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{ ÚVOD

Město Strakonice připravilo již počtrnácté Ohlédnutí za sportem. Tentokrát se 
publikace věnuje roku 2018 a  jako tradičně přináší informace o tom, co se dělo 
v  některých strakonických klubech a  jakých výsledků dosáhli jejich sportovci 
v různých typech soutěží.
Nově je zařazena kategorie vybraných jednotlivců a  jejich úspěchů nejen v roce 
2018.
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{ FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 VE STRAKONICÍCH

V roce 2018 vydalo město Strakonice ze svého rozpočtu na oblast tělovýchovy, 
sportu a ostatní volnočasové aktivity zhruba 19,4 milionu korun. Částka zahr-
nuje dotace jednotlivým subjektům, dále pak finance určené na investice, pro-
voz a opravy sportovišť spadajících pod správu města (provozní příspěvek pro 
STARZ v roce 2018 činil 25 045 milionů korun) a příspěvek Nadaci Jihočeské 
cyklostezky. 
Na dotační programy města určené na sport bylo vyčleněno 7,2 milionu korun.
Rada města v roce 2018 přidělila individuální dotace sportovním subjektům a in-
dividuálním sportovcům v celkové výši 305 000 korun, z toho bylo 215 000 Kč 
určeno Okresnímu sdružení Česká unie sportu Strakonice a 55 000 Kč získala 
TJ Sokol Strakonice.
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2018. O podporu 
mohly žádat právnické osoby vykonávající pravidelnou tělovýchovnou, spor-
tovní a ostatní volnočasovou činnost na území města Strakonice v kategoriích 
dospělých po dobu nejméně jednoho roku. Na dotační program bylo vyčleněno 
1,5 milionu korun. 
Strakonické kluby také žádaly o dotaci do neinvestičních programů Minister-
stva školství, mládeže a  tělovýchovy, podařilo se jim získat celkem více než 
3,6 milionu korun, meziročně o více než 600 000 korun více. Úspěšné byly také 
při žádání o dotace Jihočeského kraje, celkem jim bylo přiděleno 3,1 milionu 
korun. 
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{ SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH

Rekonstrukce střechy – zimní stadion a tělocvična v Lidické ulici
V roce 2018 město nechalo zrekonstruovat střechu zimního stadionu a tělocvič-
ny v Lidické ulici. Obě byly v havarijním stavu a několik měsíců kvůli tomu byla 
obě sportoviště uzavřena. Oprava střešní konstrukce zimního stadionu v části nad 
ledovou plochou vyšla na více než 1,3 milionu korun. Další část oprav ve zhruba 
stejné hodnotě nechalo město udělat v následujícím roce. Při statické prohlídce 
haly v Lidické ulici bylo zjištěno poškození nosných vazníků střešní konstrukce, 
proto byla v červnu uzavřena. Opravy město stály téměř 3,2 milionu korun. Tělo-
cvična byla zavřená od června do konce září.

Tělocvična v Lidické ulici foto: archiv města
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Zimní stadion  foto: archiv města
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Sportovní areál Na Muškách foto: archiv města

Plavecký stadion – nové chodníky
Ve venkovním areálu plaveckého stadionu v roce 2018 zrekonstruovali chodníky. 
Část jich byla opravena ještě před začátkem letní sezony, zbytek pak na podzim. 
Náklady na tuto akci dosáhly téměř dvou milionů korun. Vytvořena byla také 
aktualizovaná projektová dokumentace úprav bazénové haly v  hodnotě téměř 
500 000 korun.
 
Areál Na Muškách – změna ceníku 
STARZ v  dubnu změnil ceník ve Sportovním areálu Na Muškách. Nově zavedl 
bezplatné vstupné pro děti od 10 do 18 let, cena pro dospělého klesla na 10 korun 
za hodinu. Školy a školky mohou hřiště Na Muškách využívat také zdarma stejně 
jako děti do 10 let, ty však musí být v doprovodu dospělé osoby. Skupina šesti až 
deseti osob zaplatí 50 Kč za jednu hodinu, větší pak 100 Kč za hodinu. V ceně je 
využití šaten, sprch a toalet. Na Muškách je k dispozici víceúčelové hřiště o roz-
měrech 42×24 m, na němž se může hrát fotbal, volejbal, nohejbal, tenis nebo bas-
ketbal. Dále je tady tréninková běžecká dráha 2×1,22 m dlouhá 165 m a tréninko-
vá čtyřdráha 4×1,22 m dlouhá 71 m, cvičný ovál pro rekreační běh a sektor skoku 
do dálky. Areál je otevřen od pondělí do pátku od 13.00 do 19.00 hod. a o víkendu 
od 10.00 do 19.00 hod.
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Sportovní areál Na Muškách foto: archiv STARZ
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Hřiště s umělou trávou Na Sídlišti foto: archiv STARZ

Hřiště s umělou trávou Na Sídlišti foto: archiv STARZ

Umělý trávník – hřiště Na Sídlišti
FK Junior Strakonice získal dotaci téměř šest milionů korun z ministerstva škol-
ství na výměnu umělé trávy na hřišti Na Sídlišti, kterou má v dlouhodobém pro-
nájmu. Dotace by měla pokrýt zhruba 60 procent nákladů. Město spolku poskytlo 
téměř čtyři miliony korun na dofinancování projektu. Jeho součástí je například 
vybavení pro denní údržbu umělého trávníku nebo skrápěcí systém. 
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Discgolf foto: archiv města a MěKS

Nová venkovní sportoviště – discgolf a bikepark
V  září ve Strakonicích přibyla dvě venkovní sportoviště. Na prostranství pod 
Hvězdou otevřeno hřiště na discgolf, u čistírny odpadních vod vznikl bike park. 

Discgolf
Hra s létajícím talířem, jejímž cílem je trefit jednotlivé koše co nejmenším počtem 
hodů. Sport vznikl v 70. letech v USA. Létající talíře půjčují v infocentru na hradě 
a v cukrárně Hvězda. Náklady na vybudování hřiště byly více než 224 000 korun. 
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Bike park foto: J. Krch

Bike park foto: archiv města

Bike park (lokalita U Blatenského mostu mezi železniční tratí a řekou Otavou)

Za vznikem bike parku stojí biker Petr Jůzek, majitel strakonické firmy Bikefacto-
ry. Pozemek u čističky odpadních vod vybralo město, zeminu pro vytvoření okru-
hu poskytla společnost M-Silnice, která zde stavěla severní dopravní půloblouk. 
Město vybudování bike parku stálo přes 560 000 korun. Bike park nabízí milovní-
kům terénní jízdy tři tratě o různé obtížnosti.
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TJ Dražejov – zázemí pro rozhodčí
TJ Dražejov má od podzimu 2018 k dispozici obytný kontejner, který slouží jako 
zázemí pro rozhodčí. Koupilo ho město Strakonice za více než 230 000 korun 
a TJ Dražejov ho má zapůjčený na dobu neurčitou. Sportovci si pak zajistili přívod 
vody a elektřiny, vybavili nábytkem a mají tu i připojení k internetu. Díky buň-
ce splnili náležitosti pro pořádání mistrovských utkání Jč KFS. Klub stále usiluje 
o stavbu nových kabin.
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{ KOMISE PRO SPORT 2018

