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« FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 VE STRAKONICÍCH

V roce 2016 vydalo město Strakonice ze svého rozpočtu na oblast tělovýchovy, 
sportu a ostatní volnočasové aktivity téměř 40,9 milionu korun. Částka zahr-
nuje dotace jednotlivým subjektům, dále pak finance určené na provoz a in-
vestiční náklady sportovišť spadajících pod správu města (provozní příspěvek 
pro STARZ v roce 2016 činil 20,4 milionu Kč) a na budování a úpravu stávajících 
cyklostezek včetně příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky. 
V roce 2016 byla také řešena státní podpora sportu prostřednictvím vyhlášených 
neinvestičních programů ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  Stra-
konickým klubům se podařilo získat více než 1 milion korun. 
Státní podpora sportu je v souladu s potvrzením Evropské komise z roku 2014, 
které se týká vyhlášených programů a finančního objemu poskytovaného na 
podporu sportu v České republice.
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« SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

V roce 2016 byla dokončena oprava zimního stadionu, která byla zahájena před-
chozí rok a probíhala za plného provozu. Za zhruba 5,3 milionu byla rekonstruo-
vána vzduchotechnika, elektrorozvody, nouzová signalizace a únikové východy.
Na tribuně ve sportovním areálu Na Sídlišti bylo zrekonstruováno sociální zařízení 
v přízemí objektu tribuny. Součástí prací bylo odstranění původních obkladů, ke-
ramické dlažby, zařizovacích předmětů a lehkých příček oddělujících kabiny WC. 
Jsou tu nové omítky, hydroizolace ve sprchách, nová dlažba i obklady a zařizovací 
předměty. Mimo vnitřní úpravy se rovněž rekonstruovalo WC pro diváky z boku 
tribuny včetně WC pro postižené. Celkové náklady na tuto akci dosáhly zhruba 
544 000 Kč. Město na ni získalo dotaci 98 000 korun z dotačního programu Jiho-
českého kraje.
Na plaveckém stadionu byl během prázdnin kompletně přestavěn relaxační bazén 
u 25m bazénu. Ten původní již prosakoval a zatékalo do armatury bazénového 

Nový celonerezový relaxační bazén.  Foto: archiv MěÚ
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ochozu a podzemní technologie. Nový bazén je celonerezový, má přelivové žláb-
ky po celém obvodu. Rozměr bazénu je 6,8×3,8 m s hloubkou 50 cm. Ve strojovně 
pod bazénem byla vyměněna celá technologie na úpravu vody. Nové obklady má 
i ochlazovací bazén. Na plaveckém stadionu vyměnili čtyři staré pískové filtry pro 
venkovní bazén za pět menších, ale účinnějších s ohledem na budoucí přestavbu 
šaten. Investice dosáhla 1,5 milionu korun.

Od léta 2016 slouží veřejnosti venkovní workoutové hřiště s hrazdami, žebříky 
a posilovacími stroji u prodejny Lidl. Na hřiště finančně přispěly Nadace ČEZ a Mi-
nisterstvo vnitra. 

Workoutové hřiště.  Foto: archiv MěÚ
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« KOMISE PRO SPORT 2016

Komise pro sport tento rok poprvé rozdělovala peníze sportovním klubům pro-
střednictvím Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit. Ještě předchozí rok město poskytovalo 
příspěvky podle zásad pro poskytování finančních příspěvků určených pro tělový-
chovu, sport a ostatní volnočasové aktivity.  
Nový dotační program stanovil šest oblastí podpory: opatření 1 – Podpora na ná-
jemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – spravovaných 
STARZem Strakonice, opatření 2 – Podpora na nájemné ve sportovních zaříze-
ních města Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných 
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 akcí. Na pro-
gram bylo pro rok 2016 zastupitelstvem v rámci rozpočtu města Strakonice vyčle-
něno 6,3 milionu korun. V roce 2016 se peníze rozdělovaly také v rámci indivi-
duálních dotací. Z oblasti sportu peníze získali dva žadatelé – HC Strakonice na 
mládežnické MČR (5 000 Kč) a Jiří Veselka pro svou dceru Sáru, reprezentantku ve 
snowboardu (10 000 Kč).
Do všech šesti opatření bylo podáno celkem 148 žádostí, podpořeno bylo 122 z nich. 
(viz tabulka str. 8)
V druhé polovině roku se členové komise zabývali úpravou pravidel pro poskytová-
ní dotací v roce 2017. Navštívili také několik akcí, které byly z dotačního programu 
města podpořeny. 

Členové komise byli také seznámeni s novelou zákona o podpoře sportu 
č. 230/2016 Sb., která městům stanovuje povinnost zpracovat plán rozvoje sportu, 
který má obsahovat: vymezení oblastí podpory sportu z rozpočtu obce, priority 
pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost 
sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních 
zařízení pro občany obce. Plán musí mít města a obce hotov do 1. července 2018. 
Komise se do tvorby tohoto materiálu zapojí.



8

Počty žádostí podpořených z Dotačního programu města Strakonice 
na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro 
rok 2016

Pozn.:  Opatření 1, 3, 4 a 5 – vyhlášena jen jedna výzva, 
 Opatření 1 a 2 – podpora všech žadatelů (nájmy v zařízení STARZu a tělocvičnách ZŠ)
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Op 1 – podpora na nájemné ve 
sportovních zařízení STARZ pro 
mládež

16 - - - 16 5 000 000

Op 2 – podpora na nájemné 
– v tělocvičnách ZŠ

14 - 13 - 27 300 000

Op 3 – podpora provozu, oprav 
a údržby sportovišť ve vlastnic-
tví žadatele

5 - - - 5 250 000

Op 4 – podpora sportovní čin-
nosti mládeže do 18 let

15 - - - 15 450 000

Op 5 – podpora volnočasové 
činnosti mládeže do 18 let

10 - - - 10 100 000

Op 6 – podpora jednorázových 
sportovních a volnočasových 
akcí

28 19 21 7 75 200 000
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« VÝSTAVA VĚNOVANÁ STRAKONICKÝM 
 OLYMPIONIKŮM

Od dubna do května se ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny konala výstava 
věnovaná strakonickým olympionikům. Představila osm sportovců, kteří ve Strako-
nicích se sportem začali nebo se mu tady věnovali celý život. Každému byl věno-
ván výstavní panel s krátkým životopisem a fotografiemi. Výstavu připravil odbor 
školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice. Byla součástí projektu 
Jižní Čechy olympijské 2016.
Prvním strakonickým rodákem, který hájil národní barvy na olympiádě, byl Jindřich 
Vágner. Byl na startu plaveckého závodu na 100 m volným způsobem na olympiá-
dě v Tokiu (1964). Dalším byl běžec Josef Jánský, který startoval na OH v Mnichově 

Expozice výstavy ve Šmidingerově knihovně. Byla součástí projektu Jižní Čechy olympijské 2016. 
 Foto: archiv MěÚ
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(1972) na trati 10 000 m a v Moskvě (1980) stál na startu maratonu. Na zimních 
olympijských hrách v Lake Placid (1980) a Sarajevu (1984) se v lyžařských běžec-
kých disciplínách představil lyžař Miloš Bečvář. 
V roce 1988 se na OH do Soulu podívali basketbalistka Eva Blažková (roz. Kalužá-
ková) a moderní pětibojař Jiří Prokopius, který se účastnil i dalších her v Barceloně 
(1992). Tam v roli trenéra jel i MVDr. Miroslav Vondřička, pod jeho vedením bas-
ketbalistky vybojovaly šesté místo. V Lillehammeru (1994) se v hokejovém týmu 
představil brankář Roman Turek. Zatím posledním strakonickým účastníkem olym-
pijských her v Soči (2014) byl hokejista Alexander Salák.
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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

Agoge Martial Arts
Předseda: Ing. Karel Uhlíř
Sídlo: Volyňská 108, 386 01 Strakonice (tréninky: výměník Na Stráži)
Tel.: 773 868 174
E-mail: admin@agogemartial.art
Web: www.agogemartial.art
Činnost: bojová umění

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

Basketbalový sportovní klub Strakonice – Magpies
Předseda: Milan Lebeda
Organizační pracovník: Jan Melichar
Sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
Činnost: basketbal
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Biatlon Strakonice
Předseda: Ing. Jiří Jeníček
Sídlo: Máchova 585, 386 01 Strakonice
Tel.: 775 204 060
E-mail: jenicek.projekty@seznam.cz
Činnost: letní a zimní biatlon, orientační biatlon

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

Fbc Strakonice 
(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
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FK Junior Strakonice
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
Předseda: Václav Vondra
Sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
Tel.: 721 960 222
E-mail: v.vondra@cbox.cz 
Činnost: vodní slalom

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
Předsedkyně: Eva Lánová
Sídlo: Tažovická Lhota 2, 387 16 Volenice
Tel.: 603 212 103
E-mail: lanovka@centrum.cz
Činnost: přístrojové potápění
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Potápěči Strakonice
Předseda: Luděk Stejskal
Sídlo: Heydukova 1096, 386 01 Strakonice 
Tel.: 602 138 689
E-mail: udamak@seznam.cz 
Činnost: sportovní potápění

RM dance
Sídlo/tréninky: Palackého nám. 86, 386 01 Strakonice
E-mail: rmdance.martina@seznam.cz, bilkova.martina@seznam.cz 
Web: www.rm-dance.cz
Činnost: tanec

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I
Starosta: Jiří Zábranský
Sídlo: Sokolovská 38, 386 01 Strakonice
Kontaktní osoba: Václav Staněk
Tel.: 724 207 213 
Činnost: hasičský sport

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov
Starosta: Jan Kozák
Sídlo: Dražejov 38, 386 01 Strakonice
Tel.: 604 65 617
Činnost: hasičský sport

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

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice
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

ČSS – Sportovně střelecký klub 0298
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
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
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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

TJ ČZ Strakonice
Předseda: Josef Opava
Kontaktní osoba:
– oddíl házené – HBC Strakonice 1921: předseda Miroslav Vávra, generální se-
kretář Ing. Eva Krausová, tel. 606 669 916, e-mail: hazenastrakonice@seznam.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
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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 

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
Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice sdružovalo v roce 2016 níže uvede-
né strakonické tělovýchovné jednoty a sportovní kluby:

Okresní sdružení 
Česká unie sportu Strakonice

Předseda: Ing. Jiří Volák
Manažer sportu: PaedDr. Pavel Kouba (do r. 2017)
Adresa: Husova 380, 386 01 Strakonice
Tel.: 777 281 123, 603 936 223
E-mail: osst@jck.cuscz.cz
Web: http://jck.cuscz.cz/st/uvod.html
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SK JUDO 1990 Strakonic 43 12 55 31 10 41 1 0 1 9 2 11

Fbc Strakonice 85 1 86 31 0 31 12 0 12 34 1 35

HC Strakonice 192 15 207 119 14 133 14 0 14 48 1 49

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

TJ ČZ Strakonice, spolek 472 473 945 164 177 341 15 22 37 278 263 541

Sportovní klub CYKLO-MACNER Strakonice 34 7 41 0 3 3 0 0 0 33 4 37

TJ Balvani Strakonice 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93

Basketbalový sportovní klub Strakonice MAGPIES 17 1 18 0 0 0 0 0 0 17 1 18

Kanoistický klub Otava Strakonice 20 13 33 5 8 13 2 2 4 11 2 13

Tenis klub Strakonice 66 27 93 21 14 35 8 1 9 34 9 43

Basketbalový klub Strakonice 9 153 162 0 53 53 0 22 22 9 57 66

FK Junior Strakonice 236 4 240 137 3 140 18 0 18 63 0 63

TJ Dražejov 179 7 186 65 7 72 4 0 4 106 0 106

Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice 237 202 439 92 94 186 19 11 30 114 89 203

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice 15 14 29 6 8 14 1 0 1 7 6 13

SK Basketbal Strakonice 74 0 74 37 0 37 4 0 4 24 0 24

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

2732 1099 156 1346
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« CO PŘINESL ROK 2016

Aeroklub Strakonice
Aeroklub Strakonice se v roce 2016 pravidelně věnoval parašutistické a letecké 
činnosti na sportovní i rekreační úrovni, výcviku teoretickému a praktickému no-
vých i současných pilotů a parašutistů. Pro členy aeroklubu pořádal zdokonalovací 
výcviky pod vedením zkušených instruktorů. Parašutisté naskákali přes 1 000 se-
skoků a piloti nalétali více než 1 200 hodin. Ze 72 členů Aeroklubu se deset zú-
častnilo vrcholových soutěží – mistrovství světa, světový pohár, mistrovství Evropy, 
mistrovství ČR v parašutismu. Dva naši členové jsou také členy armádního spor-
tovního oddílu parašutismu DUKLA, jehož hlavním úkolem je vytvářet podmínky 
pro sportovní přípravu na vrcholné soutěže – olympijské hry, mistrovství světa či 
mistrovství Evropy. Pět našich členů reprezentuje Aeroklub Strakonice v celostátní 
plachtařské soutěži CPS. Za úspěch také považujeme rozšíření řad členů Aeroklu-
bu o mladé sportovce, celkem členská základna vzrostla v roce 2016 na 72 členů. 
V roce 2016 jsme na letišti Strakonice pořádali dvě z pěti parašutistických soutěží 
ČR v přesnosti přistání, a to Strakonický FEZ a Strakonický bazén. Byli jsme spolu-
pořadateli mistrovství světa v přesnosti přistání Paraski.

Největší sportovní úspěchy našich členů:
Světový pohár v PARASKI: Vrchlabí – Petr Chládek ml., 2. místo
Německo – Jakub Rataj, 2. místo
Rakousko – Jakub Rataj, 3. místo
Mistrovství světa v Paraski: Jakub Rataj – 3. místo
Mistrovství ČR v klasických disciplínách: Jakub Rataj – 2. místo
Světový pohár v přesnosti přistání: Petr Chládek ml. (Chorvatsko) – 1. místo, Slovin-
sko – 1. místo, Itálie – 1. místo, Rakousko – 3. místo, Švýcarsko – 1. místo, celkově 
– 1. místo
MČR – 1. místo – junior Petr Chládek
MČR – 1. místo – Petr Chládek dospělí
Mistrovství Evropy: Petr Chládek ml., Bulharsko, celkově – 1. místo
MČR – 3. místo – dospělí v kombinaci, Petr Chládek 
Plachtařské mistrovství Pribina Cup: 19. místo Michael Fík
Plachtařské mistrovství ČR: 24. místo Michael Fík
Pohár Vysočiny: 8. místo Jaromír Pauer
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V červnu jsme na letišti ve spolupráci s 25. protiletadlovým raketovým plukem Stra-
konice, Policií ČR, záchrannou službou a hasiči zorganizovali den dětí.
V květnu uspořádal na letišti Strakonice 25. protiletadlový raketový pluk Armády ČR 
ve spolupráci s Aeroklubem Strakonice den otevřených dveří, který přilákal 3000 
diváků.

