maskách, 
ze kterých pak porota vybrala ty nejhezčí a patřičně je ocenila. Nikdo však neode-
šel s prázdnou, každý si odnesl alespoň nějakou malou sladkost.
V termínu 28. 2. jsme se zúčastnili gymnastického dvojboje v Písku, 28. 3. víkendové-
ho soustředění žactva pro soutěž v gymnastice. V Písku se 18. 4. konal župní přebor 
v gymnastice a šplhu. Nejlepších výsledků dosáhli tito závodníci: gymnastika – před-
školáci – 7. Jana Pešková, 8. Lucie Kubešová, 13. Kamila Chylíková, žákyně I. – 11. Iva 
Kloudová, 15. Helena Petrovičová, 18. Zuzana Kratochvílová, žákyně II. – 8. Eliška 
Hammebauerová, 10. Julie Nováková, žáci I. – 5. Zbyněk Hrdlička, žáci II. – 3. Filip 
Kubelák. Šplh – žákyně I. – 8. Nela Šrámková, 25. Helena Petrovičová, 27. Karolína 
Jungvirtová, žákyně II. – 8. Eliška Hammebauerová, 10. Julie Nováková, žáci I. – 13.–
15. Zbyněk Hrdlička, žáci II. – 1. Filip Kubelák.
Pro cvičitele se 8.-10. 5. konal seminář pobytu v přírodě na Kubově Huti.
Na župním přeboru v atletice v Písku konaném 16. 5. dosáhli naši závodníci těchto 
výsledků: předškoláci – 9. Jana Pešková, 11.–12. Barbora Česká, 17. Lucie Kubešová, 
žákyně I. – 8. Kateřina Matoušková, 15.–16. Barbora Matoušková, 24. N. Šrámková, 
žákyně II. – 7. Julie Nováková, 14. Eliška Hammebauerová, žáci I – 8. Adam Grebe-
nikov, 11. Zbyněk Hrdlička, 24.–25. Václav Hokr, žáci II – 7. Filip Kubelák.
Tak jako každý rok jsme 1. 6. připravili Dětský den, odpoledne plné her, soutěží 
a samozřejmě i sladkých odměn. Před prázdninami (15. 6.) jsme se sešli v odpo-
činkové zóně ve Strakonicích. Cestou vykonávaly děti různé zábavné úkoly a na 
závěr si u táboráku opekly vuřty. S některými dětmi jsme se neloučili nadlouho, 
neboť každoročně pořádáme letní tábor pro RD a žactvo.
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V termínu 27. 6. – 1. 7. se uskutečnila akce Malí táborníci. Pod vedením cvičitelek 
Lenky Kloudové a Veroniky Kubešové si na naší základně v Malé Turné daly sraz 
maminky se svými ratolestmi z oddílu RD (10 párů), aby zde strávily krásné sluneč-
né dny v přírodě a zažily při hrách a soutěžích hodně legrace. Vše se vydařilo, po-
časí přálo, a tak všichni odjížděli plni dojmů a budou určitě rádi vzpomínat. Malé 
táborníky vystřídalo 29 účastníků z kategorie žactva pod vedením Věry Hrdličkové. 
Po celý tábor probíhala etapová hra Cesta kolem světa za… Na počasí jsme si 
rozhodně nemohli stěžovat, a tak byl stále v permanenci bazén a trampolína. 
Nechyběly hry, soutěže, táborová olympiáda, pouť, výlet a táboráky. Všichni jsme 
si slíbili, že se za rok opět na našem táboře setkáme. 
Cvičení jsme opět zahájili 5. 9., v odboru všestrannosti máme: RD, PD, mladší 
a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní TV a senioři. Pro účastníky soutěže MTG jsme 
zorganizovali 14.–15. 11. soustředění v naší sokolovně. Se žactvem kategorie do 
11 let jsme 21. 11. absolvovali závod Malý Team Gym v Písku a naše družstvo ob-
sadilo 3. místo. Republikové soutěže jsme se pro velkou nemocnost dětí nemohli 
bohužel zúčastnit. Na začátku prosince (4. 12.) se konala Akademie spojená s Mi-
kulášskou nadílkou. Vystoupení předvedlo od R+D, PD, žactva až po skladbu cvi-
čitelek přibližně 120 cvičenců, kteří se v závěru dočkali i Mikuláše, čerta a andělů, 
kteří přinesli spoustu dárečků. V termínu 11.–13. 12. připravili naši cvičitelé tradiční 
turistickou akci „Pepácké Vánoce“ na Kubově Huti za účasti členů naší TJ, TJ Sokol 
Milevsko a České Budějovice. A jako vždy se tato akce vydařila. S rokem 2015 jsme 
se společně s rodiči a dětmi loučili 14. 12. procházkou zimní přírodou. Na Podskalí 
děti ozdobily stromeček pro zvířátka. U ozdobeného vánočního stromu na ná-
dvoří strakonického hradu pak našly drobné dárečky a všichni si zazpívali koledy 
a popřáli vše nejlepší do dalšího roku. Poslední akci roku 2015 uspořádali naši 
muži, jednalo se o tradiční Memoriál Františka Roučky v sálové kopané, kterého 
se 26. 12. zúčastnilo celkem šest družstev. Naši muži turnaj vyhráli.
Na těchto akcích a úspěších se podílelo mnoho nadšenců hlavně z řad cvičitelů, 
ale i jejich rodinných příslušníků, za což všem patří veliký dík. Věříme, že i nadále 
se nám bude dařit. 