Hlavní činností komise pro sport bylo i tento rok rozdělování dotací v rámci Do-
tačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2018. Ve srovnání s předchozím rokem se rozdělo-
valo o 740 000 korun více, celkem 7,2 milionu. 
V opatření 4 (Podpora sportovní činnosti mládeže) bylo alokováno o 360 000 ko-
run více, celkem 810 000 korun. Více peněz bylo vyhrazeno také na opatření 6 
(Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území 
města Strakonice), a to 290 000 korun, meziročně o 90 000 více.
Do jednotlivých opatření dotačního programu přišlo 119 žádostí, meziročně o de-
set méně. Předchozí rok však bylo sedm opatření – jedno bylo mimořádně určeno 
na podporu akcí pořádaných k výročí města. 
V průběhu roku byl vyhlášen nový dotační program na podporu dospělých (Do-
tační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních vol-
nočasových aktivit dospělých pro rok 2018) s celkovou alokací 1,5 milionu korun. 
O dotaci požádalo 25 subjektů, jedna žádost musela být vyřazena, protože nespl-
ňovala podmínky programu. Částky nad 50 000 korun nemohly být toho roku 
vyplaceny, protože byl zneplatněn výsledek komunálních voleb a nemohlo zasedat 
zastupitelstvo, které o jejich přidělení rozhoduje.
Členové komise připomínkovali Plán koncepce sportu města Strakonice, který 
pro město zpracovával Mgr. Jakub Popelka, Ph. D. spolu s odborem školství a ces-
tovního ruchu.
V prvním čtvrtletí se změnilo obsazení komise. Rada města odvolala Ing. Karla 
Dvořáka a PaedDr. Pavla Koubu, místo něho byl jmenován Stanislav Kašpar. Z ko-
mise odstoupil Stanislav Vydra. Komise pak pracovala v šesti členech.
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Počty žádostí podpořených z  Dotačního programu města Strakonice 
na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro 
rok 2018

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2018

Název opatření Podpořené Nárokova-
ná částka 
(Kč)

Alokovaná 
částka (Kč)

Op 1 – podpora na nájemné ve sportov-
ních zařízení STARZ pro mládež

17 5 376 280 5 380 000

Op 2 – podpora na nájemné  
v tělocvičnách ZŠ

13 347 015 370 000

Op 3 – podpora provozu, oprav  
a údržby sportovišť

6 673 050 250 000

Op 4 – podpora sportovní činnosti  
mládeže do 18 let

19 1 881 042 810 000

Op 5 – podpora volnočasové činnosti 
mládeže do 18 let

7 223 116 100 000

Op 6 – podpora jednorázových  
sportovních a volnočasových akcí  
1./2. výzva

38/19 425 350/ 
212 050

160 000/ 
130 000

Celkem 119 9 137 903 7 200 000

Podpořené Nárokovaná částka (Kč) Alokovaná částka (Kč)

25 2 531 463 1 500 000
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{ TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2018

AEROKLUB STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Petr Chládek
Kontaktní osoba: František Přibil
Sídlo: V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Web: aeroklubstrakonice.weebly.com
Činnost: provozování zejména amatérského sportu ve všech oblastech leteckého
a parašutistického sportu

Člen Aeroklubu Strakonice Petr Chládek junior se během roku zúčastnil soutěží 
v parašutismu v ČR i v zahraničí, odkud si odvážel umístění na stupních vítězů. 
Uspěl například na mistrovství ČR v Plzni, kde dokonce vytvořil nový český ju-
niorský rekord v  disciplíně individuální akrobacie. Medaile si vozil i  ze závodů 
světového poháru.

Umístění v soutěžích v roce 2018

Sportovní odvětví Kategorie Název soutěže Umístění 

Parašutismus IA – Individuální akrobacie, 
junioři

35th FAI World freefall style and accuracy landing championship and 9th 
FAI Junior World freewill style and accuracy landing championship 2018 
(Montana – Bulharsko)

3.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 (Rijeka – Chorvatsko) 3.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 (Lesce – Slovinsko) 3.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 (Peiting – Německo) 3.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 (Belluno – Itálie) 1.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 (Thalgau – Rakousko) 4.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 (Locarno – Švýcarsko) 1.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři World Cup Series 2018 – overall junioři 1.

Parašutismus PP – přesnost přistání MČR – Plzeň 2018 1.

Parašutismus PP – přesnost přistání, junioři MČR – Plzeň 2018 1.

Parašutismus Overall – kombinace IA a PP MČR – Plzeň 2018 3.
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AGOGE MARTIAL ARTS, Z. S.
Předseda: Karel Uhlíř
Sídlo: Volyňská 108, Přední Ptákovice, Strakonice
Web: www.agogemartial.art
Činnost: výuka tradičních bojových umění, karate, aikido, tai chi, cvičení chi-kung, 
kondiční tréninky, poradenská činnost v oblasti sportu, výživy, zdravého životního 
stylu

Klub v průběhu roku 2018 poskytl členům možnost zúčastnit se 11 tréninků tra-
dičních bojových umění, karate, aikido a  tai-chi týdně. V  průběhu celého roku 
mohou zdokonalovat své znalosti a dovednosti na pravidelných hodinách pořá-
daných ve Strakonicích v tělocvičně v ulici Na Stráži (výměníková stanice) a ve 
Volyni.
Ve Strakonicích jsme pořádali čtyři semináře pod vedením instruktorů asociace 
SHIKON, pod kterou je klub registrován od roku 2014, a účastnili se dalších šesti 
seminářů v Jablonci nad Nisou a Rychnově nad Kněžnou. Součástí některých se-
minářů jsou také zkoušky na tzv. KYU, vyšší stupně dovedností v karate a aikido, 
na které se každý člen může přihlásit po dosažení požadované úrovně znalostí 
a dovedností. Děti se během celého roku připravují na pravidelných hodinách po-
dle zkušebního řádu daného naší asociací.

Seminář aikido pro děti foto: archiv klubu
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Zkvalitňování úrovně trenérské činnosti probíhá na pravidelných seminářích 
a trenérských školeních.
V srpnu se konalo pravidelné týdenní letní soustředění pro děti v Houžné. Hlavní 
náplní bylo intenzivní zvyšování fyzické kondice dvoufázovým tréninkem a sou-
těže v různých sportovních disciplínách (běh, skok do dálky, kliky a sedy-lehy). 
Soustředění bylo doplněné doprovodným programem pro děti (hry, koupání, hra-
ní divadla, práce v týmech).
Klub pravidelně rozšiřuje členskou základnu. Nejvíce nových zájemců přišlo při 
hlavním náboru v září, ale možnost začlenit se do tréninků je v průběhu celého 
roku.
V  roce 2018 se klub stal součástí mezinárodní asociace AIKIDO SHUDOKAN 
INTERNATIONAL (www.aikidoshudokaninternational.com).
 

Letní soustředění pro děti  foto: archiv klubu
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BALVANI STRAKONICE, Z.S.
Předseda: Josef Laně
Sídlo: Prof. Skupy 751, 386 01 Strakonice
Web: www.balvani.cz
Činnost: fotbal

Balvani za sebou mají úspěšnou sezonu 2017/2018, kde se umístili na třetím místě 
III. třídě a postoupili tak do nejvyšší okresní soutěže. 

BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE, Z. S. 
Předseda: Ing. Miloš Balák
Kontaktní osoba: Mgr. Eduard Gaisler
Sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
Web: www.basketst.cz
Činnost: basketbal