BK Strakonice
V soutěžích při vstupu do nového roku má klub jedenáct týmů, které hrají mistrov-
ské soutěže. Obsadily se tradičně všechny dosažitelné soutěže.
Ženy A – Pokračovaly v matných výkonech. I když byly někdy zápasy vyrovnané, 
v závěru se prohrávalo. Skončily po dlouhodobé části poslední, s jedinou výhrou. 
Ale díky nezájmu týmů z první ligy se liga udržela bez baráže. To byl klad.
V podzimní části jsou značně oslabeny. Skončila Michaela Drachovská, odešla 
výborná střelkyně Michaela Gaislerová (do USA) a do USK nadějná Veronika Vo-
ráčková. Skončila i jediná zahraniční hráčka Irena Vrančič. Díky snaze trenérů přišly 
mladé hráčky – Veronika Rybová, Štěpánka Traubová, Barbora Holubová, Daniela 
Kyselová, Eliška Petrušková. Z domácích děvčat nastupují – Míša Fauová, Jolana 
Krejčová, Zdeňka Paroubková, Eliška Malá, Ludmila Dudáčková a zkušenější Linda 
Svobodová s Jitkou Musilovou. O účasti se rozhodlo na poslední chvíli, a tak tým 
nastoupil prakticky bez společné přípravy. To se muselo projevit v jejich hře. Pod-
zim skončil s jednou výhrou v Brně, i když určité části zápasů byly vyrovnané. Tre-
nérem týmu zůstal Petr Martínek a asistentem Jiří Johanes. Vedení klubu nemělo 
možnosti, ale hlavně asi ani ochotu pokračovat v extraligové podpoře z minulých 
sezon, to je první ztráta. Ani vedení města nenašlo dostatek ochoty podat pomoc-
nou ruku. To je nepochopení reprezentace města a neuznání víc než šedesátileté 
snahy klubu. 
Béčko – V jarní části hrálo nejpohlednější, ale i účelný basketbal, a proto obsa-
dilo v první lize nečekané druhé místo. Přes řadu překážek (studium, mateřské 
povinnosti) vytvořilo skvělou partu, která reprezentovala naši školu a vysloužila 
si podporu diváků. Do podzimní části nastupuje ve značně oslabené sestavě. 
Chyběly tahounky rozehrávky – Eva Šindelářová a Kristýna Tomšovicová – Toma-
nová, pro zranění nezačaly hrát Klára Kubičková, Alena Jeništová, později i Zdeňka 
Paroubková a Petra Lukešová. Partu tým stále drží, ale na hřišti byl zcela jiný tým. 
Nadějnou pomocí je návrat Petry Reisingerové. Hraje Aneta Makovcová, Kateřina 
a Hana Kuncipálovy a pomáhají prvoligové hráčky Linda Svobodová a Jolana Krej-
čová. Proto se tým drží v podzimní části pod středem tabulky a všichni čekají na 
návrat ke své hře. Hrající i dobrou trenérkou je Petra Lukešová.
Céčko – Další skvělá parta u nás vychovaných děvčat, která prokazuje vztah ke 
hře. Zaslouží pochvalu za každý zápas. To, že vyhrávají v oblastním přeboru, je ob-
divuhodné. Oporami byly a i na podzim jsou Dana Maršíková, Eva Charvátová, Eva 
Čížková, Lucie Chvostová, Milena Sýkorová a Jitka a Petra Hradských. Vše si hradí 
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samy, i to je důkaz vztahu k basketbalu. Po podzimní části jsou v čele oblastního 
přeboru.
Juniorky – V extralize v jarní části skončily sedmé, to byl až nečekaný úspěch. 
I v zápasech o účast na přeboru ČR podaly velmi dobrý výkon. Oporami byla 
Michaela Gaislerová, Veronika Voráčková, Ludmila Dudáčková, které daly téměř 
3/4 našich bodů. Po odchodu dvou prvních střelkyň vstoupil tým do podzimní čás-
ti značně oslaben, i když díky snaze trenérů byl doplněn stejnými hráčkami z okol-
ních klubů jako tým Áčka. Cílem je udržení extraligové soutěže a zcela logicky to 
nemají lehké. V podzimní části se tým pomalu sehrává a důsledkem je jedna vý-
hra. Nejlepšími střelkyněmi jsou Ludmila Dudáčková, Eliška Petrušková a Barbora 
Holubová. Problémem je malý počet hráček, stejně jako u Áčka žen, a tím vzniká 
nepravidelnost tréninků. Tým vede Petr Martínek s asistentem Jiřím Johanesem.
Kadetky – V jarní části se zapsalo do jejich střelecké listiny 19 hráček, to byl prv-
ní klad. Také jejich umístění na 8. příčce je nesporným úspěchem. Do hry byly 
zařazeny i žákyně a také přišly Adéla Stiborová a Viktorie Kubová. Mezi nejlep-
ší střelkyně (Dudáčková, Voráčková) se zařadily Tereza Brušáková, Magdaléna 
Rajtmajerová, Alexandra Schallerová, ale i žačky. Také kadetky se v podzimní části 
především hledají, neboť i u nich se projevil odchod střeleckých opor, ale skončily 
i další hráčky. Mají pět výher, a tím jsou jejich naděje na udržení extraligy z na-
šich týmů nejlepší. Jsou sedmé v extralize. Chybí jim výraznější střelkyně, nejlepší 
jsou Ludmila Dudáčková, Tereza Brušáková, Sára Vadlejchová a Barbora Holubová, 
40 bodů přidala žákyně Barbora Suchanová. Navíc přišla nová děvčata Adéla Sti-
borová a Viktorie Kubová. Trenérské obsazení je jako u juniorek, jen v obraceném 
pořadí.
Starší žačky – Také ony mají v jarní části mezi střelkyněmi 19 hráček. Nejlepší byly 
Kateřina Votavová, Sára Vadlejchová, Tereza Bittnerová, Jindřiška Klejnová. Hrály 
s nimi také mladší žačky. Nepostoupily mezi nejlepších osm týmů, a tak skončily 
na 14. místě v ČR. Umístění je to určitě solidní, ale hrály polovinu sezony mezi 
slabšími soupeři, a to není dobrá příprava pro přechod mezi kadetky. Trenérem 
byl Jakub Mužík.
Do podzimní části nastoupily loňské mladší žačky doplněné nadějnými mladší-
mi žačkami (Karolina Baloušková, Michaela Jánská, Jolana Chylíková), které s nimi 
hrály i v minulé sezoně. Jejich počet je malý, navíc do konce roku skončilo pět 
hráček. Kvůli jednobodové prohře s Karlovými Vary se jim nepodařilo postoupit 
do extraligy. To bylo zklamání, neboť v základní části porazily všechny postupující 
týmy (mimo Karlových Varů). Střeleckou oporou byla Barbora Suchanová, (která 
právě s K. Vary doma nehrála), dále střílely Tereza Soukupová, Anna Ovsjanniková, 
Viola Roučková. Trenéři – Alena Maršánová, Miroslav Vondřička.
Mladší žačky – Po pětiletém výpadku, kdy se týmy žaček neprobojovaly mezi nej-
lepších osm týmů, se podařilo postoupit na přebor ČR. Na něm skončily šesté, to 
je úspěch násobený tím, že většina týmů byla posílena hostujícími hráčkami. Stře-
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leckými oporami byly Barbora Suchanová, Tereza Nepodalová, Anna Ovsjanniko-
vá, Viola Roučková a Tereza Soukupová. I na přeboru ČR pomohly týmu uvedené 
minidívky, které startují za starší i v podzimní části. Trenéři – Alena Maršánová, 
Miroslav Vondřička.
V podzimní části navazuje družstvo svými výkony na své medaile z loňské sezony 
a vysoko přehrává své soupeře. Zajistily si postup do extraligy, to byl hlavní cíl. Na-
víc vytvořily skvělou partu, opory ve hře a střelbě – Karolina Baloušková, Michaela 
Jánská, Adéla Junková, Jolana Chylíková. Trenér v podzimní části – Jakub Mužík. 
Nejstarší minidívky – Dosáhly velkého úspěchu, po očekávané výhře v oblasti vy-
bojovaly bronzovou medaili na přeboru ČR! Tým tvořilo společně s mladšími mi-
nidívkami víc než třicet střelkyň. To byl další klad. Tahouny hry byla děvčata, která 
hrála za mladší žačky. Střelecky je doplňovaly Gabriela Němcová, Romana Cho-
cholatá, Natálie Breibischová, Lucie Čadková, Tereza Červenková, Adéla Baláková, 
Amálie Rozhonová. Trenérkou týmu byly Jaroslava Bernasová a Lucie Baláková.
V podzimní části, i když hrají převážně s chlapci, postoupily do finále oblastního 
přeboru. Nejvíc bodů daly Hana Manová, Klára Petelová, Nela Bernasová. 
Mladší minidívky – Byly naším nejúspěšnějším týmem, na přeboru ČR získaly stří-
brnou medaili. V týmu bylo zapsáno 22 střelkyň, a to byl další úspěch, navíc na-
dějný. Nejlepšími střelkyněmi byly: Adéla Junková a Karolína Hauserová, táhly hru 
a také každá dala přes 200 bodů. Dalšími střelkyněmi byly Romana Chocholatá, 
Lucie Čadková, Ada Johanesová, Hana Manová. Jejich kvalitu potvrdila skutečnost, 
že na přeboru byla nejlepší hráčkou vyhlášena Adéla Junková a v nejlepší pětce 
byla i Kája Hauserová. Trenérkou týmu byla Radka Drnková, asistentkou Jaroslava 
Bernasová. V podzimní části soutěže postoupily do finále OP. Nejvíc bodů dala 
Anastázie Pešková a Eva Majerová. Také ony hrají v OP s chlapeckými týmy. Trenér-
kou je Radka Drnková.
Nejmladší minidívky – Skončily na přeboru ČR 12., to bylo trochu zklamání ve srov-
nání s medailemi našich starších minitýmů, ale již postup na přebor je úspěch. 
A zase je nadějí, že body dalo 19 hráček. Nejlepší byly Hana Manová, Sára Parko-
sová, Nela Bernasová, Denisa Bittnerová. Navíc v přeboru oblasti hrálo i Béčko se 
14 střelkyněmi – nejlepší Anastázie Pešková a Lucie Lazarová. Celkové úspěchy 
minitýmů jsou dány mimořádnou obětavostí trenérky Radky Drnkové. V podzimní 
části tým vybojoval postup do finále OP. Nejvíc bodů daly Veronika Chalupová, 
Jolana Policarová a Lucie Krčálová. V podzimní části pomáhají s trénováním Zuzka 
Faltusová a Lenka Pavcová. 
Školská liga – Hrála se díky obětavosti rodiny Aleše Svobody, který zajistil vše po-
třebné. Soutěže se zúčastnily všechny strakonické základní školy. Hrálo se dlou-
hodobě se smíšenými týmy chlapců a dívek. Hrály děti 1. až 4. tříd. Vyvrcholením 
byl finálový turnaj, ve kterém se také hrál zápas sever proti jihu, složený z nejú-
spěšnějších dětí. Navíc byl doplněn zápasem týmů z Volyně a Borotína. Ligu hrálo 
80 dětí, střílelo 34 dívek a 15 chlapců. Vyhrála ZŠ F. L. Čelakovského – trenérka 
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Radka Drnková, před ZŠ Dukelská – trenér Aleš Svoboda, ZŠ Krále Jiřího z Podě-
brad – trenérka Jitka Musilová a ZŠ Povážská s trenérkou Lenkou Pavcovou.
Naše veteránky (ženy nad 45 let) – Ve své kategorii znovu obhájily titul přeborníka 
ČR. Na MS veteránek v USA v týmu ČR hrála Lenka Brücklerová a Alena Pinnerová.
Podíl na reprezentaci – Na MS kadetek startovala Veronika Voráčková (5. místo), 
na ME dvacítek byl jako trenér Petr Martínek, masérem zde byl Pavel Vilím (3. ve 
skupině B), na ME kadetek startovala Ludmila Dudáčková a Barbora Holubová 
(7. místo)
Sportovec okresu – Měli jsme tři zástupce – za ženy Kristýna Tomanová a za mlá-
dež Michaela Gaislerová a Veronika Voráčková. 
Jako rozhodčí působili v OP Gusta Koch, Petr Janda, Jakub Mužík, Nikola Drnková, 
Martin Šlehofer, Kateřina Baloušková, Martina Hollarová. 
Do práce v krajském výboru ČBF byl zařazen v podzimní části obětavý Michal 
Pivovarský.

Cobra Ryu
V roce 2016 se zaměřila činnost školy bojových umění na již tradiční koncepci, 
to znamená kombinaci sportovní přípravy oddílů karate i allkampf-jitsu a účast 
žáků školy na desítkách turnajů v rámci kraje, České republiky a mezinárodních 
soutěžích, ale i na výcvik směřující k osobnímu růstu a dovednosti každého člena 
školy. V roce 2016 absolvovalo úspěšně zkoušku z technické vyspělosti celkem 
38 karatistů a 12 adeptů stylu allkampf-jitsu. Samozřejmou součástí výcviku bylo 
také i zaměření na praktické využití principů bojových umění pro sebeobranu, 
ale i pro každodenní život. Jako každoročně proběhl v září 2016 úspěšný nábor 
nových členů. 
Nejširší základnu měl v roce 2016 opět sportovní oddíl karate, a to převážně ka-
tegorie dětí a dorostu. Oddíl allkampf-jitsu rozšířil svou členskou základnu i účast 
na sportovních turnajích. Jako v předešlých letech dosahovali na sportovních 
soutěžích krajské i republikové úrovně úspěchů převážně sportovci v kategoriích 
dorostu, juniorů a dospělých. Na krajské úrovni se opět prosazovali i sportovci 
v žákovských kategoriích. 
V roce 2016 absolvovali bojovníci ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice 
celkem osm krajských turnajů. Ve Strakonicích se 21. 5. konalo 3. kolo krajské ligy 
a organizovala jej z pověření Jihočeského svazu karate Cobra Ryu Strakonice. Tur-
naje se zúčastnilo 148 karatistů z 12 oddílů. Dále se strakoničtí karatisté zúčastnili 
pěti národních a jednoho mezinárodního turnaje a velkých cen. Vyvrcholením 
celé sezony bylo mistrovství ČR, na které se nominovali čtyři karatisté z Cobry 
a vybojovali zde jednu bronzovou medaili. Na domácí šampionát se nominovali 
i vyznavači bojového umění allkampf-jitsu. Ti zde vybojovali tři medaile (jednu stří-
brnou a dvě bronzové). Do sportovního zápolení se v roce 2016 zapojily všechny 
věkové kategorie, které ve škole trénují, to znamená od mladších a starších žáků, 
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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 něm vybojovali tři zlaté, dvě stříbrné a jednu 
bronzovou medaili.
Celkem karatisté a vyznavači allkampf-jitsu v roce 2016 získali 42 medailí, z toho 
devět zlatých, dvanáct stříbrných a 21 bronzových. 
Kromě sportovních soutěží a turnajů se výběr strakonických karatistů zúčastnil 
i v roce 2016 několika významných mezinárodních seminářů.
Tradiční letní soustředění celé členské základny a rekreačně trénujících přátel pro-
běhlo 18. až 25. července ve Vrbně u Blatné. Zúčastnilo se ho 42 cvičenců všech 
věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní výcvik byl rozdělen do několika skupin 
dle věku, zaměření a výkonnosti. Sportovní tým se jako vždy zaměřil převážně 
na taktickou a technickou přípravu pro novou sezonu. Společným jmenovatelem 
pro všechny skupiny pak bylo jako každý rok zvyšování fyzické kondice, relaxace 
a speciální aktivity zaměřené na utužování vzájemných vztahů a týmovou spolu-
práci. 