Oddíl tanečního sportu 
TK TWIST – TJ Sokol Strakonice měl v roce 2015 osm členů (dva mládež, šest do-
spělí). Bohužel došlo v tomto roce ke stagnaci oddílu, hlavně z důvodu odchodu 
některých členů na studia mimo Strakonice. Aktivní členové se pravidelně zúčast-
ňují soutěží organizovaných Českým svazem tanečního sportu a ČOS v rámci kraje 
i republiky.

Oddíl stolního tenisu SOKOL Strakonice 
Oddíl stolního tenisu vykonával sportovní činnost pravidelně třikrát týdně celý rok 
vyjma školních prázdnin  v červenci a srpnu. Hlavní zaměření bylo směrováno 
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na co nejlepší sportovní výsledky v mistrovských soutěžích krajského a okresní-
ho přeboru a na jednorázových turnajích. Značné úsilí bylo věnováno náboru 
dětí v základních školách ve Strakonicích, vč. spolupráce s DDM ve Strakonicích. 
Podařilo se zapojit do kroužku mládeže 24 dětí, které pravidelně dvakrát týdně 
trénovaly. Kromě toho jsme uspořádali tři krajské bodovací turnaje mládeže a dva 
oddílové turnaje. Tři členové oddílu (Josef Jungvirt, Jaroslav Valíček, Josef Mlíčko) 
se zúčastnili osmidílného seriálu veteránských turnajů v ČR a následně ME veterá-
nů ve finském Tampere. Organizačně a technicky jsme zabezpečili krajský turnaj 
hasičského záchranného sboru. Činnost oddílu stolního tenisu je otevřená i pro 
zájemce z řad sportující veřejnosti.
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Basketbalový klub Strakonice
Tým       po skončení na konci roku 2015
      v sezoně 2014/15 
ženy A    I. liga   9.   12.
ženy B    II. liga   1.  1. 
ženy C   oblastní přebor  2.   3. 
st. dorostenky  extraliga   7.   8. 
ml. dorostenky  extraliga   12.   9.
st. žákyně  ČR/žákovská liga  16.   6. 
ml. žákyně  ČR/žákovská liga  16.   4. 
       postup do extraligy 
starší minižákyně  ČR/oblastní přebor 4.   1. 
mladší minižákyně ČR/oblastní přebor  7.   1. 
nejmladší minižákyně ČR/oblastní přebor 7.   1. 