Rok 2018 nezačal příznivě pro extraligové týmy, výhry si připisovalo jen Béčko 
žen a týmy mládeže. Kladem bylo, že se zvýšil počet chlapeckých týmů. Soutěže 
hrálo rekordních 16 družstev.
Áčko žen prohrávalo často vysokým rozdílem, ale bylo to logické, tým neměl vyso-
ké hráčky. Hru nadále táhly Kristýna Tomšovicová s Alenou Jeništovou a Šárkou 
Jozovou, jinak hrály dorostenky. Pod košem pomohla hostující Šípová a  v  prů-
běhu sezony se výrazně zlepšila Eliška Petrušková. Tým skončil na sestupovém 
místě, ale v nadstavbě uspěl a v podzimní části je stále extraligový.
I podzimní část přinesla vysoké prohry. Až v průběhu přišly na hostování spar-
ťanské dorostenky, Karolína Fadrhonsová, Tereza Havlátková a  Anna Rosecká, 
a  začaly se hrát vyrovnanější části zápasů i  proti nejlepším týmům. Klíčovými 
oporami byly stejné domácí odchovankyně jako na jaře. Navíc jedna výhra nad 
týmem, který hraje bez zahraničních posil, přinesla postup na deváté místo. Ote-
vřely naději na udržení extraligy.
Béčko žen vytvořilo skvělou partu a patřilo ve druhé lize k nejlepším. Své výkony 
opíralo o střelkyně Hanu a Kateřinu Kuncipálových, které doplňují zkušené Linda 
Svobodová a Eliška Fialová. Ale hlavně hrálo pohledný týmový basketbal. V pod-
zimní části tým pokračoval v dobrých výkonech, i když se zranily klíčové hráčky 
a hra byla až příliš taktická, dokázalo udržet třetí příčku v tabulce. 
Céčko žen doplnily extraligové opory, a tak vyhrálo bez problémů oblastní přebor. 
V podzimní části hrály v oblasti jen dva týmy. Oporami jsou maminky, Eva Šin-
delářová a Lucie Housková.
Juniorky a kadetky, podobně jako Áčko, mají nadále složitou situaci v boji o udr-
žení extraligy. Brzdí je nedostatek vysokých hráček. Mají ve svém středu nadějné 
Terezu Brušákovou a Sáru Vadlejchovou, ale mezi nejlepší střelkyně se zapsaly vý-
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razně i kadetky. Skončily jedenácté, ale uspěly v kvalifikaci a tím drží extraligovou 
tradici. V podzimní části je situace stejná, tým je bez výhry.
Udržení extraligy se poprvé v  historii nepodařilo kadetkám. Hrály z  větší části 
žačky, měly sice výraznou střelkyni Barboru Suchanovou, kterou ve střelbě do-
plňovaly výkony Kateřiny Votavové a  Terezy Soukupové, ale celkově jejich hře 
chyběla vysoká hráčka a zkušenost. V podzimní části hrají ligu a jsou bez prohry 
v čele tabulky. To násobí, z hlediska výchovy kvality, i škodu v podobě sestupu.
Starší žačky sice nepostoupily do extraligy, ale v lize byly druhé, čili zhruba desáté 
až dvanácté v ČR. Navíc s nimi hrála řada mladších nadějných žaček. To se proje-
vilo na přeboru ČR, kde mladší žačky skončily na šestém místě, a to ještě po smol-
né první prohře. Střelkyněmi starších byly Michaela Jánská, Karolina Baloušková 
a Julie Chylíková, mladších Nella Bernasová, Adéla Junková, Barbora Soukupová 
a Lucie Čadková.
V podzimních zápasech se jim dařilo a postoupily do extraligy mezi nejlepších 
12 týmů.
Na devátých místech v přeboru ČR skončily nejstarší i nejmladší minidívky.
Bronzovou medaili vybojovaly mladší minidívky a  korunu úspěchu dívek dalo 
béčko nejmladších, které obsadilo první místo na finále v ČR.

tým BK Strakonice  foto: archiv Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s
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V minidívkách se střelecky prosadily Anastázie Pešková, Hana Manová, Veronika 
Chalupová, Linda Kotrčová, Tereza Malířská, Denisa Bittnerová, ale hlavně bodo-
valo okolo 80 hráček. Minidívky ve všech třech věkových kategoriích v podzim-
ní části vybojovaly postup mezi nejlepší jihočeské týmy a budou hrát kvalifikaci 
o postup na přebory ČR. Navíc první tři vítězné zápasy vybojovalo také nejmladší 
Béčko.
Trenéři dívčích týmů v  jarní polovině: Radka Drnková, Jaroslava Bernasová, 
Zuzana Faltusová, Lenka Pichlerová, Petr Martínek, Jiří Johanes, Jakub Mužík, 
Jakub Maršán.
V podzimní části nahradily J. Mužíka a J. Maršána Nikola Drnková a Markéta 
Jánská.
Potvrzení kvalitní strakonické školy opět prokázaly veteránky, které vyhrály pře-
bor ČR, a bylo jim to málo, a tak ještě startovaly na mistrovství Evropy, kde skočily 
třetí! Jsou výbornou, vzornou a příkladnou partou. Vše zajištuje Yvetta Hrabáko-
vá.
V chlapeckých týmech po náznacích z minulých sezon přišlo trochu zlepšení, jsou 
to čtyři týmy mládeže a ještě hrál tým mužů, i když pod jménem Straky.
Kadeti hráli nadregionální soutěž, skončili pátí. Navíc mají v týmu na naše pomě-
ry vysoké hráče – Petr Vyorálek, Čadek a také obětavé hráče Aleše Hesse, Dana 
Limpoucha.
Také starší žáci U-15 hráli nadregionální soutěž. Střelecky se prosadili Petr Šulák, 
Jakub Polák a Jan Chvosta.
V oblastním přeboru hráli žáci U12 a také žáci U11. Začínali, ostatní týmy v pře-
boru byly většinou zkušenější. V U12 si nejvíc bodů připsali Jáchym Vondřička, 
Michal Rezek a Jindřich Skalák, v U11 Dan Lítoš, Tomáš Honzák a Mikoláš Dů-
chodní.
Nejdůležitější a potěšující je, že v těchto kategoriích bodovalo téměř 50 chlapců. 
V podzimní části hrají junioři, kadeti i  žáci nadregionální soutěž se střídavými 
výsledky, minižáci oblastní přebor. 
Muži – naši odchovanci hráli jako Straky rozšířený okresní přebor, skončili druzí. 
Pečoval o  ně Michal Pivovarský. Nejlepšími střelci byli Martin Susol, Dominik 
Kašpar, Denis Martinovič. 
V podzimní části má mužský basketbal v soutěži čtyři týmy, v nadregionální sou-
těži hrají takto: junioři jsou pátí, kadeti sedmí a žáci pátí, hrají mini a také pokra-
čují Straky. 
Ale ve všech kategoriích zápasí s malým počtem hráčů, to se logicky projevuje na 
výsledcích.
Duší mužské části je celá léta Milan Janda a v posledních létech mu pomáhá celá 
rodina Aleše Svobody.
Smutnou zprávou je, že nás opustil Pavel Pilný ve věku 62 let a Ota Mašek ve věku 
71 let. Oba se výrazně zapsali do naší historie.
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Umístění týmů na konci soutěží:
ženské týmy    mužské
ženy A   10. v ČR  kadeti  5. nad regionem
ženy B  3. ve II. lize  žáci   3. nad regionem
ženy C  1. v OP    minihoši 
juniorky 10. v ČR  mladší  11. v OP
kadetky  12. v ČR  nejmladší 10. v OP
st. žačky 11. v ČR  Straky  2. okr. přebor
ml. žačky 6. v ČR
minidívky
nejstarší  9. v ČR
mladší  3. v ČR
nejmladší 9. v ČR
nejmladší B 1. v ČR
Old ženy 1. v ČR

. 

BASKETBALOVÝ SPORTOVNÍ KLUB STRAKONICE – MAGPIES Z. S.
Předseda: Milan Lebeda
Organizační pracovník: Jan Melichar
Sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
Činnost: basketbal

BIATLON STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Ing. Jiří Jeníček
Sídlo: Máchova 585, 386 01 Strakonice
Činnost: letní a zimní biatlon, orientační biatlon

Biatlon Strakonice byl ustaven v červnu 2008 z iniciativy dvou bývalých reprezen-
tantů, Jana Žáka a Bedřicha Šafaříka. Úzce spolupracuje se SKI klubem a DDM 
Strakonice, kde ve střeleckém kroužku získává nové mladé zájemce. Biatlon svou 
atraktivitou se těší stále větší oblibě veřejnosti a díky dobrým výsledkům se úspěš-
ně rozšiřuje. 
V Harrachově se na začátku února uskutečnilo třetí kolo Českého poháru v bi-
atlonu pro dorost a dospělé. Strakonice měly své reprezentanty, a to dorostenku 
Štěpánku Hanušovou na vytrvalostním závodu, která obsadila čtvrté místo a ve 
sprintu dvanáctou příčku. V juniorské kategorii ve vytrvalostním závodu na jede-
náctém místě skončil Antonín Hanuš. Ve sprintu se mu dařilo lépe, dojel na šes-
tém místě a kvalifikoval se tak na mistrovství České republiky na březen letošního 
roku v Novém Městě na Moravě. Vytrvalostní závod se povedl i v kategorii žen 
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Kateřině Jeníčkové, která vybojovala bronzovou medaili, ve sprintu se umístila 
o stupeň lépe na krásném druhém místě. Stejně jako Antonín Hanuš se Kateřina 
Jeníčková objeví v Novém Městě na Moravě.
Mistrovství České republiky v biatlonu přineslo velké úspěchy. Singl mix štafeta ve 
složení Kateřina Jeníčková – Antonín Hanuš vybojovala pátou příčku. V kategorii 
sprint Štěpánka Hanušová doběhla pod stupně vítězů, tedy pro 4. místo. Kateřina 
Jeníčková měla větší běžecké štěstí a brala bronzovou medaili v kategorii ženy A. 
Antonín Hanuš byl ve sprintu mezi juniory třináctý.
Ve stíhacím závodě si Štěpánka Hanušová vylepšila svou pozici a odvezla si domů 
stříbrnou medaili, stejně tak si stříbro odvezla i Kateřina Jeníčková. Antonín Ha-
nuš si také polepšil a skončil devátý. 