Fbc Strakonice
Rok 2016 byl pro strakonický florbal velmi důležitý. Je to již druhý rok, kdy fun-
gujeme jako samostatný oddíl a podařilo se nám v klubu stabilizovat členskou 
základnu.
V sezoně 2016 měli muži premiéru ve třetí nejvyšší celostátní soutěži. Bohužel 
se ukázala nezkušenost s takovou soutěží 
a již od poloviny sezony bylo jasné, že dostat 
se do play-off bude velmi obtížné! Muži na-
konec obsadili v těžké konkurenci 11. místo 
s 20 body na kontě a se ztrátou osmi bodů na 
postupové play-off. Následné play-down s TJ 
Sokol Jaroměř prohráli na plné čáře a čekala je 
tak baráž s týmem FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň. 
Tu zvládli na výbornou a po třech výhrách zů-
stala Národní florbalová liga ve Strakonicích. 
Celkově se jako oddíl soustředíme na rozšiřo-
vání členské základny a snažíme se pro naše 
hráče vytvářet co nejlepší podmínky. Důraz 
také klademe na vzdělávání našich trenérů, 
kteří každoročně navštíví hned několik škole-
ní a seminářů. Na nadcházející rok máme na-
plánovanou velkou náborovou akci, na které 
již pilně pracujeme.

Foto: archiv Fbc
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FBC DYNAMO Strakonice
V roce 2016 byla pravidelně vykonávána sportovní činnost v podobě tréninků a mi-
strovských utkání. V konečné tabulce jsme skončili v jihočeském přeboru mužů 
na 9. místě s 19 body.

FK Junior Strakonice
U6, U7 – Nejmladší zástupci strakonického junioru rozvíjeli své dovednosti a udě-
lali první krůčky ve fotbalové kariéře. Společně trénoval ročník 2011 a 2010 pod 
vedením Lukáše Linharta a Jiřího Prokeše. Děti nastupovaly na první fotbalové 
turnaje a později se k nám přidal trenér Petr Baloušek společně se synem. Na jaře 
jsme měli již přes 20 fotbalistů, kteří ukončili úspěšnou sezonu první dokopnou.
U8, U9 – Kategorie U9 a U8 pod vedením trenérů Marka Hůzla, Marka Švejnohy, 
Štefana Valigurského a Tomáše Kostky absolvovala dvě soutěže naráz – okresní 
přebor mladších přípravek (1. místo) a krajský přebor mladších přípravek (3. místo). 
Dále jsme se zúčastnili mnoha přátelských utkání a turnajů. Za úspěch lze pova-
žovat vysoký počet 30 aktivních hráčů, kteří se podíleli na zmíněných umístěních. 
Opět jsme pořádali Vánoční turnaj ve sportovní hale, kde nás po finálové prohře 
připravila o vítězný hattrick pražská Slavie. Dále jsme se podívali na mistrovství re-
publiky Ondrášovka cup, kde jsme bohužel výsledkově selhali a obsadili 20. místo. 
Přesto jsme tento turnaj hodnotili jako obohacení do naší budoucnosti.
U10, U11 – Do jarní části sezony 2015/2016 jsme posílili, když k nám přestoupili 
Jan Šíp ze Sousedovic a Lukáš Vaněček z Dražejova. V KP jsme skončili na pěkném 
5. místě, kdy jsme stahovali podzimní manko na 4. Meteor Tábor/Větrovy, jeden 
bod nakonec chyběl. Mimořádně se nám vydařil domácí zápas s Vimperkem, ve 
kterém jsme zvítězili v součtu obou hřišť 13:10 a byla to u ročníků 2005 a 2006 
vůbec první výhra proti tomuto silnému soupeři v konfrontacích od ml. přípravek. 
V OP jsme jasně dominovali a vyhráli přebor s velkou převahou. Nejvyrovnanější 
zápasy s námi sehrála Volyně, se kterou jsme ztratili jediný bod na „horké“ volyň-
ské půdě, kde jsme zvítězili až po penaltách 4:4 (3:2 pk) a doma po tuhém boji 
soupeře porazili 5:3. Dalšího konkurenta v boji o prvenství, Blatnou, jsme přehráli 
jednoznačně – venku 7:3 a doma dokonce 11:2. Úspěšně jsme také reprezentova-
li na tradičním turnaji OFS, který jsme suverénně opanovali a Jan Šíp byl s 15 trefa-
mi vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. K úspěchům mimořádně vyvedené jarní 
části patří také 3. místo za dvěma mužstvy z Písku na turnaji k výročí založení měs-
ta Vodňany s mezinárodní účastí. Na závěr úspěšného jara jsme skončili na tur-
naji NOIMAK CUP pořádaném Martinem Chylíkem na 2. místě, za děvčaty Slavie 
Praha r. 2004. Finálový zápas výborné úrovně před diváckou kulisou, kterou kluci 
ještě nezažili, skončil v základní hrací době 1:1 a penaltový rozstřel lépe zvládly 
Slávistky, nicméně diváci oba týmy odměnili velkým potleskem za výborné výkony. 
Bylo to vskutku vydařené jaro! Na úspěšné reprezentaci klubu se podíleli tito hráči 
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(r. 2005): Jiří Streiner, Vladislav Hájek, Fabián Dufek, Lukáš Prokop, Michael Ředina, 
Jan Šíp, Jakub Straka, Jan Voják, Patrik Fürbach, Jiří Kočí, Dominik Barborka, Edita 
Cimrhanzlová (r. 2004); (r. 2006): Michal Čumpelík, Tomáš Velek, Filip Sokol, Daniel 
Hruška, Lukáš Pacák, Daniel Reindl, Lukáš Vaněček. Trenérský tým tvořili: Vladislav 
Hájek, Jiří Steiner, Martin Sokol a Jan Pacák.
Do podzimní části sezony 2016/2017 bylo nutné doplnit početně slabší ročníky 
2006 a 2007, takže k nám přišli noví kluci (z jiných klubů nebo začínající s fotba-
lem), které bylo třeba zapracovávat „za pochodu“ – r. 2006: Matyáš Janda (Vodňa-
ny), Petr a Pavel Moudrých (navrátilci z Písku), Matěj Straka, Jakub Činovec; r. 2007 
– Štěpán Mach (Osek), Kamil Dejmek (Dražejov). Tito kluci se přidali ke stávajícímu 
kádru: r. 2006 – Michal Čumpelík, Tomáš Velek, Filip Sokol, Daniel Hruška, Lukáš 
Pacák, Daniel Reindl, Lukáš Vaněček; r. 2007 – Karel Kloud, Theodor Káles, Václav 
Mrkvička, Viktor Janda, Vojtěch Fiřt, Daniel Palíšek. Museli tedy i kvůli těmto změ-
nám poněkud ustoupit z pozic. Nicméně kluci se postupně zlepšovali a osmé 
místo v KP a třetí v OP jsou slušná, předvedená hra byla také na solidní úrovni. 
Trenérský tým tvořili: Jiří Steiner, Martin Sokol, Jan Pacák, Martin Fiřt a Vladislav 
Hájek (připojil se až v průběhu podzimní části).
U12, U13 – V jarní části sezony 2015/2016 jsme v kategorii ml. žáků v KP skončili 
pátí a 1. A třídě druzí. Pod vedením trenérů Daniela Myslíka a Miroslava Jezla (po-
sunul se hned v úvodu jarní části z kategorie st. přípravek k ml. žákům) předváděli 
kluci solidní výkony, které se promítly také ve slušné umístění.
Podzimní část sezony 2016/2017 jsme byli v KP i 1. A třídě druzí. Kádr tvořili tito hrá-
či (r. 2004): Matyáš Brož, Matěj Halama, Lukáš Pomej, Martin Hrašný, Viktor Štěch, 
Stanislav Němejc, Ondřej Bambásek, Maxmilián Macht, Matyáš Frček, Filip Šulda, 
Matouš Virostek, Jakub Kuncl (r. 2005): Fabián Dufek, Lukáš Zvonek, Lukáš Prokop, 
Michael Ředina, Jiří Steiner, Vladislav Hájek, Maxim Stöger, Patrik Fürbach, Jakub 
Straka, Jan Voják, Jiří Kočí, Vít Kotál.
U14, U15 – Starší žáci kategorií U14 a U15 pod vedením trenérů Radka Pintíře, 
Michala Boukalíka a Martina Linharta hráli v této sezoně dvě soutěže, a to krajský 
přebor a I. A třídu sk. B. Obě kategorie po celou dobu přípravy trénovaly pohro-
madě. 
V krajském přeboru ukončilo mužstvo U15 sezonu na 7. místě s celkovým počtem 
40 bodů při skóre 71:45 za 13 výher, jedné výhry na pokutové kopy, dvou prohrách 
po pokutových kopech a 13 prohrách. Do druhé poloviny roku vstoupilo mužstvo 
U15 do krajského přeboru velmi dobře a v polovině sezony okupovalo 3. místo 
tabulky.
Mužstvo kategorie U14 hrálo v krajské soutěži I. A třídy skupiny B ve společenství 
s Katovicemi a výsledkem bylo celkové 6. místo s 18 body při skóre 33:41 za šest 
výher, jedné výhry na pokutové kopy, jedné prohry po pokutových kopech a dese-
ti prohrách. Do druhé poloviny roku 2016 již nastoupilo mužstvo samostatně bez 
společenství s Katovicemi a v polovině soutěže se pohybovalo ve středu tabulky 
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I. A. třídy skupiny B.
V roce 2016 se do soutěží zapojili tito hráči: brankáři – Petr Lukeš, Jiří Pavelka, Jiří 
Jáchym, obránci – Ondřej Vaněček, Ondřej Šimek, Daniel Suchý, Ondřej Pavlík, 
Nikola Němejcová, David Mareš, Jiří Hrubeš, Lukáš Šimák, Martin Šíma, Ondřej 
Kafka, Miroslav Bártík, záložníci – Přemysl Sládek, Tomáš Žofka, Adam Boška, Voj-
těch Braťka, Pavel Viktora, David Doležal, Pavel Hlava, Miroslav Čumpelík, Šimon 
Přib, útočníci – Michal Němec, David Kalaš, Roman Novák, Petr Hokynář, Dominik 
Brož, Josef Šourek, Štěpán Fábera 
U17 – V sezoně 2016/17 jsme nastupovali v soutěži krajského přeboru mladšího 
dorostu. V první části sezony jsme odehráli 12 utkání, v nichž jsme získali 21 bodů 
při skóre 40:19 (sedm výher a pět proher). V polovině jsme obsadili 7. místo. To 
vše pod trenérskou taktovkou Martinů – Virostka a Červinky. Do druhé poloviny 
soutěže jsme vstoupili pouze s jedním trenérem – Martinem Virostkem. Do týmu 
jsme začali během této poloviny soutěže zapracovávat hráče ze starších žáků, 
a i přesto jsme se v konečné tabulce posunuli výše, čtyři body od 3. místa. Nebýt 
dvou zbytečných proher, mohlo z toho být umístění na bedně. Získali jsme v této 
části 26 bodů při skóre 30:14 (12 zápasů, devět výher a tři prohry). Celkem jsme 
v součtu měli 47 bodů, skóre 70:33 a konečné 5. místo. Prezentovali jsme se po ce-
lou sezonu útočnou hrou s využitím krajních prostorů a tlačením se do koncovky. 
V obranné fázi jsme udělali také pokrok vpřed, takže celkově je s touto sezonou 
spokojenost. Hlavně všichni hráči se zlepšili a fotbalem se bavili. Nastupovali tito 
hráči: Uhříček, Pavelka, Lukeš, Rejžek, Pikl, Šimek, Samec, Hájek, Holín, Chvosta, 
Petráň, Juhaňák, Braťka, Boška, Fabera, Vaněček, Pavlík, Viktora, Hlava, Šourek, 
Suchý, Hulenko, Kurčík.
U19 – Rok 2016 byl pro starší dorost výsledkově i umístěním rozdílný. Jarní část 
byla pro nás úspěšnější, když jsme ze 13 zápasů získali 19 bodů při skóre 34:31. 
V konečném pořadí jsme skončili šestí. Michal Požárek se stal s 29 brankami krá-
lem střelců KP staršího dorostu sezony 2015/2016. V podzimní části se nám příliš 
nedařilo. Ve 13 zápasech jsme získali pouhých devět bodů při skóre 18:33. V této 
části soutěže jsme obsadili 11. místo.
Muži – V roce 2016 se podařilo v jarní části soutěže udržet 1. místo v okresním 
přeboru a tři kola před koncem soutěže jsme mohli slavit postup do I. B třídy. V let-
ní přestávce jsme vhodně doplnili kádr bratry Šrámkovými, kteří měli zkušenosti 
z krajského přeboru v Sedlici. Proběhla kvalitní letní příprava, která vyvrcholila vý-
hrou 3:1 v Žichovicích, účastníkem západočeské I. A třídy. Rovněž proběhlo tradič-
ní soustředění v Chanovicích, kterého se zúčastnilo 80 % současného kádru. Do 
podzimní části jsme coby nováček vstoupili nad očekávání. První prohru jsme utr-
pěli až v posledním kole v Chyškách. Se ziskem 30 bodů jsme obsadili opět 1. mís-
to se čtyřbodovým náskokem před dalším nováčkem z Putimi. Kádr se podařilo 
během podzimu stabilizovat a ambicí tak zůstává tuto soutěž rovněž ovládnout.
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Kanoistický klub Otava Strakonice
Klub organizoval pravidelné tréninky na slalomové dráze před loděnicí na Podska-
lí, v zimních měsících pokračoval trénink nácvikem eskymáckých obratů v krytém 
bazénu v rozsahu 20 hodin. V areálu se podařilo pod protaženou střechou na 
jižní straně loděnice vybudovat sklad na lodě. Došlo k rozšíření členské základny 
mládeže o pět nových členů.
Již tradičně pořádal klub 9. a 10. července 27. ročník Strakonických slalomů. Zá-
vodu se účastnilo 280 lodí ve slalomu a 55 ve sjezdu, a stal se tak nejobsazeněj-
ším závodem v ČR. K uspořádání závodu přispělo město Strakonice, ČUS, ČSK, 
f. Moira, Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice.

Z nejzajímavějších výsledků sezony 2016:
Krajský přebor v Táboře:
1. Viktorie Dunovská K1 žs.
2. Lucie Honzíková K1 žs.
5. Eva Honzíková K1 žml.
1. Václav Vondra K1 vet.
9. Tom Dunovský K1 vet. ml.
Mistrovství ČR žactva Brandýs nad Labem:
17. Viktorie Dunovská K1 žs.
9. Filip Malý C1 žs.
19. Filip Malý K1 žs.

Manta-diving
V roce 2016 byla vykonávána pravidelná činnost s mládeží od osmi do 18 let 
formou pravidelných tréninků, a to každou středu v bazénu Strakonice. Přes 
zimu byly tréninky jednou za čtrnáct dní v pátek večer pro studenty středních 
škol, kteří jsou během týdne na 
internátu.
Dále byla činnost pravidelně roz-
šiřována o víkendové akce, které 
se konaly jedenkrát měsíčně. Jed-
nalo se o víkendová soustředění 
na Kubově Huti, Srní, výcvik na 
potápěčské jámě Aquapalace, po-
tápění v přírodním prostředí lomů 
Lomeček, Bořená Hora, Cerekev. 
Vícedenní soustředění se konala 
na potápěčských základnách Bar-
bora a chorvatské Crikvenici.

Foto: archiv Manta-diving



30

Dále jsme se zaměřili na rozšíření personálního zajištění akcí a výcviku, rozšířili 
jsme tým o dva trenéry stálé, dva instruktory externí a dva praktikanty.
V roce 2016 jsme podnikli kroky k rozšíření členské základny dětí a od roku 2017 
má již náš oddíl dvakrát více členů než v roce 2016.