Sportovně střelecký klub Strakonice
kategorie
kr. přebor, sportovní pistole (SP)  SP – 30+30 1. (Josef Rendl)
       4. (Jaromír Bouda)
Mezinár. mistrovství veteránů (SP)  SP – 30+30 1. (Josef Rendl)
Západočeský pohár (5. kol), (SP)  SP – 30+30 7. (Jaromír Bouda)
Jihočeský pohár, velkorážná puška  samonabíjecí 1. (Pavel Taubr)
Klatovský pohár, velkorážná puška  samonabíjecí 1. (Pavel Taubr)
GP Praha, vzduchová pistole  VZ PI-60  19. (Jaromír Bouda)

FBC Dynamo Strakonice
muži   jihočeský přebor  10.  2.

« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH 
 DRUŽSTEV TJ/SK

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2014/2015 (podzim) 2015/2016
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Fbc Strakonice
muži   divize sk. C  1.   8.
muži   regionální liga  11.   1.
dorostenci  2. liga, skupina 5  6.   4.
st. žáci   jihočeská liga  9.   5.
ml. žáci   jihočeská liga  6.   

FK Junior
muži   III. třída, okr. přebor 1.   1.
U 19   KP staršího dorostu 6.   6.
U 17   KP mladšího dorostu 9.   8.
U 15   KP starších žáků  10.   5.
U 14   I. A třída, sk. B  3.   5.
U 13   KP mladších žáků  4.   5.
U 12   I. A třída ml. žáků, B 2.    2.

TJ Balvani Strakonice
muži   III. třída   6.   4.

TJ ČZ Strakonice
Házená – HBC Strakonice 1921
muži A   I. liga   2.   2.
ženy   II. liga   3.   7.
muži B   KP   1.   1.
st. dorostenci  II. liga/I. liga  1.   9.
ml. dorostenci  I. liga/II. liga  12.   3.
st. žáci   KP    1.   1.
   žákovská liga  17.
ml. žáci   KP   2.   1.
ml. žačky  KP   2.   1.
minižáci   KP   4.   6.
minižačky  KP   3.   4.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2014/2015 (podzim) 2015/2016
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Nohejbal
muži A   okresní přebor  1.
muži B   okresní přebor  2.
muži C   okresní přebor  3. 

Stolní tenis
muži A   divize   1.
   III. liga      8.
muži B   krajská soutěž  2.
   Krajský přebor     6.
muži C   okresní přebor  1.
   krajská soutěž     6.
muži D   okresní přebor  7.   2.

Šachy
A, dospělí – 8  1. jihočeská divize  6.    7.
B, dospělí – 8  1. jihočeská divize  12.   
C, dospělí – 8  2. jihočeská divize  3.   1.
D, dospělí – 5  3. jihočeská divize  2.   3.
E, dospělí – 5  3. jihočeská divize     5.

TJ Fezko Strakonice
Vodní pólo
muži   1. liga   1.   2.
ženy A   1. liga   1.   1.
ženy B   1. liga   5.   4.
st. dorostenci  Pohár ČSVP  5.   5.
   2. liga   1.    1.
ml. dorostenci  Pohár ČSVP  4.   3.
1. liga      3.   3.
st. žáci A   Pohár ČSVP  2.   2.
   1. liga   2.   2.
st. žáci B   Pohár ČSVP  8.   7.
   3. liga   1.   1.
ml. žáci A  Pohár ČSVP  3.   3.
   1. liga   3.   3.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2014/2015 (podzim) 2015/2016
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ml. žáci B  Pohár ČSVP  8.   8.
   3. liga   3.   3.
minižáci   Pohár ČSVP  1.   1.