COBRA RYU STRAKONICE Z. S.
Předseda: Petr Petřík
Sídlo: Volyňská 157, 386 01 Strakonice
Web: www.cobraryu.strakonice.cz
Činnost: výuka a výcvik bojových umění (karate, allkampf-jitsu, sebeobrana)

V roce 2018 se zaměřila činnost školy bojových umění na již tradiční koncepci, to 
znamená kombinace sportovní přípravy oddílů karate i allkampf-jitsu a účast žáků 
školy na sportovních turnajích v rámci kraje, České republiky, a mezinárodních 
soutěží. Součástí našeho programu byl, stejně jako v předchozích letech, i výcvik 
směřující k osobnímu růstu a dovednosti každého člena školy. V roce 2018 absol-
vovalo úspěšně zkoušku z  technické vyspělosti celkem 28 karatistů a 11 adeptů 
stylu allkampf-jitsu. Samozřejmou součástí výcviku bylo jako každý rok i zamě-
ření na praktické využití principů bojových umění pro sebeobranu, ale i pro kaž-
dodenní život. Jako každoročně proběhl v září 2018 úspěšný nábor nových členů. 
Nejširší základnu měl i  v  roce 2018 sportovní oddíl karate, a  to převážně v ka-
tegorii dětí a  dorostu. Oddíl allkampf-jitsu stabilizoval svou členskou základnu 
a pravidelně se sportovci účastnili sportovních turnajů. Jako v předešlých letech 
dosahovali na sportovních soutěžích krajské i  republikové úrovně úspěchů pře-
vážně sportovci v kategoriích dorostu, juniorů a dospělých. Na krajské úrovni se 
opět prosazovali i sportovci v žákovských kategoriích. 
V roce 2018 absolvovali bojovníci ze školy bojových umění Cobra Ryu Strakonice 
celkem sedm krajských turnajů. 2. kolo krajské ligy se konalo 14. 4. 2018 již tra-
dičně přímo ve Strakonicích a organizoval jej z pověření Jihočeského svazu karate 
sportovní klub Cobra Ryu Strakonice. Turnaje se zúčastnilo 135 karatistů z celkem 
15 oddílů z Jihočeského kraje. Dále se strakoničtí karatisté zúčastnili čtyř národ-
ních turnajů a velkých cen. Vyvrcholením celé sezony pak bylo mistrovství ČR, 
na které se nominovalo pět karatistů z Cobry, a vybojovali zde jednu stříbrnou 
a jednu bronzovou medaili. 
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Velkou událostí bylo mistrovství České republiky v allkampf-jitsu, které se konalo 
12. 5. 2018 ve Strakonicích a jehož pořadatelem byl strakonický oddíl allkampf-
jitsu Cobry Ryu Strakonice. Mistrovství se zúčastnilo celkem 12 bojovníků z Cobry 
a vybojovali celkem šest cenných kovů (3× zlato, 2× stříbro a 1× bronz). Mistrov-
ství České republiky ve fightingu se zúčastnilo celkem šest bojovníků a vybojo-
vali jeden mistrovský titul a dvě bronzové medaile. Do sportovního zápolení se 
v roce 2018 zapojily všechny věkové kategorie, které ve škole trénují, to znamená 
od mladších a starších žáků přes dorostence a juniory až po kategorie dospělých.
Strakoničtí karatisté se zúčastnili čtyř kol ligy talentované mládeže, tří kol kraj-
ské ligy a jednoho krajského přeboru. Na krajských soutěžích vybojovali karatisté 
z  Cobry celkem 32 medailí (9 zlatých, 8 stříbrných a  15 bronzových). Celkem 
karatisté a vyznavači allkampf-jitsu vybojovali v roce 2018 55 medailí, z toho 15 
zlatých, 15 stříbrných a 25 bronzových. 
Kromě sportovních soutěží a turnajů se část strakonických karatistů a členů oddí-
lu allkampf-jitsu zúčastnila i v roce 2018 série zajímavých národních i mezinárod-
ních výcvikových seminářů.
Od 6. do 13. srpna 2018 proběhlo tradiční letní týdenní soustředění celé členské 
základny a rekreačně trénujících přátel. Soustředění bylo ve Vrbně u Blatné a zú-
častnilo se ho 42 cvičenců ze všech věkových kategorií. Celý týdenní intenzivní 
výcvik byl rozdělen do několika skupin dle věku, zaměření a výkonnosti každého 
jednotlivce. Sportovní tým se jako vždy zaměřil převážně na taktickou a technic-
kou přípravu pro novou sezonu. Společným jmenovatelem pro všechny skupiny 
pak bylo jako každý rok zvyšování fyzické kondice, relaxace a speciální aktivity 
zaměřené na utužování vzájemných vztahů a týmovou spolupráci. 

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ – ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ  
ORGANIZACE STRAKONICE – 186
Předseda: Jan Huszár
Sídlo: V Lipkách, 386 01 Strakonice
Web: www.kkst.cz
Činnost: kynologická činnost

Základní kynologická organizace Strakonice (ZKO Strakonice) vznikla již ve 
2. polovině 20. století a u jejího zrodu stál Vladimír Kaplan. Klub nejdříve praco-
val pod hlavičkou Svazarmu (Svazu pro spolupráci s armádou) a například v roce 
1979 měl 169 členů.
Od roku 1990 ZKO Strakonice spadá pod Český kynologický svaz (ČKS) a řídí se 
jeho stanovami. V 90. letech se začal rozvíjet výcvik nejen podle národního zku-
šebního řádu, ale i podle mezinárodního zkušebního řádu. Oba se přizpůsobovaly 
řádům na ochranu zvířat a postupně se měnily i metody výcviku.
Na našem cvičišti se věnujeme výcviku všech plemen, od francouzského buldo-
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čka až po německou dogu. Připravujeme psy na kynologické zkoušky a soutěže. 
S použitím pozitivní motivace v podobě pochvaly, odměny a správného přístupu 
se snažíme ze psů vychovat nejen domácího mazlíčka, ale i parťáka do nepohody.
Naši členové se v roce 2018 zúčastnili okresních, oblastních i vrcholových soutěží 
a závodů. Jako tradičně jsme pořádali závod Strakonický Rumpál, který se konal 
na jaře a těší se veliké oblibě. Z okolních ZKO k nám zavítali psovodi ze ZKO Vim-
perk, ZKO Větřní a ZKO Milevsko – Spálená. Na podzim 2018 jsme připravovali 
26. ročník závodu Memoriál Vladimíra Kaplana. Bohužel byl kvůli malému zájmu 
ze strany psovodů zrušen.
Pořádali jsme také dva klubové závody, které byly určeny pro naše členy a jejich 
rodinné příslušníky. V létě to byl tradiční Letní závod v duchu léta a letních aktivit 
a před Vánoci závod na téma Starých pověstí českých.
V roce 2018 jsme otevřeli šest běhů kurzů základní ovladatelnosti, které jsou urče-
ny pro začínající a méně zkušené psovody. Jejich cílem je naučit je zvládat nácvik 
základních povelů a u psů je hlavním cílem jejich socializace jak ve vztahu k li-
dem, tak k ostatním psům, a osvojení základních povelů.
Pravidelně také předvádíme ukázky z výcviku psů (stopa, poslušnost, obrana) na 
různých veřejných akcích. V roce 2018 tomu bylo především na akcích pořáda-
ných na Den dětí v  Rovné, v  Mladějovicích a  v  Paračově, na akcích spojených 
s loučením s prázdninami a pro Školu v přírodě ve Střelských Hošticích.
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FBC DYNAMO STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Michal Diviš
Kontaktní osoba: Miroslav Šťastný
Sídlo: Hajská 16, 386 01 Strakonice
Činnost: florbal

V  roce 2018 byla pravidelně vykonávána sportovní činnost v  podobě tréninků 
a  mistrovských utkání. V  konečné tabulce jsme skončili v  Jihočeském přeboru 
mužů na 4. místě se 45 body z celkově devíti týmů.