Potápěči Strakonice
I v roce 2016 spočívala činnost oddílu ve výcviku sportovního potápění. Hlavním 
cílem je bezpečné potápění a ostatní činnosti okolo vody. Klub učil dovednos-
ti, jako jsou nádechové potápění, přístrojové potápění, vodní záchranářství, 
ekologické chování v přírodě a ve vodě, pozorování a srovnávání ekosystémů 
a fotografování pod vodou.
Strakoničtí potápěči i v tomto roce pracovali na výcviku dětí a mimo vlastní krou-
žek spolupracovali s DDM Strakonice. Dále ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Prosaz Praha přispívali k začleňování tělesně postižených do normálního 
života. 
V roce 2016 oddíl uspořádal pro dospělé tři dvoudenní a dvě jednodenní sou-
středění v České republice. Přes zimní období probíhaly výcvikové bazény a te-
oretická školení.
Děti byly 2x na dvoudenním soustředění v Čechách a týdenním táboře na lomu 
Balkov u Mačkova. Ve spolupráci s DDM Strakonice se konalo pět dvoudenních 
soustředění. Tělesně postižení absolvovali třikrát dvoudenní soustředění v České 
republice.
V roce 2016 jsme si připomněli 30 let činnosti dětského kroužku sportovního potá-
pění. V roce 1986 zahájil kroužek činnost pod Klubem sportovního potápění SVA-
ZARMU Strakonice. Po ukončení činnosti KSP SVAZARM vedoucí kroužku s rodiči 
založili sdružení Potápěči Strakonice.

SK Basketbal Strakonice
Pravidelná tréninková činnost probíhala ve třech kategoriích mládeže U19, U15 
a U13. V těchto kategoriích startovala naše družstva také v mistrovských soutěžích. 
V roce 2016 se podařilo (nepodařilo) dosáhnout těchto úspěchů: U 19 – 3. místo 
v OP Karlovarského kraje, U 15 – 4. místo v nadregionální soutěži, U 13 – 7. místo 
v OP Jihočeského kraje.
Nad rámec mistrovských soutěží jsme uspořádali tradiční náborovou akci pro děti 
ze základních škol – Sever proti Jihu… aneb S basketbalem do škol a opět jsme 
zorganizovali společný tréninkový kemp s UBBC Gmünd a také tradiční Vánoční 
turnaj minižactva.
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SK Cyklo-Macner
Sportovní klub Cyklo-Macner Strakonice v roce 2016 pořádal stejně jako v minulých 
letech dva závody. V květnu se konal 20. ročník Velké ceny Cyklo-Macner v silnič-
ním závodě s hromadným startem za účasti 130 startujících. Závod byl součástí ce-
loročního seriálu Jihočeské amatérské ligy a Šumavské ligy amatérských cyklistů.
V červnu klub uspořádal 25. ročník Velké ceny Cyklo-Macner závodů horských kol. 
Z jezdců SK Cyklo-Macner v hlavním závodě v absolutním pořadí obsadil Jan Hubr 
1. místo, ve veteránech byl druhý Pavel Němec. Závod byl součástí celoročního se-
riálu Pošumavská liga horských kol, jehož je SK Cyklo-Macner hlavním garantem.

SK Fight Pro Strakonice
Sportovní klub se v roce 2016 účastnil národní ligy boxu. Největšího úspěchu však 
bylo dosaženo na mistroství ČR, kde náš klub reprezentovali tři sportovci. Jana 
Prokešová získala titul mistryně ČR ve váze do 48kg. Naši sportovci se zároveň 
účastnili i několika galavečerů.
Pravidelná činnost pak spočívala v organizovaných trénincích v tělocvičně v ul. Li-
dická, rozdělených na čtyři skupiny – děti (začátečníci), děti (pokročilí), mládež + 
dospělí (začátečníci), mládež + dospělí (závodníci). Nejvíce si vážíme nejmladších 
členů našeho klubu, kterých každý rok přibývá. Jako každý rok se v létě konalo 
soustředění na Šumavě.

SK Fudochi Kan
Spolek se věnuje kondičnímu tělesnému cvičení ve stylu crossfit, mládež se vě-
nuje bojovým uměním, zejména aikido, karate, muay-thai a tai-chi v jejich tra-
dičním pojetí. Bojová umění se snaží kromě tělovýchovného a sebeobranného 
prvku i o výchovu v duchu filozofie harmonie a souladu. Soutěžení a soupeření je 
v rozporu s touto filozofií, a proto nejsou v tradičních bojových uměních pořádány 
soutěže. Jediným soupeřem, kterého je v tradičních bojových uměních potřeba 
překonávat, je vlastní lenost, slabost, pohodlnost a strach. Soutěže jsou v tradič-
ním pojetí bojového umění nahrazovány získáváním technických stupňů, nebo-li 
pásků značících míru pokročilosti cvičence, jeho technické dovednosti a znalosti 
základních chvatů a technik.
V oddíle je 40 členů do 18 let, kteří se v našem oddíle systematicky připravují 
na získávání těchto technických stupňů. Zkoušky na ně jsou zpravidla pořádány 
1–2× ročně. Náhradou za turnaje jsou pro naše členy víkendové semináře na růz-
ných místech v republice s celorepublikovou účastí a letní soustředění zaměřená 
na další rozvoj tělesných dovedností nad rámec běžných tréninků.
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SKI-Klub Strakonice
Ve SKI-Klubu Strakonice bylo v roce 2016 evidováno 71 členů, z toho 49 členů je 
v úseku běžeckého lyžování, ostatní v alpských disciplínách a základním lyžování. 
Z toho je 25 závodníků v dětských, žákovských a dorosteneckých kategoriích, kteří 
jsou na různém stupni lyžařských dovedností – od začínajících, kteří se teprve 
připravují na první závody, přes průměrné lyžaře, zúčastňující se krajských závodů 
v běhu na lyžích a např. Šumavského maratonu na Kvildě, až po nejlepší závod-
níky, kteří pravidelně startují na celostátních závodech v běhu na lyžích – MČR 
a závody Českého poháru (staršího žactva a dorostu) a závodů Hledáme nové 
talenty (mladší a starší žactvo). 
SKI-Klub Strakonice navazuje na historicky nejpočetnější a nejúspěšnější lyžařský 
klub druhé poloviny 20. století v jižních Čechách – lyžařský oddíl TJ ČZ Strakoni-
ce – je jeho nástupnickou organizací. Po roce 1989 však docházelo postupně 
k útlumu činnosti, odcházeli trenéři, které nebylo z čeho platit, nepracovalo se 
s mládeží, a výsledkem bylo, že na začátku 21. století byl ve Strakonicích evidován 
pouze jeden aktivní závodník. Systematickou a pravidelnou činností jsme dosáhli 
současného stavu a chtěli bychom v rozvoji běžeckého lyžování ve Strakonicích 
pokračovat. 
V roce 2016 bylo nejvýraznějším sportovním úspěchem 12. místo Johanky Hůrkové 
na mistrovství ČR staršího žactva ve sprintu v Novém Městě na Moravě. I v dalších 
celostátních závodech Johanka dokázala dojet ve druhé desítce startovního pole 
(15. místo 1. ČP žactva ve Vrchlabí), čítajícího mnohdy i více než 60 závodnic z celé 
ČR. V kategorii mladších žáků se pak prosadil Jaroslav Zahradník, který v celostát-
ním závodě Hledáme nové talenty v běhu na 2,5 km klasicky doběhl na krásném 
11. místě (pouze 0,8 s od 9. místa). Top 10 byla tedy již hodně blízko.
V krajských závodech bylo naše barvy také hodně vidět. V krajském přeboru vol-
nou technikou dokázali Johanka i Jaroslav vybojovat tituly přeborníků kraje a Anna 
Zahradníková přidala stříbrnou medaili. Další krajské přebory se kvůli nedostat-
ku sněhu neuskutečnily. V ostatních krajských závodech se prosadil také jeden 
z nejmladších závodníků – Matěj Novák (ročník 2009), který dokázal doběhnout 
těsně druhý na Kvildském pašerákovi a stejné místo si vyběhl také na Šumavském 
minimaratonu na Kvildě. 
Protože někteří závodníci nám již odchází do dorosteneckých a juniorských kate-
gorií, je nedílnou součástí činnosti SKI-Klubu Strakonice také nábor nových lyžařů. 
V roce 2016 začalo ve Strakonicích lyžovat pět nadějných dětí, které by měly do-
plnit řady stávajících závodníků. Novými nadějemi jsou Tereza Vlasáková, Lucie 
Heide, Kryštof Brand, Tadeáš Holub a v záloze jsou již i jejich mladší sourozenci.
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Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice 
Na konci ledna startoval strakonický judista Petr Pešek Na poháru nadějí v Olo-
mouci. V silné konkurenci 26 závodníků absolvoval pouze jedno utkání. V únoru 
naši závodníci byli na dvou závodech. V Kaplici startovali na Čokoládové ceně, kde 
v kategorii mláďat obsadil 4. místo Tadeáš Soběslavský (do 40 kg), v ml. žácích zís-
kali zlato Radek Tesař (do 42 kg) a Matyáš Sedlecký (do +60 kg) a 4. místo Tomáš 
Tóth (do 30 kg). Petr Pešek startoval na kvalifikačním turnaji Grand Prix – českém 
poháru v Ostravě. Ve své váze do 73 kg obsazené 41 závodníky dokázal vybojovat 
čtyři vítězství a obsadil 7. místo.
V březnu startoval Petr Pešek pod hlavičkou JC Plzeň v 1. kole dorostenecké ligy 
družstev v Jablonci. Ze tří utkání vybojoval dvě vítězství. V Jablonci se také konala 
Velká cena – český pohár, 2. kvalifikační turnaj, kde v kategorii ml. žáků vybojoval 
bronz Matyáš Sedlecký (+ 60 kg), 7. místo Radek Tesař (do 46 kg). V kategorii st. 
žactva obsadil 5. místo Matěj Med (do 60 kg), ve stejné váze vybojoval jedno ví-
tězství Filip Tesař. V kategorii dorostenců startoval Petr Pešek (do 73 kg). Úspěšně 
naši závodníci reprezentovali na krajském přeboru v Písku. V kategorii dorostenců 
oba naši zástupci získali zlatou medaili a titul přeborník jihočeského kraje – Petr 
Pešek (do 73 kg) a Martin Sládek (do 55 kg).
Judisté v dubnu jeli hned dvakrát do Týna nad Vltavou. Na Týn Cupu skončil v ka-
tegorii mláďat na 4. místě Ondřej Míčka, bronz získala Simona Kadečková (oba do 
32 kg), v mladších žácích vybojovali zlaté medaile Bořivoj Řehoř (do 27 kg) a Maty-
áš Sedlecký (+ 60 kg), startoval Tomáš Tóth (do 34 kg). Stříbrné medaile vybojovali 
též starší žák Matěj Med (do 60 kg) a dorostenec Martin Sládek (do 55 kg). Na 
českém poháru družstev staršího žactva se v Týně představil Matěj Med, který star-
toval ve výběru Jihočeského kraje. V konkurenci 13 krajů se mu podařilo vybojovat 
5. místo. Pod hlavičkou JC Plzeň startoval Petr Pešek v 1. kole ligy mužů družstev 
v Turnově, kde ze čtyř utkání dvě vyhrál.
Na květnovém soustředění v Teplicích se konalo randori, kde naši judisté zápasili 
takto: Martin Sládek (dorostenci) 4. místo, Matěj Med 1., Filip Tesař 4. (oba st. žáci), 
Radek Tesař a Matyáš Sedlecký (oba ml. žáci) 3. místo a Oliver Braťka (mláďata) 
skončil druhý. 
Na Velké ceně města Prachatice (7. 5.) získalo šest ze sedmi našich závodníků 
medaile. V kategorii mláďat vybojoval čtvrté místo Oliver Braťka (do 50 kg), v kate-
gorii ml. žactva vybojovali zlaté medaile Bořivoj Řehoř (do 27 kg), Matyáš Sedlec-
ký (do + 60 kg) a stříbrnou medaili Radek Tesař (do 46 kg). V kategorii st. žactva 
vybojovali zlato Matěj Med (do 60 kg), Jiří Jaroš (do +73 kg) a stříbro Filip Tesař 
(do 60 kg). Petru Peškovi se 28. 5. povedlo v Praze na USK Cupu vybojovat bronz 
ve váze do 73 kg. O týden později startoval pod hlavičkou JC Plzeň ve 2. kole ligy 
mužů družstev v Jablonci a ze čtyř utkání jedno vyhrál. Den poté se představil ve 
2. kole dorostenecké ligy družstev, kde opět pod hlavičkou JC Plzeň vybojoval dvě 
vítězství z pěti utkání.
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Na Velké ceně – českém poháru, 3. kvalifikačním turnaji v Chomutově (11. 6.) vy-
bojoval v kategorii ml. žactva stříbro Matyáš Sedlecký (+60 kg). V kategorii st. žac-
tva startoval Matěj Med (do 60 kg), který vybojoval jedno vítězství. Stříbro získal 
dorostenec Petr Pešek (do 73 kg). Bronzovou medaili si přivezl mladší žák Matyáš 
Sedlecký (+60 kg) ze zářijového brněnského Cup Open, kvalifikačního turnaje čes-
kého poháru. Matěj Med (do 60 kg) vybojoval dvě vítězství. Startovali tu také Filip 
Tesař (do 66 kg), Anna Dubová (do 52 kg), Radek Tesař (do 46 kg) a Petr Pešek 
(do 73 kg). Dvě vítezství z pěti utkání si přivezl Petr Pešek z 3. kola 1. ligy mužů 
družstev, kde startoval opět pod hlavičkou JC Plzeň ve 3. kole ligy mužů družstev. 
Z turnaje mláďat v Prachaticích (24. 9.) si odvezl 4. místo Ondřej Míčka (do 29 kg) 
a páté Jan Kunzman (do 50 kg).
Na poslední kvalifikační turnaj českého poháru, Velkou cenu Teplic, vyrazila šes-
tičlenná skupina strakonických judistů. Z nich vybojovali umístění Matěj Med (5., 
st. žáci, do 66 kg) a Matyáš Sedlecký (2., ml. žáci, +60 kg). Postup na mistrovství 
ČR vybojovali M. Sedlecký, M. Med a P. Pešek. 
Petr Pešek startoval za JC Plzeň ve 3. kole dorostenecké ligy v Hranicích na Mo-
ravě, kde vyhrál všechna čtyři utkání. Na přebor ČR do Jičína (22. 10.) jel Matěj 
Med, v silné konkurenci se mu ale nepovedlo probojovat do finálových bloků. Na 
Velké ceně města Prachatice (29. 10.) však všichni strakoničtí závodníci vybojovali 
medaile – zlaté mladší žáci Bořivoj Řehoř (do 27 kg), Radek Tesař (do 46 kg), Ma-
tyáš Sedlecký (+ 60 kg) a starší žák Matěj Med (do 66 kg). Stříbro získal starší žák 
Filip Tesař (do 66 kg). Medailovou sbírku rozšířila starší žákyně Anna Dubová (do 
57 kg), které patřila 3. příčka.
V listopadu startoval Petr Pešek na mistrovství ČR v dorostenecké kategorii. V silné 
konkurenci však nezvítězil a nezasáhl tak do finálových bloků. Dařilo se ale Matyá-
ši Sedleckému na přeboru ČR mladších žáků v Mladé Boleslavi (12. 11.). V kategorii 
+60 kg nenašel přemožitele, všechny své zápasy vyhrál před časovým limitem na 
ipon a získal zlatou medaili a titul přeborník ČR pro rok 2016!
Na listopadovém randori v Písku obsadil 4. místo Ondřej Míčka (do 27 kg) a bron-
zové medaile vybojovali Jan Kunzman (do 50 kg) a Oliver Braťka (do 57 kg). Naši 
judisté vítězili i na randori na podzimním soustředění v Teplicích, zvítězili Matěj 
Med, Filip Tesař a Matyáš Sedlecký, Jana Pešková (koťata) skončila třetí.
Petr Pešek startoval pod hlavičkou JC Plzeň ve 4. kole dorostenecké ligy družstev, 
kde ze čtyř utkání třikrát vyhrál. V prosinci pak usiloval o postup do extraligy v ba-
ráži mužů v Jičíně opět za JC Plzeň. Tentokrát vítězství nevybojoval.