Kuželky
muži A   krajský přebor I  8.   10.
muži B   okresní přebor  3.   3.
muži C   okresní přebor  6.   8.

Volejbal
ženy A   krajský přebor II  2.   2.
ženy C   okresní přebor  4.   4.
ženy S   okresní přebor  2.   2.

TJ Sokol Strakonice
stolní tenis
dospělí A  krajský turnaj   10.   2.
dospělí B  okresní přebor  8.   4.
dospělí C  okresní přebor  13.   7.
dospělí C  okresní přebor  5.
st. žáci   kraj. bod. turnaj  4., 11., 13., 18., 30., 40.
ml. žáci   kraj. bod. turnaj  3.,14., 32.
dospělí   ME veteránů (3 členové) 17.–32., 33.–64., 65.–102.

Tenis klub Strakonice
dospělí A  jihočeská divize  4.
dospělí B  krajský přebor III.  5.
dorost A   jihočeská liga   6.
dorost B   krajský přebor II.  3.
dorost C   krajský přebor II.  5.
st. žactvo A  jihočeská liga  1. postup na MČR – 9.–2.
st. žactvo B  krajský přebor I.  4.
ml. žactvo  jihočeská liga  6.
babytenis A  Memoriál Z. Kocmana, 2.
   JČ skupina B 

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2014/2015 (podzim) 2015/2016
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   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2014/2015 (podzim) 2015/2016

babytenis B  Memoriál Z. Kocmana, 4.
   JČ skupina D 
minitenis  Memoriál Z. Kocmana 2.
   JČ skupina
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« ANKETA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC  
 ROKU 2015 OKRESU STRAKONICE

Výsledky ankety vyhlašované Okresním sdružením České unie sportu Strakonice.