 

  foto: FB FBC Dynamo Strakonice
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FBC STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Ing. Adam Vašmucius
Sídlo: Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice
Web: www.fbcstrakonice.cz
Činnost: florbal

V roce 2018 se podařilo stabilizovat kompletní složku mužských týmů od mužů až 
po přípravku. V mladších kategoriích (přípravka, elévové) vznikly dva týmy (bílí 
a červení), které pravidelně hrají soutěžní utkání. Nově vzniká tým minipřípravky 
(pro děti předškolního věku). Se vznikem tohoto týmu souvisí i pravidelná spolu-
práce se školkami. S tím bylo třeba i rozšířit trenérský tým o nové členy.
V létě muži obsadili 2. místo na již tradičním memoriálu Petra Adlera konaném ve 
Strakonicích, při kterém jde především o podporu oddělení onkologie strakonic-
ké nemocnice. Mladé naděje vyrazily v létě na mezinárodní turnaj Prague Games, 
kde načerpaly řadu zkušeností a zážitků. Na konci léta se opět konal příměstský 
tábor, který má každý rok větší a větší úspěch.
 

tým FBC Strakonice  foto: archiv Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
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FK JUNIOR STRAKONICE Z. S.
Předseda: Ing. Miroslav Říha
Kontaktní osoba: Lukáš Linhart
Sídlo: Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice
Web: www.fkjuniorstrakonice.cz
Činnost: fotbal

Minipřípravka U6, U7
Naši nejmenší pod vedením trenérů, Jiřího Chaluše, Edity Cimrhanzlové a Edi-
ty Cimrhanzlové ml., dokázali vytvořit skvělou partu ročníku 2012, 2013 a 2014. 
Společně jsme odehráli několik turnajů, při kterých jsme se zdokonalovali, a na 
konci sezony jsme již byli velkou konkurencí. Trénovali jsme třikrát v  týdnu 
a vždy jsme se sešli v hojném počtu.

Mladší přípravka U8, U9
Mladší přípravka pod trenérským vedením Lukáše Linharta, Jana Pacáka, Jiřího 
Prokeše, Jiřího Jandy a Petra Balouška na jaře 2018 (chlapci a děvčata ročníku 2010 
a 2011) dohrávala své dvě soutěže, a to okresní a krajský přebor mladších přípra-
vek. V okresním přeboru obsadila krásné 2. místo a v krajském přeboru se podařil 

Muži se radují po vstřeleném gólu foto: archiv Fbc Strakonice
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Turnaj kategorie U7 Na Sídlišti sobota 2. 6. 2018 foto: www.fkjuniorstrakonice.cz

Dokopná ml. přípravka 2018 foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 
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ve velmi silné konkurenci udržet příjemný střed tabulky. Podzimní část roku 2018 
začala pro děti letním soustředěním. Přípravka bojuje opět na dvou frontách, kdy 
hraje okresní a krajský přebor. V obou soutěžích pokračuje úspěšně, kdy okresní 
přebor vede bez ztráty a v krajském přeboru se ve stále rostoucí konkurenci drží 
ve středu výsledkové tabulky. Mladší přípravka se krom výše zmíněných soutěží 
účastnila celé řady dalších turnajů a přátelských zápasů, kde převážně dosahovala 
velmi dobrých výsledků. Trénuje se téměř po celý rok třikrát v týdnu a děti trénin-
ky navštěvují v hojném počtu a s chutí, což je rozhodně příslibem do budoucna. 

Starší přípravka U10, U11
Starší přípravka pod trenérským vedením Tomáše Kostky, Marka Švejnohy a Mar-
ka Hůzla na jaře 2018 (chlapci a dívky ročníku 2007 a 2008) dohrávala své dvě sou-
těže, a to okresní a krajský přebor starších přípravek. V okresním přeboru obsadila 
krásné první místo a v krajském přeboru se podařil ve velmi silné konkurenci udr-
žet příjemný střed tabulky. Za úspěch lze rozhodně označit obhajobu účasti ve fi-
nálovém turnaji Ondrášovka Cup, kam se děti musely „prokousat“ několika před-
koly. Po úspěšném jaru děti za odměnu navštívily polskou Wroclav, kde nasbíraly 
na mezinárodním turnaji cenné zkušenosti. Podzimní část roku 2018 začala pro 
děti (již chlapci a dívky ročníku 2008 a 2009) letním soustředěním a úspěšným 
mezinárodním turnajem ve Františkových Lázních. Přípravka bojuje opět na dvou 
frontách, kdy hraje okresní a krajský přebor. V obou soutěžích pokračuje úspěšně, 
kdy okresní přebor vede pouze se ztrátou za jedinou remízu a v krajském přeboru 
se ve stále rostoucí konkurenci drží ve středu výsledkové tabulky. Z podzimní části 
stojí za zdůraznění úspěšná účast na turnaji Slovan Cup v Bratislavě (druhé mís-
to). Starší přípravka se krom výše zmíněných soutěží účastnila celé řady dalších 
turnajů a přátelských zápasů, kde dosahovala převážně velmi dobrých výsledků. 
Trénuje se téměř po celý rok třikrát v týdnu a děti tréninky navštěvují v hojném 
počtu a s chutí, což je rozhodně příslibem do budoucna. 

Mladší žáci U12, U13
Do jarní části sezony vstoupila kategorie mladších žáků s trenérským obsazením: 
Jiří Steiner, Vladislav Hájek, později se také přidal Štefan Valigurský.
Mladší žáci nastoupili ve dvou soutěžích stejně jako minulý rok. V soutěžích se 
drželi předních příček. 

Starší žáci U14, U15
Starší žáci pod vedením trenérů Radka Pintíře, Michala Boukalíka a Davida Hájka na-
stoupili opět ve dvou soutěžích, a to v krajském přeboru a 1. A třídě. V krajském pře-
boru se moc nedařilo a v důležitých utkáních jsme se nedokázali prosadit. V 1. A třídě 
se starší žáci drželi ve středu tabulky a prostor dostávali spíše chlapci z mladších. 
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Kategorie U10, 11, vánoční turnaj 2018 foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 

Kategorie U11, 12; FKJS – Písek (1.A 10.6.2018) foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 
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Mladší dorost U17
V  jarní části této sezony jsme doháněli ne docela povedený podzim, ve kterém 
jsme získali 21 bodů a byli na 8. místě. Start jara se nám povedl a první čtyři utkání 
jsme zvládli na sto procent. Pak přišel trochu útlum, ale po dvou porážkách jsme 
už zbytek zápasů zvládli a nakonec získali na jaře 26 bodů ve 12 zápasech. Navíc 
jsme předváděli velmi atraktivní hru, více jsme šli do koncovky, která nám vázla 
v podzimní části, a snažili se mít hru vždy pod svou kontrolou. Vyneslo nám to 
konečné 5. místo při zisku 47 bodů a skóre 70:33. Celkově jsme tedy byli docela 
spokojeni a nastavili si, jakým směrem se chceme ubírat v dalších sezonách. 
Mladší dorost vedl trenér Martin Virostek.