ČSS – sportovně střelecký klub 0298
Členové Sportovně střeleckého klubu Strakonice v roce 2016 startovali na různých 
typech soutěží a většinou se umisťovali mezi nejlepšími.
Na přeboru Jihočeského kraje reprezentovali ve vzduchové pistoli Jaromír Bou-
da (4. místo) a Soňa Kubačková (5. místo). Na Mezinárodním mistrovství vete-
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ránů v Plzni skončil Jan Bouda ve 
sportovní pistoli 30+30 na 15. místě. 
Pavel Taubr startoval v Jihočeském 
přeboru v puškových disciplínách 
(1. místo), Josef Rendl se představil 
v disciplíně sportovní pistole 30+30 
na Husitském štítě (6. místo), Soňa 
Kubačková startovala na Grand Prix 
v Plzni ve vzduchové pistoli (27. mís-
to). Strakoničtí střelci vybojovali pr-
venství na setkání střelců v Drouže-
ticích, ve sportovní velkorážné pistoli 
byl nejlepší Jaromír Bouda a ve spor-
tovní pistoli Soňa Kubačková.

Tenis klub Strakonice 
Rok 2016 byl pro strakonické tenisty rokem stříbrným. A-tým dospělých hrál až 
do posledního kola o první příčku v jihočeské divizi, ale nakonec zůstal druhý 
za LTC Tábor 1903 A. Stejně se vedlo i áčku dorostu a staršího žactva v jihočeské 
lize, obě družstva skončila stejně 
jako dospělí druhá za táborským 
LTC. Celkově se do tenisových sou-
těží v roce 2016 zapojilo 11 strako-
nických družstev – dvě dospělých 
a devět mládežnických (4 doroste-
necká, 2 starších žáků, 1 mladších 
žáků a 2 v babytenise).
Jako již tradičně byl TK Strakonice 
pořadatelem řady akcí, nejvýznam-
nější byly celostátní turnaje katego-
rie B dospělých a dorostu a halové 
přebory mužů a dorostenců. Pro 
rekreační hráče byl největší akcí 
memoriál M. Boučka nejstaršího 
– halový turnaj ve čtyřhře. 
Největším úspěchem jednotlivce 
bylo vítězství Daniela Kargera na ha-
lovém jihočeském přeboru starších 
žáků ve dvouhře i ve čtyřhře (spolu 
s Adamem Hoštičkou).

Strakoničtí střelci získali řadu dobrých umístění.
 Foto: archiv SSK

Dospělí Krajský žebříček Celostátní žebříček

Přemysl Fiala 4. 110.

Tomáš Fiala 5. 118.

Adam Mikeš 10. 194.

Pavel Procházka 13. 223.

Pavel Švec 17. 273.

Simona Mušková 15. 366.

Dorost

Adam Mikeš 3. 75.

Martin Čihák 9. 215.

Adam Hoštička 16. 398.

Daniel Karger 17. 406.

Starší žactvo

Daniel Karger 2. 92.

Adam Hoštička 3. 123.

Richard Vondrášek 20. 503.

Linda Zralá 16. 313.

Strakoničtí tenisté se zúčastnili i řady turnajů v jiných 
městech, což se projevilo na jejich umístění v krajských 
a celostátních žebříčcích:
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Tělovýchovná jednota Balvani Strakonice 
V roce 2016 skončili Balvani na 5. místě tabulky okresní soutěže s 19 body za 
pět výher, čtyři remízy a pět proher při skóre 43:39. Cíle, které si mužstvo dalo 
v loňském roce, byly částečně splněny, ale i tak byla se sezonou spokojenost. Pro 
podzimní část sezony našli Balvani azyl na hřišti v Pracejovicích, kde se odehrála 
všechna domácí utkání.
Do podzimní části sezony 2016/2017 se nám podařilo doplnit mužstvo novými 
hráči, kteří přivedli do mužstva především zkušenost a kvalitu. Výsledkem bylo 
2. místo v polovině soutěže a postup do semifinále domácího poháru.
Cíle, které jsme pro rok 2016 před mužstvo postavili, byly splněny, podařilo se 
doplnit kádr a zároveň přivést do týmu kvalitu. S výsledky mužstva byla v obou 
částech sezon spokojenost. 
Cílem pro rok 2017 je bojovat o čelo tabulky ve III. třídě a zároveň do klubu přivést 
aspoň dva mladé hráče a stabilizovat kádr. 
Rok 2016 odehráli Balvani v tomto složení:
Brankáři: Josef Laně, Pavel Varnuška; obránci: Jan Fröml, Jan Laně, Petr Šíma, Jaro-
slav Velek, Jan Bernad, Jiří Pašek, Marián Gramblička; záložníci: Tomáš Bernad, Petr 
Sýkora, David Šebesta, Martin Tesař, František Vaněk, Martin Virostek, Jakub Čer-
ný, František Hadrava, Luděk Kalina, Ladislav Kubovec, Dominik Matějka, Tomáš 
Páník; útočníci: Michal Boukalík, Michal Jílek, Bohuslav Slavík, Michal Polata, Petr 
Dvořák, Zdeněk Svoboda.

TJ ČZ Strakonice
Běh městem
Více než 200 běžců a běžkyň všech věkových kategorií se postavilo na start již 
22. ročníku Běhu městem Strakonice, který se vždy koná 21. srpna jako připomín-
ka okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Startovalo se 
v areálu hradu, cíl byl v letním kině. Delší úsek měřil 6,6 kilometru, kratší 3,3 km. 
Vítězem hlavní mužské kategorie se stal David Váš z TJ Sokol České Budějovi-
ce (19:47 min.), mezi ženami byla nejlepší Valerie Soukupová ze stejného klubu. 
Žákovské kategorie chlapců a dívek opanovali domácí závodníci. Mezi žáky byl 
nejlepší Daniel Jarolím z TJ ČZ Strakonice, za ním skončili reprezentanti SKI-Klubu 
Jonáš Novotný a Jan Houška. V žákyních zvítězila Johanka Hůrková ze SKI-Klubu 
a Barbora Bočková SK Strakonice.

Oddíl atletiky
V kategorii přípravka jsme přihlásili naše družstvo do KPD, kde obsadilo celkové 
7. místo z deseti týmů. V kategorii mladšího žactva naši svěřenci (Michal Tikal, 
Matyáš Pelc, Jakub Šimek, Norbert Hausner) hostovali za oddíl TJ Nová Včelnice, 
se kterým v KPD 2016 zvítězili (pět týmů). Ve stejné kategorii děvčata (Natálie 
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Kahudová, Karolína Jánská, Adéla Vandová, Karolína Foučková, Natálie Foučková, 
Tereza Slavíková, Iveta Kouřimová, Gabriela Remanová, Anna Malotová, Karolína 
Palivcová) skončila v KPD 2016 na celkovém 6. místě (devět týmů).
V kategorii staršího žactva hostovala obě naše družstva rovněž za oddíl TJ Nová 
Včelnice, se kterým děvčata (Kamila Pilíková, Jana Mrázková, Magdaléna Halouno-
vá, Kamila Kůtová) obsadila celkové 1. místo. Starší žáci (Šimon Rejka, Jakub Janáč, 
Daniel Jarolím) vybojovali celkové 2. místo v KPD 2016.
MČR družstev staršího žactva (skupina B – Třebíč, 12. 9.) se zúčastnily naše zá-
vodnice (Kamila Pilíková, Jana Mrázková, Magdaléna Halounová, Kamila Kůtová), 
hostovaly za družstvo TJ Nová Včelnice, které skončilo páté z devíti týmů.
Antonín Švarc byl v atletické sezoně (2016) členem krajského i reprezentačního 
výběru, s nimiž se zúčastnil mezikrajových závodů (v rámci republiky nebo s me-
zinárodní účastí) a jednoho mezistátního utkání v Brně. V průběžných tabulkách 
mu pro rok 2016 v kategorii dorostenci patří 1. místo v oštěpu (700g – 63,37m). 
Michalu Tikalovi patří v průběžných tabulkách ČR pro rok 2016 v kategorii přípravka 
9. místo v hodu kriketovým míčkem (67,37m).

Výsledky závodníků atletického oddílu TJ ČZ Strakonice v roce 2016
I.) halová sezona
23. 1. KPJ – starší + mladší žactvo  Praha – Strahov
Šimon Rejka  3. místo  st. žáci  150 m 19,73 s
Šimon Rejka  4. místo  st. žáci  dálka 517 cm
Daniel Jarolím  5. místo  st. žáci  800 m 2:35,66
Magdaléna Halounová 5. místo  st. žákyně 60 m  8,58 s
Magdaléna Halounová 6. místo  st. žákyně 150 m  20,97 s
Michal Tikal  2. místo  ml. žáci  dálka 438 cm
Michal Tikal  6. místo  ml. žáci  150 m 22,35 s
Natálie Kahudová  5. místo  ml. žákyně 150 m 22,56 s
Natálie Kahudová  6. místo  ml. žákyně 60 m 9,06 s
30. 1. KPJ – dorost + junioři  Praha – Strahov
Pavla Brejchová  5. místo  dorost  60 m 8,23 s
II.) hlavní sezona
31. 5. KPJ – st. žactvo + přípravka  České Budějovice
Kamila Pilíková  1. místo  st. žákyně 60 m  8,15 s
Kamila Pilíková  2. místo  st. žákyně 150 m  20,15 s
Kamila Pilíková  5. místo  st. žákyně dálka  489 cm
Magdaléna Halounová 3. místo  st. žákyně 60 m  8,25 s
Magdaléna Halounová 4. místo  st. žákyně výška  148 cm
Magdaléna Halounová  5. místo  st. žákyně 150 m  20,73 s
Jana Mrázková  1. místo st. žákyně  oštěp (500 g) 31,46 m
Kamila Kůtová  4. místo st. žákyně  oštěp (500 g) 23,07 m
Kamila Kůtová  6. místo st. žákyně  výška  145 cm
Pilíková K., Mrázková J.,Halounová M., Kůtová K.
   2. místo st. žákyně  4x60 m  32,10 s
Šimon Rejka  2. místo st. žáci  dálka  521 cm
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Daniel Jarolím  5. místo st. žáci  200 m př. 33,71 s
Daniel Jarolím  6. místo st. žáci  800 m  2:35,63
Jakub Janáč  5. místo st. žáci  150 m  20,34s

12. 6. KPJ – ml. žactvo    České Budějovice
Michal Tikal  1. místo  ml. žáci kriket. m.  60,23 m
Michal Tikal  3. místo  ml. žáci dálka  465 cm
Michal Tikal  5. místo  ml. žáci 150 m  21,74 s
Norbert Hausner  4. místo  ml. žáci kriket. m.  42,18 cm
Natálie Kahudová  7. místo  ml. žákyně 150 m  22,00 s
Kahudová N., Slavíková T., 4. místo  ml. žákyně 4x60 m  35,34 s
Kouřimová I., Foučková K.

25.–26. 6.  MČR junioři + dorost Třinec
Antonín Švarc  2. místo  dorostenci oštěp (700 g) 56,74 m
Pavla Brejchová  13. místo  dorostenky 100 m  13,00 s

5.–7. 9. European Kids Athletics Games  mezinárodní závody v Brně
Michal Tikal  1. místo/30 závodníků roč. 2004 kriket. m. 67,37 m
Michal Tikal  4. místo/21 závodníků roč. 2004 výška 143 cm
Michal Tikal  4. místo/46 závodníků roč. 2004 dálka 457 cm
Kamila Pilíková  11. místo/78 závodnic roč. 2001 60 m 8,17 s
Kamila Pilíková  11. místo/56 závodnic roč. 2001 300 m 43,48 s
Magdal. Halounová  12. místo/106 závodnic roč. 2002 60 m 8,31 s

11. 6. Mezistátní utkání (ČR–Maďarsko–Slovensko–Slovinsko)  Brno
Antonín Švarc  2. místo  dorostenci oštěp (700g) 57,20 m

25. 9. KPJ – víceboje: ml. žactvo + přípravka Veselí nad Lužnicí
Norbert Hausner  5. místo   ml. žáci pětiboj 1239 bodů

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

KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev

Oddíl badmintonu
Badmintonisté získali 12 zlatých medailí, 28 stříbrných a 39 bronzových.
Výsledky:
Turnaj veteránů, 2. kolo – Český Krumlov (9. 1. 2016) 2. místo, 
4. kolo – Plzeň (2. 4. 2016) 2. místo.
Konečné pořadí ročníku 2015/2016 – 3. místo. Družstvo hrálo ve složení: Jana 
Oberfalcerová, Karel Kapoun, Karel Frühauf, Eva Sklářová, Josef Kudláček, Vladimír 
Sklář
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Alena Kalbáčová: 
GPD U 13, 24. 1. 2016 ČB, 1. místo – mix
GPC U 13, 6. 2. 2016, Č. Krumlov, 2. místo – dvouhra
GPC U 13, 6. 2. 2016, Č. Krumlov, 3. místo – čtyřhra
GPC U 13, 6. 2. 2016, Č. Krumlov, 3. místo – mix
GPA U 13, 28. 2. 2016, Aš, 9. místo – dvouhra
GPA U 13, 28. 2. 2016, Aš, 9. místo – čtyřhra
OP U 13, 29. 10. 2016, ČB, 3. místo – čtyřhra

Štěpán Kalbáč:
GPC U 15, 30. 1. 2016, ČB, 2. místo – dvouhra
GPC U 15, 30. 1. 2016 ČB, 3. místo – čtyřhra
GPA U 15, 14. 2. 2016, Orlová Lutyně, 9. místo – dvouhra
GPC U 15, 16. 4. 2016, Č. Krumlov, 3. místo – dvouhra
OP U 17, 15. 10. 2016, ČB, 3. místo – čtyřhra
OP U 19, 13. 11. 2016, ČB, 3. místo – dvouhra 
OP U 19, 13. 11. 2016, ČB, 2. místo – mix
OP U 15, 19. 11. 2016, Č. Krumlov, 1. místo – čtyřhra
OP U 15, 19. 11. 2016, Č. Krumlov, 3. místo – dvouhra
OP U 15, 19. 11. 2016, Č. Krumlov, 3. místo – mix
Turnaj přípravek, 3. 12. 2016, Strakonice, 1. místo – čtyřhra

Jáchym Kvěch
OP U 17, 15. 10. 2016, ČB, 3. místo – čtyřhra
Turnaj přípravek 3. 12. 2016, Strakonice, 2. místo – čtyřhra

Mikuláš Smetana
Turnaj přípravek, 3. 12. 2016, Strakonice, 2. místo – dvouhra
Turnaj přípravek, 3. 12. 2016, Strakonice, 1. místo – čtyřhra

Vít Zákostelecký 
GPC U 15, 30. 1. 2016, ČB, 3. místo – čtyřhra

Jiří Musil  
KPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 2. místo – čtyřhra
KPD dospělých, 22. 10. 2016, Vodňany, 2. místo – čtyřhra
KPD dospělých, 10. 12. 2016, Vodňany, 3. místo – čtyřhra

Eva Sklářová 
OP jednotlivců, 16. 1. 2016, ČB, 3. místo – dvouhra
OP jednotlivců, 16. 1. 2016, ČB, 2. místo – čtyřhra
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GPC dospělých, 8. 10. 2016, ČB, 1. místo – čtyřhra
GPC dospělých, 8. 10. 2016, ČB, 2. místo – dvouhra