Jednotlivci dospělí – sportovec okresu
Roman Častoral, rallycross (Častoral Opel Motorsport) – v roce 2015 startoval cel-
kem v 17 závodech a byl pouze jednou na jiném než prvním místě, a to v závodě 
RCE v Litvě, kde ve finále musel odstoupit z prvního místa dvě kola před cílem 
kvůli poruše poloosy. 
Tomáš Fiala, tenis (Tenis klub Strakonice) – 3. místo na mistrovství světa lékařů 
v Rotterdamu, 5. místo v jihočeském žebříčku, v roce 2015 vítěz několika celostát-
ních turnajů.
Kristýna Tomšovicová, basketbal (BK Strakonice) – dlouholetá opora Béčka žen, 
největší tahoun týmu, který vybojoval postup do 1. ligy, již dnes patří mezi nejlep-
ších 20 střelkyň v historii klubu.
Jiří Volák, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – hráč základní sestavy mužů TJ Fezko 
Strakonice. Člen desetinásobných mistrů ČR (byl u všech mistrovských titulů). Po 
několik sezon zařazen do nejlepší sedmičky vodních pólistů ČR, člen reprezentač-
ního družstva mužů ČR.
Lucie Votavová, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – hráčka základní sestavy žen 
vodního póla Fezka Strakonice, byla u všech deseti titulů mistryň ČR, byla zařa-
zena do nejlepší sedmičky vodních pólistek ČR a byla členkou reprezentačního 
družstva žen ČR.
David Zbíral, házená (TJ ČZ Strakonice) – opora a platný hráč družstva házenkářů 
TJ ČZ.
Martin Mošovský, házená (TJ ČZ Strakonice) – vůdčí osobnost prvoligového druž-
stva házenkářů (muži), na jaře nejlepší střelec soutěže (157 branek, o 40 více než 
druhý).
Petra Chalušová, házená (TJ ČZ Strakonice) – brankářka, opora ligového družstva 
házenkářek (žen), úspěšně hostující i v extralize žen za Sokol Písek.
Tomáš Švehla, fotbal (Otava Katovice) – výrazná opora katovických fotbalistů, 
jeden z hráčů, který má rozhodující zásluhu na postupu do krajského přeboru 
a první příčce po podzimu.
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Jednotlivci mládež – sportovní talent
Tomáš Hollar, hokej (HC Strakonice) – kapitán družstva 8. třídy, která je na 1. mís-
tě v lize žáků (nejvyšší soutěž v ČR), nejlepší v kanadském bodování, kapitán 
jihočeského výběru.
Daniel Karger, tenis (Tenis klub Strakonice) – 1. místo ve svém ročníku v jiho-
českém žebříčku starších žáků, 43. v celostátním žebříčku, vítěz pěti celostátních 
turnajů ve čtyřhře, opora strakonického družstva staršího žactva.
Veronika Voráčková, basketbal (BK Strakonice) – výrazná opora reprezentačního 
týmu kadetek ČR, které získaly na ME v basketbalu zlaté medaile – ústřední roze-
hrávačka juniorek i kadetek Strakonic v extralize, nastupuje v extralize žen.
Tomáš Nejdl, házená (TJ ČZ Strakonice) – nejlepší hráč prvoligového družstva 
házenkářů (starší dorostenci) – rozehrávač a nejlepší střelec soutěže, který hraje 
velice úspěšně i v 1. lize mužů, kde patří k nejlepším hráčům.
Mikuláš Váchal, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – jeden z nadějných hráčů vod-
ního póla Fezka Strakonice, který se svou dobrou hrou v družstvu mladších i star-
ších dorostenců v současném ročníku vešel i do sestavy mužů. V jeho osobě má 
oddíl nadějné vyhlídky, aby se stal platným členem družstva mužů.
Rozálie Fügnerová, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – dorostenecká mistryně 
ČR, zařazena do nejlepší sedmičky dorostenek vodních pólistek ČR, členka repre-
zentačního družstva dorostenek ČR, v současnosti je i platnou hráčkou družstva 
žen. Byla též zařazena do reprezentačního družstva žen ČR. 
Antonín Švarc, atletika (TJ ČZ Strakonice) – mistr ČR v hodu oštěpem v kategorii 
žáci.
Michal Čadek, basketbal (SK Basketbal Strakonice) – je to aktuálně nejlepší hráč 
a střelec družstva U15, které hraje velmi úspěšně nadregionální ligu této katego-
rie, a současně hráč, který v rámci klubu zaznamenal největší zlepšení své výkon-
nosti v roce 2015.
Viktorie Dunovská, kanoistika/vodní slalom (Kanoistický klub Otava Strakonice) 
– 1. místo KP – 9. 5. 2015 Tábor, 3. místo MČR – 5. 9. 2015 Brandýs n. Labem.
Libor Marienka, muškaření (Rybářský sportovní klub Strakonice) – v roce 2015 
získal jako člen českého juniorského reprezentačního týmu bronzovou medaili 
v družstvech na mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku, které se konalo 
v americkém Vailu ve státě Colorado. V jednotlivcích skončil na 4. místě. Součas-
ně je členem týmu mužů RSK Strakonice, které obsadilo v sezoně 2015 celkové 
3. místo ve skupině A 2. ligy v této sportovní rybářské disciplíně, obsadil 1. místo 
v 2. lize v jednotlivcích.
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Družstva dospělí
TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, muži – mistři republiky – po roce získali 10. 
titul mistrů ČR, jeho hráči jsou pravidelně v nejlepší sedmičce vodních pólistů ČR.
TJ ČZ Strakonice, házená, muži – 2. celek 1. ligy 2014/2015, 1. liga 2015/2016 po 
podzimu 2015 bojuje o 1. místo v soutěži.
Otava Katovice, fotbal, muži – vítěz 1. A třídy jaro 2015, 1. místo po podzimní 
části KP mužů. Katovičtí fotbalisté zažili snový rok 2015. Po pěti sezonách, ve kte-
rých bojovali o postup do krajského přeboru, se to konečně na jaře 2015 povedlo. 
Po podzimu dokonce katovičtí fotbalisté krajský přebor jako nováček vedli. V roce 
2015 v okrese úspěšnější tým nebyl.