Starší dorost U19
Krajský přebor jsme úspěšně ukončili na 2. místě. V nové sezoně jsme s dorostem 
postoupili do České divize dorostu, kde jsme se v  silné konkurenci trápili, a  to 
se podepsalo na výsledcích. I přes posily z FC Písek jsme byli v tabulce mezi po-
sledními. V divizi jsme se nakonec udrželi i v následující sezoně a doufáme, že již 
nebudeme řešit velký skok v soutěži. Starší dorost vedl trenér Karel Sládek.

Muži A
Rok 2018 jsme v  lednu zahájili zimní přípravou na druhou polovinu rozehrané 
první A třídy, kdy jsme do kádru získali brankáře z Oseka Lízala, dále s námi ab-
solvovali přípravu dorostenci, kteří budou v létě končit v dorostu. Odehráli jsme 
čtyři přípravná utkání a tradičně jsme absolvovali soustředění v Chanovicích. Jako 
nováček I. A. třídy jsme skončili nakonec na pěkném 6. místě. Získali jsme 41 
bodů při 12 výhrách, pěti remízách a devíti porážkách a skóre 50:43.
Pro vstup do druhého ročníku v I. A. třídě jsme opět doplňovali kádr, a to: Ně-
meček z Písku, bratři Gašparové z Volyně, Frček také z Volyně, dorostenci, kteří 
skončili věkem v dorostu, a zapůjčovali jsme si další domácí dorostence Petráně, 
gólmana Uhříčka, Touše a Juhaňáka. Přípravu jsme neměnili.
Absolvovali jsme soustředění v Chanovicích a čtyři přípravná utkání s kvalitními 
soupeři. V polovině druhé sezony v I. A třídě jsme skončili na 3. místě se ztrátou 
devíti bodů na první Novou Ves. Získali jsme 24 bodů při sedmi výhrách, třech 
remízách a třech porážkách a skóre 26:18.

Muži B
V roce 2018 jsme slavili postup do okresního přeboru. B-tým byl pod vedením 
trenéra Josefa Mráze. První polovina okresního přeboru se nám, dá se říct, vy-
dařila. Kádr se stabilizoval a k tomu fungovala vynikající spolupráce s A týmem, 
konkrétně s trenérem Luďkem Cimrhanzlem. Výsledkem bylo 8. místo, 19 bodů, 
skóre 22:22.
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FKJS – Volyně (PU 11. 3. 2018) foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 

Met. Tábor – FKJS (KP 30. 3. 2018) foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 
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Kategorie U19, FKJS - Třeboň (ČDD 29. 8. 2018) foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 

FK Junior, z. s.  foto: archiv Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
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Oslavy 110 let strakonického fotbalu
V sobotu 11. srpna se na hřišti Na Křemelce slavilo výročí 110 let strakonické-
ho fotbalu. Asi šest set diváků přišlo zhlédnout utkání městských rivalů Fezko 
Strakonice – ČZ Strakonice či slavnou sestavu SK Strakonice 1908, která v  le-
tech 1994/1995 startovala v ČFL, s českými internacionály. Zahrát si však přišli 
i současní fotbalisté FK Junior. Program doplnila i tombola, zábava pro nejmenší 
a představen byl nový almanach mapující historii klubu. Večer završila diskotéka 
Františka Mareše, který celou akci zároveň moderoval. 

Kategorie Název soutěže Umístění  
2017/18

Pořadí v tabulce  
podzim 2018/19

Muži I. A třída mužů – sk. A 6. 3.

Muži B OP muži Dudák 2. (III. Třída) 8.

U19 ČDD U 19 A 2. (KP) 14.

U17 ČDD U 17 A 3. (KP) 12.

U15 ČEZ – KP starších žáků 11. 14.

U14 ČEZ – I. A tř. starších žáků sk. B 1. 3.

U13 ČEZ – KP mladších žáků 5. 2.

U12 ČEZ – I. A tř. mladších žáků sk. B 1. 1.

 

Hromadná fotka Oslavy 110 let strakonického fotbalu foto: www.fkjuniorstrakonice.cz 



36

HC STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Bc. Luboš Parkos
Sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
Web: www.hcstrakonice.cz
Činnost: lední hokej, krasobruslení

V listopadu oslavil hokejový klub výročí 110 let. Na oslavách se podíleli hráči všech 
týmů, kteří společně s trenéry vytvořili „živé choreo“, které znázornilo právě výročí 
nejstaršího hokejového klubu v Jihočeském kraji. Oslavy probíhaly od dopoledních 
hodin, kdy se konal turnaj čtvrtých tříd. Po něm následovalo utkání veteránů mezi 
veteránským mužstvem HC Strakonice a týmem reprezentace. Závěrečnou tečku za 
celodenním programem udělalo utkání krajské ligy proti týmu SK Telč. 
A tým – V sezoně 2017/2018 se mužstvo HC Strakonice dostává opět na výsluní. 
Tým po Jiřím Benešovi přebírá bývalý skvělý strakonický obránce Milan Řehoř, 
který zároveň vede mužstvo staršího dorostu. Asistentem mužstva je Stanislav 
Kašpar. Týmu se podařilo vyhrát základní část i přes problémy se sestavou, které 
nastaly po Novém roce (zranění, odchody hráčů do zahraničí). Kádr se však před 
play off stabilizuje a je doplněn o starší dorostence. Ve vyřazovacích bojích muž-
stvo sehrává vypjaté bitvy nejprve s Jindřichovým Hradcem, Milevskem a ve finále 
s Českým Krumlovem. Samotné finále proti Českému Krumlovu se rozhodne až 
ve třetím utkání v trestných stříleních. Rozhodující trestné střílení proměnil Mar-
tin Všetečka a ve zcela zaplněné hale (2000 diváků!) propuká nefalšovaná radost.

HC Strakonice, z. s. foto: archiv Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
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Starší a mladší dorost – Po základní části obsadil starší i mladší dorost bronzovou 
příčku a obě mužstva si tak zajistila postup do celorepublikové nadstavbové části. 
V  ní se starší dorost utkal s  mužstvy z  Prahy, Ústeckého, Středočeského a  Kar-
lovarského kraje. Mladší dorost se v  nadstavbové části utkal s  týmy z  Vysočiny 
a východních Čech. 
Starší žáci – 7. třída dokázala v těžké konkurenci obsadit v  lize starších žáků B 
3. příčku. Za strakonickými nadějemi zaostaly týmy jako HC Plzeň 1929 či HC 
Motor České Budějovice. 8. třída se rovněž v těžké konkurenci neztratila a obsa-
dila konečné 4. místo. V zápasech proti Slávii Praha, Plzni či českobudějovickému 
Motoru podávala obětavé výkony s vysokým nasazením.

HC Strakonice, z. s. foto: archiv Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
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Mladší žáci – 5. a 6. třída se zúčastnila ligy mladších žáků C, kde ve velké konku-
renci obsadili poslední místo, ovšem připsali si i několik vítězství. 

Mužstvo Počet hráčů

A team 19

St. dorost 21

Ml. dorost 16

8. třída 15

7. třída 18

6. třída 7

5. třída 11

4. třída 15

3. třída 21

2. třída 18

1. třída 20

KANOISTICKÝ KLUB OTAVA STRAKONICE Z. S.
Předseda: Václav Vondra
Sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
Web: www.kk-otava.php5.cz
Činnost: vodní slalom

V roce 2018 byla vykonávána pravidelná sportovní činnost především s mládež-
nickým oddílem, zimní příprava probíhala tradičně v  krytém bazénu. Během 
roku jsme v rámci přípravy absolvovali několik tréninků na slalomových kanálech 
v Roudnici, Křivoklátě, Troji, Českých Budějovicích a v Brandýse nad Labem.
Klub uspořádal již 29. ročník Strakonických slalomů. Závodů se zúčastnilo 
350  lodí. Na činnost oddílu přispělo město Strakonice, Jihočeský kraj, MŠMT 
a svaz kanoistiky. Podařilo se realizovat nové oplocení areálu na Ostrově.
Vybrané výsledky:
Jáchym Honzík – 2. místo KP ž. ml. v kat. K1
Filip Malý – 2. místo KP dor. ml. v kat. C1 a 4. místo v K1
Jaroslav Hajduch – 4. místo KP žák st. v kat. K1
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Závody Strakonice 2018 foto: kk-otava.php5.cz
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MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR – LMK STRAKONICE, EVENT. Č. 242
Modelářský klub SMČR – LMK Strakonice
Předseda: Jan Raus
Sídlo: Holečkova 516, 386 01 Strakonice
Činnost: letecké modelářství – létání s modely volných a rádiem řízených kategorií