Veronika Kudláčková 
KPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 3. místo – mix
KPD dospělých, 23. 4. 2016, Klatovy, 3. místo – mix
KPD dospělých, 22. 10. 2016, Vodňany, 3. místo – čtyřhra

Josef Kudláček
KPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 3. místo – mix
KPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 3. místo – čtyřhra
KPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 3. místo – dvouhra
MČR seniorů, 6. 5. 2016, Dobřany u Plzně, 3. místo – dvouhra

Karel Frühauf
GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 3. místo – mix
GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 3. místo – čtyřhra
MČR seniorů, 6. 5. 2016, Dobřany u Plzně, 2. místo – dvouhra
MČR seniorů, 6. 5. 2016, Dobřany u Plzně, 2. místo – mix

Pham Van Thanh
GPC dospělých, 9. 4. 2016, Plzeň, 2. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 9. 4. 2016, Plzeň, 2. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 1. místo – čtyřhra
GPC dospělých, 8. 10. 2016, ČB, 3. místo – čtyřhra
KPD dospělých, 22. 10. 2016, Vodňany, 3. místo – dvouhra

Zdeněk Přib
GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 2. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 10. 12. 2016, Vodňany, 3. místo – čtyřhra

Dita Smejkalová
GPD dospělých, 6. 2. 2016, Plzeň, 1. místo – mix
GPD dospělých, 6. 2. 2016, Plzeň, 3. místo – dvouhra
GPD dospělých, 6. 2. 2016, Plzeň, 3. místo – čtyřhra
GPC dospělých, 9. 4. 2016, Plzeň, 3. místo – mix
GPD dospělých, 9. 4. 2016, Plzeň, 2. místo – mix
GPC dospělých, 9. 4. 2016, Plzeň, 2. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 9. 4. 2016, Plzeň, 3. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 2. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 2. místo – mix
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GPD dospělých, 16. 4. 2016, Strakonice, 1. místo – dvouhra
GPD dospělých, 23. 4. 2016, Klatovy, 1. místo – mix
GPD dospělých, 23. 4. 2016, Klatovy, 2. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 23. 4. 2016, Klatovy, 2. místo – dvouhra
GPC dospělých, 30. 4. 2016, Jihlava, 3. místo – mix
GPC dospělých, 30. 4. 2016, Jihlava, 3. místo – dvouhra
GPD dospělých, 30. 4. 2016, Jihlava, 1. místo – dvouhra
GPC dospělých, 30. 4. 2016, Jihlava, 3. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 30. 4. 2016, Jihlava, 2. místo – čtyřhra
GPC dospělých, 1. 5. 2016, Teplice, 3. místo – mix
GPC dospělých, 1. 5. 2016, Teplice, 3. místo – dvouhra
GPC dospělých, 1. 5. 2016, Teplice, 1. místo – čtyřhra
MČR seniorů, 6. 5. 2016, Dobřany u Plzně, 3. místo – dvouhra
MČR seniorů, 6. 5. 2016, Dobřany u Plzně, 2. místo – mix
GPC dospělých, 4. 6. 2016, Kladno, 3. místo – dvouhra
GPC dospělých, 4. 6. 2016, Kladno, 3. místo – čtyřhra
GPD dospělých, 1. 10. 2016, Plzeň, 1. místo – mix
GPD dospělých, 1. 10. 2016, Plzeň, 2. místo – čtyřhra
KPD dospělých, 22. 10. 2016, Vodňany, 2. místo – mix
KPD dospělých, 22. 10. 2016, Vodňany, 3. místo – čtyřhra
GPE dospělých, 22. 10. 2016, Plzeň, 2. místo – mix
GPD dospělých, 22. 10. 2016, Plzeň, 2. místo – dvouhra

Oddíl házené
Počátek roku 2016 zahájili tradičně starší žáci účastí na Jihočeském poháru v Tře-
boni. Výsledné 4. místo ze sedmi účastníků potěšilo pouze z titulu obhájení pozi-
ce nejlepšího Jihočecha, Lukáš Fencl obdržel cenu pro nejlepšího hráče turnaje. 
V lednu pak pokračovala 2. kolem Žákovská liga chlapců, celorepubliková soutěž 
pro nejlepších 25 celků republiky. Naše družstvo hrálo v Lovosicích a potvrdilo, že 
má v soutěži vysoké ambice. Šestikolová soutěž probíhala až do května a koneč-
né 7. místo z celé ČR bylo hodnoceno jako vynikající!
Mladší žáci zakončili zimní přípravu parádním 1. místem na YAZAKI Cupu v bole-
vecké nafukovací hale. Hrálo se systémem každý s každým a naši borci postupně 
porazili Duklu Praha 20:17, Talent Plzeň 11:10, výběr západních Čech 19:12 a Baník 
Most 19:11. Marek Nejdl, navzdory roztrženému rtu z prvního zápasu, vyhrál anke-
tu o nejlepšího hráče turnaje. 
V polovině února začaly mistrovské ligové soutěže, které byly přerušeny koncem 
března tradičním mezinárodním Prague Cupem. Největší mládežnický turnaj 
v Česku se hraje ve všech deseti kategoriích na 40 hřištích v pražských halách. Ten-
tokrát se zúčastnili mladí sportovci z 28 zemí, ve 498 družstvech jich bylo na 8000! 
Do finančně náročné soutěže jsme přihlásili dvě družstva – starší žáky a mladší 
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žačky. Kluci si vedli výborně, svoji 
sedmičlennou skupinu vyhráli, vy-
hráli i tříčlenné mezikolo a podleh-
li až v osmifinále Poznani 11:13. To 
znamenalo konečné 9.–16. místo 
z 75 celků! Mladší žačky postoupily 
ze šestičlenné skupiny z třetího mís-
ta, mezikolo bylo již nad jejich síly. 
V této kategorii startovalo 54 druž-
stev.
Vcelku úspěšně si vedli mladší do-
rostenci a starší žáci v květnu na tra-
dičním Quirinus Cupu v německém 
Neussu. Dorostenci vyhráli svoji 
skupinu a postoupili dále, starším 
žákům se to podařilo z 3. místa ve skupině, ale obě družstva skončila následně 
v mezikole.
Mistrovské soutěže dospělých jsme absolvovali úspěšně, v konečných výsledcích 
muži, čtvrtým rokem v I. lize, skončili na 4. místě, ženy ve II. lize byly sedmé. Za 
zaznamenání stojí, že v domácím duelu mužů proti postupujícímu Novému Veselí 
vyhrál náš tým suverénně 36:26. David Zbíral dal v tomto duelu 10 gólů a obsadil 
v tabulce střelců I. ligy 3. místo za 169 vstřelených branek. Na výsledku s Novým 
Veselím měl velkou zásluhu brankář Jan Misař. Béčko mužů vyhrálo opět KP, po-
stup do II. ligy jsme přenechali druhému v tabulce Spartaku Sezimovo Ústí.
Mladší dorostenci vyhráli II. ligu, administrativně jim však byly po soutěži odebrá-
ny dva body, což znamenalo oficiální 3. místo v soutěži. 

Foto: archiv oddíl házené, Jindřich Kosák

Prvoligový tým mužů HBC Strakonice figuruje po polovině soutěže na 1. místě tabulky. 
Foto: archiv oddíl házené, Jindřich Kosák
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Starší dorostenci v I. lize ročník 2015/2016 získali výtečné 6. místo, když dosáhli 
stejně bodů jako čtvrtá Karviná a pátá Plzeň! Navíc Tomáš Nejdl suverénně vyhrál 
soutěž střelců s 237 zásahy (o 73 branek více, než druhý v pořadí) a dokázal opráv-
něnost nominace do juniorské reprezentace ČR.
V krajských soutěžích obhájili titul přeborníka starší žáci. Také družstva mladších 
žáků i mladších žaček se umístila na prvních místech, v kategorii mini, kde hrají 
dívky a chlapci společně, skončili chlapci čtvrtí a děvčata sedmá.
Nejmenší adepti házené, které máme zařazeny v tzv. přípravkách, hrají na men-
ších hřištích v počtu čtyři hráči a brankář a absolvují za sezonu deset krajských 
turnajů. V posledním, který se uskutečnil v červnu ve Strakonicích, jsme postavili 
tři družstva. O budoucnost strakonické házené je postaráno. 
Na tradičním turnaji Kappelberg v německém Hofenu, kde muži startovali už po 
šestadvacáté, jsme ve výběrové třídě zvítězili!
Srpnová příprava na sezonu 2016/2017 byla pro muže a nejlepší dorostence za-
vršena opět soustředěním na šumavské Kvildě, tentokráte pod vedením nového 
trenéra – Romana Marienky. Dosavadní trenér Miroslav Vávra (trenér okresu 2015) 
byl na Kvildě také, ale vedl zde přípravu mladších a starších žaček. Přípravná utkání 
muži sehráli v Linzi proti celku nejvyšší rakouské soutěže AG Linz (porážka 32:35) 
a v Německu proti celku bavorské ligy HC Erlangen II (porážka 22:28). Z družstva 
odešli Jan Misař a David Zbíral do Německa, Vít Šebek se vrátil zpět do Jičína. 
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. Významným aktem bylo zrušení družstva žen (k 30. 6. 2016), v po-
sledních letech u nás hrála řada píseckých hráček, a tak jsme II. ligu předali právě 
do Písku (Sokol Písek B).
Vhodnou přípravou pro muže byla i utkání v prvních kolech Českého poháru. Náš 
tým byl losován až do 2. kola a v hale VŠ Plzeň zvítězil bez problémů 34:22. Další 
kolo sehrál v Praze se Sokolem Vršovice. Také zde byl suverénní (37:23). V osmifi-
nále se představil strakonickému publiku extraligový Talent Plzeň. Vyprodaná hala 
viděla kvalitní házenou a vítězství hostí 29:23.
Ve sportovním areálu TJ ČZ Strakonice se 30. 9. konal již V. ročník akce Kdo sportu-
je, 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 Policií ČR, HZS Strakonice, MP Strakonice a DDM Strakonice. Zábav-
ného dopoledne se zúčastnilo zhruba 400 školáků. Bylo pro ně připraveno 20 sta-
novišť, z toho 16 soutěžních. Smyslem akce bylo vzbudit u dětí zájem o sportovní 
a jiné zájmové kroužky ve Strakonicích. 
Vraťme se zpět k mistrovským soutěžím, které odstartovaly ve druhé polovině září. 
Muži začali pod novým trenérem Romanem Marienkou výborně a po polovině 
soutěže figurovali na 1. místě s tříbodovým náskokem před druhým Zlínem! Také 
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„béčko“ se nenechalo zahanbit a skončilo v KP rovněž první. 
Starší dorostenci v nejvyšší republikové soutěži trochu dopláceli na mladý kádr, 
po podzimní části byli na 10. pozici a na jaře je čekal boj o udržení. Mladší doros-
tenci ve 2. lize měli vyšší ambice, než dosažené 5. místo. Starší i mladší žáci v KP 
tentokráte bojovali o první místa s Třeboní, mladší žačky soutěž vedly, starší žačky 
byly třetí. Družstva minižákyň (1. místo) i minižáků (3. místo) si vedla úspěšně ve 
společné krajské soutěži 6+1, ale i v soutěži 4+1 (výsledky se nehodnotily). Stejně 
tak tomu bylo v obou přípravkách (chlapci i dívky) v krajských turnajích 4+1!
Závěrem roku začala 1. kola žákovských lig, soutěží starších žáků a starších žaček, 
ve kterých jsme startovali vzhledem k mládí obou přihlášených kolektivů bez vět-
ších ambicí. Utkání hvězd 1. ligy mužů Východ – Západ se uskutečnilo v prosinci 
ve Zruči nad Sázavou. Do nominace se vešli naši Jakub Jareš, Martin Mošovský, 
Michal Zbíral, Tomáš Nejdl nejel kvůli nemoci. David Zbíral a Tomáš Pek, kteří se 
jeli jen podívat, nakonec družstvo Západu koučovali, když trenér Michal Tonar 
kvůli zranění nedorazil. Takže bohaté zastoupení!
Společensky se oddíl prezentoval začátkem prosince již popáté Házenkářským 
plesem. Podařilo se opět zaplnit celý dům kultury, což značí přibližně 600 návštěv-
níků. V bohatém programu večera hrála kapela DE FACTO z Vimperka. Všichni se 
náramně bavili a vyslovovali pořadatelům jen slova uznání, a tak se o strakonic-
kých házenkářích a házenkářkách mluvilo i v závěru úspěšného roku 2016.
S koncem roku 2016 došlo zřejmě k nejvýraznější změně v oddílu házené za po-
slední desetiletí. Ve své funkci předsedy klubu skončil Jiří Dobeš (ve vedení oddílu 
byl od roku 1974) a na jeho místo nastoupil Miroslav Vávra, místopředsedkyní se 
stala Eva Krausová.

Oddíl nohejbalu
V roce 2016 měla za oddíl nohejbalu pravidelnou činnost tři mužstva – A, B a C 
mužů, která hrála dlouhodobou soutěž okresní přebor a okresní soutěž. Mužstvo 
A vyhrálo OP Strakonicka, mužstvo B skončilo na 2. místě a mužstvo C bylo v okres-
ní soutěži na 3. místě. S výsledkem jsme byli velmi spokojeni, protože všechna tři 
mužstva obhájila loňské umístění.
Jako každoročně proběhly dva tradiční turnaje, které jsme pořádali s finanční pod-
porou města Strakonice.
Výsledky: povinný okresní turnaj trojic – 1. místo TJ ČZ Strakonice A (P. Votava – 
T. Zemen – M. Smrčka), tradiční turnaj trojic – 1. místo TJ ČZ Strakonice A (J. Zemen 
– P. Votava – T. Zemen – T. Votava).
Nejdůležitější událostí v oddílu je rozvoj začínající mládeže. Na začátku, v roce 
2015, měl čtyři děti a v roce 2016 už 14 a věříme v další rozšíření základny. Nábory 
proběhly a stále probíhají v čase tréninků dětí, a to hlavně každou neděli od 10.00 
hod., nebo je případně možné domluvit se na tel. 734 645 237 nebo e-mailu vo-
tavapetr.st@seznam.cz. 
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Děti trénují dvakrát týdně 
a pravidelně hrají přátelská 
utkání a turnaje. Také jsme 
se zúčastnili trenérského kur-
zu, abychom zlepšili kvalitu 
a metody trénování dětí.
Řada našich členů se účastní 
spousty jiných turnajů, kte-
ré probíhají především bě-
hem letní přestávky a velmi 
úspěšně reprezentují město 
Strakonice a oddíl nohejba-
lu. Jednalo se např. o turna-
je: Kovářov, Mutěnice, Písek, 
Kraselov, Ktyš, Vlachovo Březí, 
Strakonice-Myslivna, Radomyšl, Třebohostice, Blatná, Milavý, Podeřiště, Týn nad 
Vltavou.
V letní přestávce také proběhlo třídenní soustředění mládeže v kempu Milavy, 
které se velmi vydařilo, a chceme ho i v dalších letech pořádat. V zimě jsme uspo-
řádali výlet na Šumavu pro všechny členy a přátele nohejbalu včetně dětí, který se 
také velmi vydařil. 
Cílem pro rok 2017 je opět úspěšně reprezentovat oddíl (čtyři mužstva) a město 
Strakonice v soutěži okresního přeboru, kde budeme mít dvě mužstva A a B mužů 
a v okresní soutěži mužstvo C. Nově chceme přihlásit mužstvo mužů do krajské 
soutěže.
Neustále chceme dělat nábory dětí – mládeže pro rozšíření členské základny oddílu.
V roce 2016 také proběhla plánovaná rekonstrukce povrchu na antukovém hřišti. 
Na druhém hřišti se postavilo nové oplocení, změnil se povrch na antukovém 
a postavily se nové obrubníky kolem hřiště. Za všechny tyto kroky, vylepšování 
zázemí, podporu apod. velice děkujeme hlavně všem sponzorům, vedení TJ ČZ, 
městu Strakonice atd., bez kterých bychom neměli šanci. Hlavní sponzoři – Novo-
pro, Tora – Petr Polák, Strakon, Kendy, JPAL, Autoservis Jirka Hovorka, J. Bílek atd.
Naším dalším cílem a snem pro rok 2018 je vybudování kabin pro lepší zázemí ve 
spolupráci s firmou NOVOPRO.