Družstva mládeže
HC Strakonice, lední hokej, 8. třída – 1. místo v lize žáků (nejvyšší soutěž v ČR), 
před celky jako je Škoda Plzeň, Motor ČB, účastník finálové skupiny.
TJ ČZ Strakonice, házená, starší dorostenci – 1. místo v 2. lize starších dorosten-
ců 2014/2015, v 1. lize starších dorostenců byli po podzimu 2015 ve středu tabulky. 
Trenérem kolektivu je Roman Nejdl.
TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, mladší žáci A – získali v poháru ČSVP i v 1. lize 
mladších žáků 3. místo, podařilo se jim po přechodu do vyšší věkové kategorie 
udržet výbornou výkonnost (v kategorii mini póla byli mistry ČR). Pro oddíl vodní-
ho póla jsou nadějí pro následující léta.

Trenér
Roman Malý, fotbal (Otava Katovice) – trenér katovických fotbalistů. Mužstvo 
převzal na podzim 2009. Každý rok s ním útočil na postup do krajského přeboru. 
Na jaře 2015 se to povedlo, na podzim vytáhl mužstvo až na samé čelo krajského 
přeboru. (Vítěz 1. A třídy jaro 2015, 1. místo po podzimní části KP mužů.)
Miroslav Vávra, házená (TJ ČZ Strakonice) – trenér prvoligového družstva mužů, 
zároveň trenér družstev mladších žaček a minižaček. Muži – druhý celek 1. ligy 
2014/2015, I. liga 2015/2016 po podzimu 2015 – tým bojoval o 1. místo v soutěži.
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Osobnost
Marek Fügner, vodní pólo (TJ Fezko Strakonice) – zasloužil se velkou měrou 
o přestavbu sportovního zařízení Sádky ve Strakonicích. Byl hráčem základní se-
stavy mužů vodního póla Fezka Strakonice, člen týmu desetinásobných mistrů ČR 
(byl u všech mistrovských titulů). Má velký podíl na získaných titulech. Po několik 
sezon byl zařazen do nejlepší sedmičky vodních pólistů ČR, člen reprezentačního 
družstva mužů ČR. V současné době je předsedou TJ Fezko Strakonice a oddílu 
plaveckých sportů TJ Fezko Strakonice.
Václav Vondra, kanoistika (Kanoistický klub Otava Strakonice) – výrazná osob-
nost strakonické kanoistiky, trenér, funkcionář. Stál u řady úspěchů kanoistů.
 



53

« ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2015 

V únoru vyhlásil Týdeník Strakonicko výsledky pátého ročníku ankety Sportovec Stra-
konicka. O pořadí rozhodlo bezmála padesát osobností sportovního a společenské-
ho života.

Sportovec roku v kategorii dospělých
1. Martin Mošovský (házená), HBC Strakonice 1921
2. Tomáš Švehla (fotbal), SK Otava Katovice
3. Roman Častoral (rallycross), Autoklub Otava Katovice

Kolektiv roku v kategorii dospělých
1. Fotbalisté SK Otava Katovice (krajský přebor)

Talent do 18 let
1. Tomáš Hollar (lední hokej), HC Strakonice
2. Johanka Hůrková (běh na lyžích), SKI-Klub Strakonice
3. Michaela Gaislerová (basketbal), BK Strakonice

Kolektiv roku v kategorii do 18 let
1. Osmáci HC Strakonice (hokej)

Trenér roku
1. Miroslav Vávra (házená), HBC Strakonice 1921

Sportovní osobnost roku
Tomáš Hajdušek starší (SK Otava Katovice)

Sportovec sympaťák
1. Tomáš Hollar (lední hokej), HC Strakonice
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