POTÁPĚČI STRAKONICE O. S.
Předseda: Luděk Stejskal
Sídlo: Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice
Činnost: sportovní potápění

I v roce 2018 spočívala činnost oddílu ve výcviku sportovního potápění. Hlavním 
cílem je bezpečné potápění a ostatní činnosti okolo vody. Klub učil různé doved-
nosti, jako jsou nádechové potápění, přístrojové potápění, vodní záchranářství, 
ekologické chování v přírodě a ve vodě, pozorování a srovnávání ekosystémů a fo-
tografování pod vodou.
Strakoničtí potápěči měli v  tomto roce 42 členů do 18 let, pracovali na výcviku 
dětí a mimo vlastní kroužek spolupracovali s DDM Strakonice. Dále ve spolupráci 
s občanským sdružením Prosaz Praha přispívali k začleňování tělesně postižených 
do normálního života. 
V roce 2018 oddíl pořádal pro své členy soustředění v České republice. Přes zimu 
probíhaly výcvikové bazény a teoretická školení.
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RM DANCE
Kontaktní osoba: Martina Vondráčková, Martina Bílková
web: www.rm-dance.cz
činnost: tanec (dance art, show art, street dance, freestyle, disco dance, hip hop)

Taneční studio RM Dance založila Radka Nováková v roce 1998 ve Strakonicích 
pod názvem Taneční studio Radka. V dnešní podobě jako RM Dance existuje od 
roku 2007. Studio mohou navštěvovat děti od čtyř let, začínají rytmickou a pohy-
bovou průpravou, základy klasického baletu a poté jsou rozděleny do skupin podle 
věku, výkonnosti a tanečního stylu. Zhruba od šesti let mohou děti jezdit na sou-
těže. V roce 2018 se RM Dance podařilo získat titul mistr Čech v dětské kategorii 
show art a stalo se vicemistrem Čech v dětské a dospělé kategorii freestyle.
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RM Dance  foto: oficiální stránky Czech dance tour, Czech dance masters 
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÝ DRAŽEJOV
Starosta: Jan Kozák
Sídlo: Dražejov 38, 386 01 Strakonice
Činnost: hasičský sport

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRAKONICE I
Starosta: Jiří Zábranský
Sídlo: Sokolovská 38, 386 01 Strakonice
Činnost: hasičský sport

SDH Strakonice I je pobočným spolkem SH ČMS. Cílem sboru je například po-
máhat při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a ma-
jetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 
událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví či majetek, nebo vytvářet pod-
mínky pro činnost s dětmi a mládeží. 
Sbor pořádal 9. 6. okresní kolo hry Plamen v Radošovicích a 1. 9. pohárovou 
soutěž na prostranství pod Hvězdou, která je rozdělena do tří kategorií: O pu-
tovní pohár starosty města Strakonice pro muže, O putovní pohár Od Náhonu 
pro ženy a O pohár starosty SDH Strakonice I pro veterány. Soutěže se zúčast-
nila naše družstva v kategoriích mužů a veteránů. Veteráni obsadili 2. místo.
Naše družstvo se zúčastnilo také těchto soutěží: 19. 5. okrsková soutěž v Rovné, 
5. 7. pohárová soutěž, 22. 7. pohárová soutěž v Sudoměři, 4. 8. pohárová soutěž 
v Malenicích, 26. 8. pohárová soutěž v Rovné a pohárová soutěž v Krajníčku. 
Dále naši členové odpracovali 240 brigádnických hodin na údržbě hasičské 
techniky a na údržbě a úklidu nám svěřených prostorů.
Úspěchy sklízí i naši nejmladší členové – mladí hasiči. Náš sbor má tři soutěžní 
družstva mladých hasičů, která se aktivně zúčastňují hry Plamen a pohárových 
soutěží. Zúčastnili se 5. 5. Otavského plamínku, 26. 5. soutěže v  Drachkově, 
16. 6. v Dřešíně, 24. 6. ve Střelských Hošticích, 18. 8. v Poříčí a na Závodu po-
žární všestrannosti v Hajanech. Nejvíce se jim dařilo v Dřešíně, kde obsadili 1. 
místo, na Otavském Plamínku a v Drachkově byli vždy druzí. Od 7. 7. do 14. 7. 
se uskutečnilo soustředění mladých hasičů na Štědroníně, kterého se zúčastnilo 
24 dětí a devět dospělých. Naši mladí hasiči nedělají radost jen nám, ale i dětem 
z Občanského sdružení Cestou vůle, pro které uspořádali 3. 12. Mikulášskou 
nadílku.
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Otavský plamínek – předávání cen starostou města foto: www.hzscr.cz
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SK BASKETBAL STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Mgr. Milan Janda
Sídlo: Nádražní 190, 387 11 Katovice
Web: www.bkstrakonice.cz
Činnost: basketbal

V roce 2018 stejně jako v předchozích letech se naše činnost soustředila přede-
vším na práci s mládeží a organizování akcí, které by pomohly rozvoji strakonic-
kého basketbalu.
Uspořádali jsme několik turnajů pro mládež, náborovou akci Neděli bez basket-
balu si nedovedu představit, Jihočeský streetbalový víkend, společný tréninkový 
camp s rakouskými basketbalisty z Gmündu a tradiční letní soustředění ve Volyni. 
V roce 2018 startovala naše družstva v Nadregionální soutěži a v Oblastním pře-
boru Jihočeského kraje.

Umístění v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Kategorie Název soutěže Umístění  
2017/18

Pořadí v tabulce  
podzim 2018/19

U13 oblastní přebor 9. 7.

U15 nadregionální soutěž 2. 4.

U17 nadregionální soutěž 5. nestartovali

SPORTOVNÍ KLUB CYKLO-MACNER STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Ing. František Macner
Sídlo: Dr. Jiřího Fifky 925, 386 01 Strakonice
Web: www.cyklomacner.cz
Činnost: cyklistika

Sportovní klub Cyklo-Macner v  roce 2018 opět uspořádal dva tradiční závody 
silničních a horských kol. V květnu se konal 22. ročník silničního závodu Velká 
cena Cyklo-Macner, který je součástí dvou celoročních soutěží – Šumavské ligy 
a Jihočeské ligy amatérských cyklistů. Na trati dlouhé 20,3 km byl nejlepší Kamil 
Ackerman (Axon Sport Team). V červnu se uskutečnil již 27. ročník Velké ceny 
Cyklo-Macner, který je součástí celoroční soutěže Pošumavské ligy horských kol. 
Vítězem hlavního závodu na 17,5 km se stal Václav Kašák (Sport Bike Strakonice).
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SK FIGHT PRO STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Michal Frček
Sídlo: Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně
Web: www.fightpro.pro
Činnost: box, kickbox

SK FUDOCHI-KAN Z. S.
Hlavní instruktor: Marek Vácha
Sídlo: Mánesova 1219, 386 01 Strakonice
Web: www.facebook.com/fudochikan
Činnost: výuka bojových umění

SKI-KLUB STRAKONICE, ZAPSANÝ SPOLEK 
Předseda: Jaromír Zeman
Kontaktní osoba:
alpské lyžování: Miroslav Rataj
běh na lyžích: Mgr. Radek Sosna
Sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
web: www.skiklubst.webnode.cz
Činnost: lyžování – běžecké a alpské disciplíny