Oddíl stolního tenisu
V sezoně 2015/2016 si oddíl stolního tenisu dal především za úkol u družstva 
A udržení ve III. celostátní lize. V sezoně 2016/2017 se chtěl opět udržet ve III. lize, 
vyhrát krajský přebor, krajskou soutěž a okresní přebor. Tyto úkoly jednotlivá druž-
stva A, B, C, D splnila. Podzim roku 2016 byl pro oddíl stolního tenisu historicky 
nejúspěšnějším.

Foto: archiv oddíl nohejbalu 
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Dále oddíl stolního tenisu v roce 2016 trpělivě pracoval s mládeží pod vedením 
trenéra Vladimíra Havlíka a tato práce přinesla své ovoce. Hráč Jakub Slapnička 
(nar. 2003) byl k 31. 12. 2016 v celostátním žebříčku starších žáků na 10. místě. 
V krajském žebříčku byl tento hráč v kategorii starších žáků na 1. místě a v doros-
tencích druhý. Dalšími úspěšnými mladými hráči byl Ondřej Krejčí (nar. 2001), který 
byl v dorostencích na 16. místě v kraji a Soňa Krejčová (nar. 2007), která skončila 
v kategorii ml. žákyň devátá. 

Oddíl šachů
Naše činnost se soustřeďuje 
na soutěže družstev (soboty 
a neděle – máme většinou 
čtyři družstva), dále na in-
dividuální turnaje hráčů. 
Klubové tréninky probíhají 
v pátek od 18.30 hod., kona-
jí se i tréninky mládeže.

Oddíl volejbalu
Volejbalový rok 2016 je oproti roku předešlému ve znamení ustálení činnosti a ob-
hájení pozic v mužské soutěži. Ovšem je velmi průlomový z hlediska novodobého 
vývoje práce s mládeží. 
Volejbalový oddíl TJ ČZ Strakonice se přes léto již „usadil“ v příjemném prostředí 
areálu TJ Dražejov na Virtu, kde má vyhovující podmínky, a hlavně hřiště pro svoji 
činnost. Velký dík patří místní TJ Dražejov, jehož představitelé jsou velmi vstřícní. 
Největším problémem je zázemí se šatnami, ovšem vždy se obě strany v pohodě 
domluví.
Mužský A-tým celkem jednoznačně vyhrává svoji skupinu krajského přeboru KP2. 
V následné kvalifikaci končí na 2. místě a sezonu tak uzavírá úspěšně. Sestava 
týmu v sezoně: nahrávači Marek Mika a Jan Pňáček, na bloku hrají Václav Svach, 
František Peller a Pavel Kotěšovský, Jakub Polánka, Adam Kalbáč, Karel Soukup, 
František Kovář, Filip Hromek, Zdeněk Braun. 
V podzimní části nové sezony se daří hrát opět o čelo. Soupeři se trochu obměnili, 
a tak se hrají zápasy s týmy, se kterými jsme dříve nehráli. Z týmu odešel Pavel Ko-
těšovský a nově se do sestavy zařazuje mladý a nadějný junior Jan Pícka z Horaž-
ďovic, který ve Strakonicích studuje na gymnáziu. Na konci roku tak tým přezimuje 
na 2. místě tabulky. V B-týmu Jan Pícka pomáhá také a boj o 1. místo okresního 
přeboru zůstává nadále hlavním cílem. Pavel Sládek a Adam Kalbáč jsou hlavními 

Foto: achiv oddílu šachu
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motory týmu. Opět se povedlo soutěž vyhrát před Budo Písek. 
Po letní pauze nemohou být jiné ambice, než je výhra. Před Vánoci je tabulka 
neúplná a B-tým je jediný pouze s jednou porážkou.
V mládeži je situace stále výborná. Oba týmy B i N hrají výborné zápasy a výkony 
děvčat se zlepšují. Pokroky jsou vidět. Na konci soutěžní sezony 2015/2016 je je-
jich umístění: B – tým na 7. místě a tým N ještě o stupeň výš.
Členkami obou týmům jsou: Lucie Hanušová, Nikola Hanušová, Kateřina Pokorná, 
Eva Bauerová, Simona Hrčková, Michaela Helmová, Anita Nepodalová, Natálie Něm-
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.
Velká novinka přichází přes léto. Vzhledem k rostoucí základně mládeže, jejich 
chuti do volejbalu a hlavně jejich šikovnosti, bylo rozhodnuto, že do sezony 
2016/2017 se přihlásí oddíl do dvou nových soutěží – krajský přebor budou hrát 
kadetky a juniorky. Stejně tak tato děvčata budou hrát nadále okresní přebor žen. 
Zde se pouze změní název z N na K.
To je velká výzva pro celý oddíl. Od září se tedy tak stalo a trenéři Václav Svach 
a Roman Pošta mají další vrásky, ale i radost. Oba týmy jsou nováčky, ale rozkou-
kávají se, zjišťují kvality soupeřek a budují si respekt. 
Soupiska pro KP kadetek: Natálie Němcová, Anita Nepodalová, Kateřina Vokurko-
vá, Eliška Polanská, Klára Kuchařová, Linda Pauknerová, Kateřina Cmíralová, Klára 
Linzmajerová, Barbora Tůmová
Soupiska pro KP juniorek: Michaela Helmová, Laura Šefránková, Simona Hrčková, 
Petra Černá + všechny kadetky
Po podzimní části je pořadí následující: OP ženy: B – 3. místo, K – 5. místo, 
KP kadetek – 3. místo, KP juniorek – 4. místo
Ale i s ostatní mládeží se pracuje a trenéři Jan Pňáček a Kateřina Pokorná mají své 
skupiny. Není tedy pochyb o tom, že chuť do volejbalu roste i tento rok. 

TJ Dražejov
Rok 2016 probíhal v nastaveném trendu minulých let, a tím bylo umožnit pravidelnou 
sportovní činnost co největšímu počtu lidí a především mládeži. V průběhu roku využí-
valo naše fotbalové hřiště cca 50 dospělých osob a okolo 100 dětí, dále hřiště využívali 
místní hasiči pro svoje tréninky a soutěže v požárním útoku, jednalo se o družstva mužů 
a žen. Antukový kurt Na Virtě též nezahálel, i když se změnilo jeho využití, místo tenisu 
zde hrají volejbal celky TJ ČZ Strakonice muži a dorostenky a ženy TJ Fezka Strakonice.
Při naší jednotě působily dva celky mužů, a to muži hrající okresní přebor Strakonic-
ka a muži 35+ hrající svoji soutěž v rámci okresů Strakonice, Prachatice a Klatovy.
A nyní naše mládež: v roce 2016 jsme založili a do soutěže přihlásili další celek, a to 
mladší žáky a v roce zde hrálo pět mládežnických celků: minipřípravka, mladší a star-
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ší přípravka, mladší a starší žáci. 
Na výchově se podíleli tito trenéři 
a vedoucí týmů: minipřípravka – 
Jiří Chalupa, Karel Boublík, mladší 
žáci – Petr Mach a Zdeněk Špetl, 
mladší žáci – Pavel Beran a Petr 
Boublík, starší žáci – Milan Hoch, 
Lukáš Křivanec a Pavel Šmíd. Za 
tuto záslužnou činnost jim velice 
děkujeme.
Výsledky: 
Muži – zde je třeba připome-
nout především vítězství v okres-
ním kole českého poháru, když 
ve finále v červnu na hřišti v Ka-
tovicích porazili TJ Lom. V rámci 
okresního přeboru jsme v sezo-
ně 2015/2016 obsadili 4. místo 
a po podzimu sezony 2016/2017 
jsme byli na 7. místě. 
Mládež – celky mládežnických 
týmů se pohybovaly na před-
ních místech v rámci soutěží 
okresního přeboru. Mimo pra-
videlnou soutěž se jednotlivé 
týmy účastnily jednorázových 
i dlouhodobých turnajů: např: 
E-ON CUP, memoriál Romana Vo-
náška v Blatné anebo halových turnajů, Vánočního turnaje v Písku, v dlouhodo-
bých turnajích v hale v Oseku jsme startovali ve všech kategoriích. 
Akce pořádané na hřišti Na Virtě: tři jednodenní turnaje v kopané – ml. a st. pří-
pravka, žáci v měsíci červnu. Dětský sportovní den patří mezi velmi oblíbené akce 
pořádané pro děti, a to se opět potvrdilo 2. června, kdy na hřiště na Virtě zavítalo 
více než 130 dětí. I další akce – Mikulášská nadílka – se setkala s velkým ohlasem 
a restaurace Na Myslivně praskala 2. prosince ve švech. 

TJ Fezko 
Oddíl kuželek
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2015/2016 – Fezko A vyhrálo okresní přebor 
a postoupilo do kvalifikace o KP 2. Na turnaji v Nové Bystřici obsadilo postupové 

Mikulášská nadílka.  Foto: archiv TJ Dražejov

Radost z vítězství v Českém poháru 
 Foto: archiv TJ Dražejov
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2. místo a vrátilo se do vyšší soutěže. V okresním přeboru skončilo déčko 5., céčko 
6. a béčko 7. Po 11 turnajích OP dorostu obsadil Kalous ml. 3. místo s průměrem 
373 bodů. Dalšími účastníky byli Trobl ml., Hejpetr, Švihovcová a Němcová.
Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2016/2017 – Po podzimní části KP 2 obsa-
dilo Fezko A 6. místo s 11 body. Na 4. místě přezimovalo déčko se 6 body a druž-
stvo B bylo 5. (2 body). Po sedmi podzimních turnajích OP dorostu byl Kalous ml. 
s 385 kuželkami na 2. místě za Pavlem (Blatná).
Jednorázové soutěže jednotlivců – Přeborníky oddílu se v roce 2016 stali v jed-
notlivých kategoriích: seniorky – Hana Kyrianová, ženy – Kalousová, muži – Karel 
Filek, senioři – Hůda. Okresní přebor mužů na rok 2016 vyhrál Jan Kobliha (Blatná, 
551 b). Nejlepším seniorem byl Mikeš (Blatná, 550 b). Soutěž žen vyhrála Maršál-
ková (Písek, 497 b) a nejúspěšnější seniorkou se stala Lukešová (Písek, 530 b).
V okresním přeboru starších žákyň zvítězila Adriana Němcová. V mladších žáky-
ních byla nejlepší Šárka Švihovcová a ve starších žácích vyhrál Cheníček (Blatná), 
David Trobl byl 3. a Kalous ml. 4. 
Na mistrovství kraje seniorů na kuželně Lokomotivy České Velenice obsadil Oldřich 
Hendl 6. místo (552 b), 8. místo Václav Valhoda (551 b) a 16. Josef Hůda (534 b).
Na mistrovství kraje dorostenek obsadila Adriana Němcová 2. místo. Na mistrovství 
kraje starších žáků zvítězil Kalous ml., který v domácí kuželně dosáhl 263 bodů. 
V mladších žákyních na mistrovství kraje obsadila Šárka Švihovcová 4. místo 
a v mladších žácích obsadil Hejpetr 5. místo. V semifinále mistrovství České repub-
liky seniorů ve Slavonicích obsadil Oldřich Hendl 15. nepostupové místo (520 b.).
V poháru mladých nadějí ve finále v Olomouci obsadila Šárka Švihovcová nádher-
né 8. místo s 86 body. Dalšími účastníky byli – mladší žáci Mikeš Matěj (ml. žáci) 
12. místo (65 b), Hejpetr 25. místo (39 b), mladší žákyně – Švihovcová 26. místo 
(31 b), starší žáci Kalous 19. místo (56 b), Trobl 85. místo (2 b).
Na přeboru České republiky se našim zástupcům nedařilo. Kalous ml. v Kutné 
Hoře skončil 23. a Němcová v Náchodě 34.
Jednorázové soutěže družstev – V květnu 2016 jsme se zúčastnili turnaje v Rudné 
a získali 2. místo výkonem 2 399 bodů. V jednotlivcích byl Hendl 4. se 422 body. Na 
kuželně Fezka byl uspořádán 13. ročník jarního turnaje. V soutěži družstev mužů 
vyhrála domácí čtveřice ve složení Hůda, Filek, Valhoda a Krajčo – 2 025 bodů. 
V soutěži žen vyhrál Sokol Kdyně s 2 060 body. V soutěži jednotlivců zvítězili Martí-
nek (Holýšov, 532 b) a Hornová (Kdyně, 558 b). V 35. ročníku turnaje Fezka O pu-
tovní kuželku obsadilo domácí družstvo 2. příčku (5 799 b). Jednotlivce vyhrál 
Václav Klička (Sparta Praha) s 1 074 body na 2 x 120 hodů sdružených.
Zúčastnili jsme se i několika dalších turnajů (Pelhřimov, Kdyně, Chýnov a Rudná). 
Ve vánočním turnaji Sokola Chýnov skončila dvojice Hůda – Valhoda na 11. místě 
(817 b). Pro dorostence a žáky jsme uspořádali tradiční vánoční turnaj. Pro neregis-
trované jsme uspořádali turnaje na 4 x 60 hodů sdružených na jaře a na podzim, 
jarního se zúčastnilo 40 startujících, podzimního 56. Rok jsme zakončili tradičním 
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turnajem O metrovou jitrnici. Soutěž na 40 hodů sdružených nejlépe sehráli Ho-
šek (Příbram, 193 b) a Kyriánová (170 b). Startovalo 36 účastníků. 

Oddíl vodního póla
Představujeme dvě vynikající hráčky roku 2016. Aneta Šornová (1995) – mistryně 
ČR, hráčka základní sestavy žen vodního póla Fezka Strakonice byla u všech titulů 
mistryň ČR. Byla zařazena do nejlepší sedmičky vodních pólistek ČR, je členkou 
ženské reprezentace, v minulosti byla dorosteneckou mistryní ČR a byla zařazena 
do nejlepší sedmičky dorostenek. Byla také členkou družstva dorostenek, které 
startovalo na MS v Austrálii.
Natálie Remišová (2005) – jedna z nadějných hráček Fezka Strakonice, která se 
díky dobré hře v družstvu mladších i starších žáků vešla i do sestavy druhého 
družstva žen. Je nadějí oddílu, od které se očekává, že se stane platnou hráčkou 
i v ženských soutěžích. Patřila ke strakonickým sportovcům, kteří bodovali v anke-
tě sportovec roku.
Výsledky družstev v jednotlivých soutěžích jsou uvedeny v jiné části Ohlédnutí za 
sportem.

TJ Sokol Strakonice
V roce 2016 měla TJ Sokol celkem členů – 179 žactvo, 3 dorost, 76 dospělí (vč. se-
niorů). Aktivní členové byli organizováni ve dvou sportovních oddílech – stolním 
tenisu (43 členů) a oddílu sportovního tance (6). Nejvíce členů má odbor všestran-
nosti (209).
Činnost jednoty řídil výbor ve složení: Věra Hurychová (starostka), Vladimír Hovor-
ka (místostarosta), Ing. Rostislav Koutenský (jednatel), Zdeněk Korejs (náčelník), 
Daniela Janečková (náčelnice), Ing. Josef Jungvirt (vedoucí odboru sportů), Vla-
dimír Hovorka (vzdělavatel), Mgr. Veronika Kubešová (hospodářka), Ing. Jaroslav 
Požárek a JUDr. Stanislav Toucha (členové).
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 všestrannosti měl celkem 209 členů. Tak jako obvykle se začátek roku 2016 
nesl především v duchu zábavy, ale i sportování. Nový cvičební rok jsme 5. 1. přiví-
tali již tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny děti každý rok velice těší, neboť 
je plná her, soutěží a tancování. 
V únoru se uskutečnil dětský karneval. Tanec, hry, soutěže a přehlídka krásných 
masek v našem velkém vyzdobeném sále zpříjemnila únorovou neděli. Porota 
vybrala nejhezčí masky a patřičně je ocenila. Nikdo však neodešel s prázdnou, 
každý si odnesl alespoň nějakou malou sladkost.
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V dubnu proběhlo víkendo-
vé soustředění žactva, kte-
ré se připravovalo na župní 
akademii.
Naši závodníci absolvovali 
soutěž všestrannosti. Bě-
hem roku musí absolvovat 
čtyři závody: plavání, gym-
nastika, šplh a atletika 
16. 1. jsme z pověření SŽJ 
uspořádali župní přebor 
v plavání, kterého se zúčast-
nilo 145 závodníků 
18. 4. župní přebor v gym-
nastice a šplhu – Písek
7. 5. župní přebor v atletice 
– Písek 
Výsledky v jednotlivých kate-
goriích je možné si prohléd-
nout na webových stránkách 
Sokolské župy Jihočeské.
17. 4. se konala v Českých Bu-
dějovicích župní akademie, 
kde naše mladší žactvo před-
vedlo pódiovou skladbu, jejímž 
námětem byla oblíbená hra pro 
děti Člověče, nezlob se 
29. 4.–1. 5. jsme uspořádali turistický víkend a spojili jsme jej se seminářem poby-
tu v přírodě, který proběhl na Kubově Huti
11. 6. se naše cvičitelky zúčastnily přehlídky tanečních žánrů a vystoupily tam jako 
hosté se skladbou Babba revival
16. 6. jsme na rozloučenou před prázdninami připravili pro děti sportovní odpole-
dne zakončené táborákem a opékáním vuřtů na strakonickém Podskalí, popřáli si 
hezké léto s tím, že se po prázdninách opět sejdeme v tělocvičně a s některými 
již velmi brzy na tradičním letním táboře na základně v Malé Turné
2. 7.–16. 7. jsme uspořádali již 46. letní tábor pro naše žactvo pod vedením Věry 
Hrdličkové. Tábora se zúčastnilo 30 dětí, které si chtěly užít první prázdninové 
dny s partou ze Sokola. Celým táborem je provázela táborová etapová hra Strážce 
času. Tábor probíhal za pěkného počasí. Nechyběly hry, soutěže, táborová olym-
piáda, pouť, výlet a táboráky. Všichni jsme si slíbili, že se za rok opět na našem 
táboře setkáme. 

2× foto: archiv TJ Sokol
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Škoda jen, že se nám nepodařilo uskutečnit také již tradiční tábor Malí táborníci 
pro RD, neboť cvičitelky, které tento tábor vždy připravovaly, byly již v pracovním 
procesu a nemohly se uvolnit 
4. 9. jsme zahájili opět zápisem do všech kategorií, které v odboru všestrannosti 
máme: R+D, PD, mladší a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní TV a senioři a 7. 9. 
pro nás pak začala druhá část cvičebního roku
Začali jsme se připravovat na soutěže MTG a akademii spojenou s mikulášskou 
nadílkou. 
23. 9. jsme se připojili k celostátní akci Noc sokoloven a připravili jsme ve spoluprá-
ci s Muzeem středního Pootaví výstavku z minulosti i přítomnosti činnosti naší TJ. 
Pro veřejnost byla připravena prohlídka celé sokolovny včetně míst, která nejsou 
běžně přístupná. Též bylo připraveno vystoupení našeho žactva na trampolíně 
a akrobatickém pásu, příchozí si mohli také vyzkoušet přejít kladinu, udělat výmyk 
na hrazdě a podobně. 
Byla připravena projekce činnosti z minulých let. Akce se velmi vydařila, přišlo přes 
150 lidí. Děti pak za svoji odvahu dostaly malou pozornost.
28.–31.10. jsme zorganizovali víkendový seminář cvičitelů na Kubově Huti. 
26.–27. proběhlo v naší tělocvičně soustředění žactva před soutěží MTG.
2. 12. se konala Akademie spojená s Mikulášskou nadílkou. Vystoupení předvedlo 
přibližně 120 cvičenců od dětí s rodiči po cvičitelky. Na závěr se objevil i Mikuláš, 
čert a andělé, kteří přinesli spoustu dárečků.
3. 12. jsme se zúčastnili soutěže MTG v Písku – malá oblast. Přihlásili jsme 3 druž-
stva v kategorii 0 jsme získali 5. místo, v kategorii 1. čtvrté a v kategorii 2. třetí. 
Pokračování mělo následovat v prosinci v Praze, ale soutěž byla přeložena na le-
den. 
9.–11. 12. připravili naši cvičitelé tradiční turistickou akci Pepácké Vánoce na Kubo-
vě Huti za účasti členů naší TJ a TJ Sokol Milevsko a České Budějovice a jako vždy 
se tato akce vydařila.
15. 12. jsme se společně s rodiči a dětmi loučili s rokem 2015 lampionovým prů-
vodem na Podskalí, děti ozdobily stromeček dobrotami pro zvířátka, všichni pak 
procházkou došli na hradní nádvoří strakonického hradu k vánočnímu stromu, 
zazpívali koledy a popřáli si šťastný a veselý Nový rok.
26. 12. uspořádali naši muži již tradiční memoriál Františka Roučky v sálové kopa-
né, kterého se zúčastnilo celkem šest družstev. Naši muži obsadili 2. místo. V roce 
2017 se bude konat již 20. ročník tohoto turnaje.
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 se nám 
i nadále bude dařit. 
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Oddíl tanečního sportu
TK TWIST – TJ Sokol Strakonice měl v roce 2016 šest členů (2 mládež, 4 dospělí). Bo-
hužel v tomto roce došlo ke stagnaci oddílu, hlavně z důvodu odchodu některých 
členů na studia mimo Strakonice. Aktivní členové se pravidelně zúčastňují soutěží 
organizovaných Českým svazem tanečního sportu a ČOS v rámci kraje i republiky.

Oddíl stolního tenisu
Oddíl měl celkem 42 členů (23 mládež, 11 muži, 8 senioři). Soutěží se zúčastňuje 
v kraji a oblasti jedno družstvo, v nižších tři družstva.
Jednotlivci – žákovské kategorie – přebory, poháry, mistrovství Čech a Moravy 
– 2 žáci, kraj, oblast – 4 žáci.
– muži – kraj, oblast – 4 muži, nižší soutěže – 18 mužů
– senioři – MČR – 4 senioři, ME (Švédsko) – 4 senioři
Dále se věnují organizování turnajů pro mládež i dospělé na krajské, okresní 
úrovni. Také oddílové (jarní, vánoční), ale i pro cizí organizace jako je Hasičský 
záchranný sbor a DDM ve Strakonicích.
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Basketbalový klub Strakonice
Umístění v polovině roku je konečné umístění v soutěžích
   na konci soutěží 
   v polovině roku 2016  na konci roku 2016 
ženy A   I. liga  12.    12. 
ženy B   II. liga  2.    9. 
ženy C   OP  3.    1. 
juniorky   v ČR  7.   12.
kadetky   v ČR  8.   7.
starší žačky    14. v ČR   5. v lize
mladší žačky    6. v ČR   2. v lize
minidívky nejstarší     3. v ČR   1. v OP
minidívky mladší    2. v ČR   1. v OP
nejmladší    12. v ČR   1. v OP

Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Strakonice
kategorie
přebor Jihočeského kraje, vzduchová pistole  (VzPi 60)  
     4.   4. (Jaromír Bouda)
     (VzPi 40) 
     5.   5. (Soňa Kubačková)
Mez. mistrovství veteránů (SP 30+30)    15. (Jaromír Bouda)
Jihočeský přebor (puškové disciplíny),    1. (Pavel Taubr)
Husitský štít (sportovní pistole 30+30)   6. (Josef Rendl)
GP Plzeň 2016 (vzduchová pistole)   27. (Soňa Kubačková)
Setkání sportovních střelců Droužetice 
   (sp. velkorážná pistole)  1. (Jaromír Bouda)
   (sportovní pistole)   1. (Soňa Kubačková)

« PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH 
 DRUŽSTEV TJ/SK

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2015/2016  podzim 2016/2017
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FBC Dynamo Strakonice
muži   jihočeský přebor  2.  9.

Fbc Strakonice
muži A   Národní liga – sk. západ 11.  8.
muži B   Jihočeská liga mužů 4.  1.
junioři   Jihočeská liga  3.  4.
starší žáci  Jihočeská liga  5.  4.

FK Junior
muži   I.B třída, sk. C, OP  1.  1.
U 19   KP staršího dorostu 6.  11.
U 17   KP mladšího dorostu 9.  4.
U 15   KP starších žáků  7.  4.
U 14   I. A třída, sk. B  6.  4.
U 13   KP mladších žáků  5.  2.
U 12   I. A třída ml. žáků, sk. B 2.   2.

TJ Balvani Strakonice
muži   III. třída   5.  2.

TJ ČZ Strakonice
Házená – HBC Strakonice 1921
muži A   I. liga   4.  1.
ženy   II. liga   7.  x
muži B   KP   1.  1.
st. dorostenci  I. liga   6.  10.
ml. dorostenci  II. liga   3.  5.
st. žáci   KP    1.  1.
žákovská liga     7.
st. žačky      x  3.
ml. žáci   KP   1.  2.
ml. žačky  KP   1.  1.
minižáci   KP   4.  3.
minižačky  KP   7.  1.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2015/2016  podzim 2016/2017
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Nohejbal
muži A   okresní přebor  1.
muži B   okresní přebor  2.
muži C   okresní přebor  3. 

Stolní tenis
muži A   III. liga   8.  7.
muži B   krajský přebor  5.  1.
muži C   krajská soutěž  6.  1.
muži D   okresní přebor  2.  1.

Šachy
A, dospělí   1. jihočeská divize  7.   7.
B, dospělí  1. jihočeská divize  nehrálo  12.
C, dospělí   2. jihočeská divize  1.  1.
D, dospělí   3. jihočeská divize  3.  4.

TJ Fezko Strakonice
Vodní pólo
muži   1. liga   4.  6.
ženy A   1. liga   1.  2.
ženy B   1. liga   3.  -
st. dorostenci  Pohár ČSVP  -  1.
   2. liga   2.   -
ml. dorostenci  Pohár ČSVP  -  2.
   1. liga   2.  -
st. žáci A   Pohár ČSVP  -  3.
   1. liga   3.  -
st. žáci B   Pohár ČSVP  -  4.
   3. liga   1.  -
ml. žáci A  Pohár ČSVP    1.
   1. liga   2.  -
ml. žáci B  Pohár ČSVP  -  3.
   3. liga   1.  -
minižáci   Pohár ČSVP  1.  1.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2015/2016  podzim 2016/2017
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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.

Tenis klub Strakonice
dospělí A  jihočeská divize  4.   2.
dospělí B  krajský přebor III.  5.   4. 

dorost A   jihočeská liga   6.   2. 
 
dorost B   krajský přebor I.  3.   3.
dorost C   krajský přebor II.  5.   5.
dorost D   krajský přebor II.  -   6.
st. žactvo A  jihočeská liga  1.   2.
st. žactvo B  krajský přebor I.  4.   5.
ml. žactvo  jihočeská liga  6.   8.

   úroveň   umístění  pořadí v tabulce 
   soutěže    2015/2016  podzim 2016/2017
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« ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 
 ZA ROK 2016

Výsledky vyhlašované Okresním sdružením České unie sportu. 

Přehled vyhodnocených sportovců za rok 2016 
Dospělí
Roman Heimlich, ČRS a RSK Strakonice – muškaření
Aneta Šornová, TJ Fezko Strakonice – vodní pólo
Jitka Musilová, BK Strakonice – basketbal
Jiří Mach, ZKM Vodňany – metaná
Jana Pichlíková, horská kola a triatlon
Přemysl Fiala, TK Strakonice – tenis 
Martin Mošovský, TJ ČZ Strakonice – házená
Roman Častoral, motorismus rallycross
Jakub Rataj, Aeroklub Strakonice – paraski
Václav Pelc, TJ Dražejov – vytrvalostní běh
 

Mládež
Natálie Remišová, TJ Fezko Strakonice – vodní pólo
Jaromír Skála, horská kola
Adéla Junková, BK Strakonice – basketbal
Adam Nejdl, TJ ČZ Strakonice – házená
Johanka Hůrková, SKI klub Strakonice – lyžování
Jan Hoch, TJ Osek – fotbal 
David Mach, TJ Dražejov – fotbal
Josef Ešler, HC Strakonice – lední hokej
Petr Pešek, SK Judo 1990 Strakonice – judo
Daniel Limpouch, SK Basketbal Strakonice – basketbal 
 

Trenéři
Jaroslava Bernasová, BK Strakonice – basketbal
Roman Marienka, TJ ČZ Strakonice – házená
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Osobnosti
Radka Drnková, BK Strakonice – basketbal
Josef Slavík, TJ Záboří – tenis 
 

Kolektivy – dospělí
TJ ČZ Strakonice, muži A – házená 
ZKM Vodňany, muži – metaná
TJ Fezko Strakonice, ženy – vodní pólo
 

Kolektivy – mládež
BK Strakonice, st. minižákyně – basketbal 
TJ ČZ Strakonice, ml. žákyně – házená
HC Strakonice, junioři – lední hokej

Anketa sportovec Strakonicka 2016 Týdeníku Strakonicko

Také Týdeník Strakonicko vyhlašoval anketu Sportovec Strakonicka 2016, o jejichž 
výsledcích rozhodovali novináři, funkcionáři, trenéři a různé osobnosti. 

Sportovec roku v kategorii dospělých
1. Martin Mošovský (házená), HBC Strakonice 1921
2. Tomáš Havlík (stolní tenis), KT Praha 
3. Roman Častoral (Autoklub Otava Katovice), rallycross 
 

Kolektiv roku v kategorii dospělých
1. Házenkáři HBC Strakonice 1921 

Talent do 18 let
1. Adam Nejdl (házená), HBC Strakonice 1921 
2. Štěpánka Hanušová (biatlon), SKB Strakonice 
3. Jakub Slapnička (stolní tenis), TJ ČZ Strakonice Elektrostav 
 

Kolektiv roku do 18 let
1. Minižákyně BK Strakonice (basketbal) 
 

Sportovní osobnost roku
Milan Vohryzka, nestor strakonického stolního tenisu 
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Trenér roku 
Roman Marienka st. (házená), HBC Strakonice 1921
 

Sportovec Sympaťák
Jan Hoch (fotbal), TJ Osek 

Akce roku
Přátelský zápas fotbalistek SK Slavia Praha a FC Bayern Mnichov, 
pořadatel Odbor přátel SK Slavia Praha – odbočka Strakonice. 
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