Zima ve své první polovině lyžařům přála. Téměř každý víkend tak mladí závod-
níci Ski klubu Strakonice závodili. A o hezké výkony nebyla nouze. Hned začát-
kem roku se konal v lyžařském areálu Vodník krajský přebor v běhu na lyžích vol-
nou technikou. Kategorii nejmladších děvčat ovládla Lucie Půbalová a na 2. místě 
doběhla Klára Zahradníková (obě ročník nar. 2013). V kategorii minižaček pak 
stříbrnou medaili vybojovala Beáta Brandová (nar. 2011). Kategorie nejmladších 
žáků patřila zcela našim barvám: Matěj Novák suverénně vyhrál a na 2. místě mu 
kryl záda Jakub Šíma. Oba si tak poradili s konkurencí z ostatních oddílů a jsou 
velkým příslibem do budoucna. Ve stejné kategorii děvčat vybojovala Lucie Male-
čová 5. a Aneta Stehlíková 7. místo. V žákovských kategoriích se již bojovalo o ti-
tuly krajských přeborníků. Ze strakonických závodníků se nejlépe umístila Tereza 
Vlasáková, která v kategorii starších žákyň doběhla 8., Matthew Fiche (ml. žáci) 
10., Anna Zahradníková (st. žákyně) 11. a Kryštof Brand (st. žáci) 13. V kategorii 
mladších dorostenců pak těsně za sebou skončili Jan Houška (8.) a Jaroslav Za-
hradník (9.).
Na Vodníku se 26. ledna uskutečnil další krajský klasifikační závod. Svá medailová 
umístění z  předchozího závodu dokázali zopakovat Klára Zahradníková, Matěj 
Novák (oba 1. místo) a Beáta Brandová (2. místo). Navíc se k nim vítězstvím ve své 
kategorii přidala Silvie Půbalová. Matthew Fiche si dokázal polepšit na 6. místo 
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a Anna Zahradníková dokázala využít účasti nejlepších závodníků na celostátních 
závodech a vyhrála kategorii starších žákyň.
I do třetice se krajské závody konaly na vimperském Vodníku (zadovské závody 
byly zrušeny pro nedostatek sněhu), tentokrát pod názvem Mistrovství Vodníka. 
Nejmladším znovu kralovala Lucie Půbalová, mezi chlapci se poprvé umístil také 
Viktor Jirouš (6. místo). Další kategorie přinesly vždy dvě medaile pro strakonické 
barvy: Beáta Brandová a Viktorie Šímová (2. a 3. místo) a Matěj Novák a Jakub 
Šíma (1. a 2. místo). Nejvíce strakonických závodníků nastoupilo v kategorii nej-
mladší žákyň, na startu byly čtyři dívky, které vyjely tato umístění: 2. Silvie Půba-
lová, 4. Aneta Stehlíková, 5. Lucie Malečová a 7. Lucie Heide. Jediný strakonický 
zástupce v žákovských kategoriích Matthew Fiche doběhl na 5. místě.
Jeden ze závodů Českého poháru v běhu na lyžích dorostu a dospělých se konal 
i na Zadově. V jeho rámci se jel norský sprint klasickou technikou, kde naše od-
chovankyně Johanka Hůrková, dnes již studentka Sportovního gymnázia v  Jab-
lonci nad Nisou, znovu reprezentovala Ski klub Strakonice. A úspěšně. Po kva-
lifikaci byla na 18. místě, v první rozjížďce dojela na 4. místě, což jí zaručovalo 
v další rozjížďce možnost bojovat o celkové 13. až 18. místo. Závěrečnou rozjížďku 
dokonce vyhrála, a tak celkově skončila na 13. příčce. V neděli se jel intervalový 
závod volnou technikou, kde v kategorii dorostu doběhla Patricie Němcová na 22. 
a Jan Houška na 21. místě. Mezi juniory doběhl Antonín Hanuš třináctý.

Strakonický duatlon foto: archiv klubu
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Strakonický duatlon a Běh okolo Kuřidla
Ski klub v květnu uspořádal 1. ročník Strakonického duatlonu (předchozí rok se 
konal nultý ročník). Zúčastnilo se ho 48 závodníků, kteří soutěžili ve svých kate-
goriích na tratích systémem běh – kolo – běh. V hlavní ženské kategorii (1,5 km 
běh – 3 km kolo – 1,5 km běh) zvítězila Barbora Kohnová z Habeše a mezi muži 
(3 km – 4,5 km – 3 km) zvítězil Václav Kašák ze Sport-Bike. 
V říjnu klub pořádal tradiční Běh okolo Kuřidla jako XVIII. ročník Memoriálu 
Františka Kováře, kterého se zúčastnilo 122 závodníků. Vítězem hlavní kategorie 
mužů (7 km) a držitelem putovního poháru Memoriálu Františka Kováře věnova-
ného rodinou F. Kováře se stal Tomáš Kalivoda z Fischer Ski klubu Šumava Vim-
perk. V hlavní kategorii žen na 5 km zvítězila Valerie Soukupová z SK Studenec.

SPOLEK ORIENTAČNÍCH SPORTŮ STRAKONICE
Předseda: Ing. Václav Pelc
Kontaktní osoba: Bedřich Šafařík – jednatel
Sídlo: Prof. Skupy 715, 386 01 Strakonice
Web: cst.g6.cz
Činnost: orientační sporty, tvorba map pro orientační běh

foto: archiv klubu
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SPORTOVNÍ KLUB JUDO 1990 STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Libor Pešek
Sídlo: Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice
Web: www.judostrakonice.cz
Činnost: výcvik a výuka juda

Strakoničtí judisté se i v roce 2018 zúčastnili řady soutěží, ze kterých často odjíž-
děli s medailemi. V lednu startoval Petr Pešek v Poháru nadějí v Olomouci, kde 
v  silné konkurenci 15 závodníků obsadil sedmé místo. Stejná příčka mu patřila 
i na únorovém USK Cupu v Praze. Radek Tesař, Filip Tesař a Matyáš Sedlecký se 
představili pod hlavičkou TJ Tatran Prachatice v 1. kole dorostenecké ligy druž-
stev v Praze, kde společně vybojovali 5. místo.
Reprezentanti strakonického klubu se představili na únorové Čokoládové ceně 
v  Kaplici. V  kategorii mláďat vybojovala bronz Jana Pešková (váha do 32 kg), 
4. místo Johana Košnarová (do 29 kg) a  šesté Ondřej Míčka (do 30 kg), stříbro 
získala mladší žákyně Sarah Košnarová (do 28 kg). Na krajském přeboru v březnu 
v Písku vybojoval bronz v kategorii dorostenců Filip Tesař (73 kg) a čtvrtou příčku 
ve váze do 60 kg jeho bratr Radek. V dubnu se zde judisté účastnili turnaje mláďat 
a také odsud si odvezli umístění na stupních vítězů: stříbro Štěpán Šejvar (do 30 
kg) a Ihor Kysil (do 35 kg), bronz Vojtěch Pešek (do 30 kg). Své zástupce měl klub 
na mistrovství ČR konaném v dubnu v Hranicích na Moravě. Petr Pešek zde obsa-
dil v kategorii juniorů 5. místo.
Na Velkou cenu Blatné vyrazila na konci dubna početná skupina strakonických 
judistů. Největšího úspěchu dosáhl Oliver Braťka v kategorii mladšího žactva ve 
váze + 60 kg, který obsadil 2. místo. Z Velké ceny města Prachatice si odvezl zla-
to Dominik Furbach (kat. mláďat, do 37 kg), stříbro vybojovali Viktor Šíma (do 
23 kg), Johana Košnarová (do 29 kg) a Jana Pešková (do 30 kg). Bronz pak získali 
Vojtěch Pešek (do 32 kg) a Ondřej Míčka (do 33 kg). V kategorii mladšího žactva 
obsadila 2. místo Sarah Košnarová (do 32 kg) a třetí Oliver Braťka (+ 60 kg).
Strakoničtí judisté se během roku představili na kvalifikačních turnajích Českého 
poháru a  neodjížděli z  nich s  prázdnou. Matyáš Sedlecký vybojoval v  kategorii 
starších žáků + 73 kg dvě vítězství, dvě druhá místa a jedno třetí. Petr Pešek získal 
v různých kategoriích jedno vítězství, třetí a sedmé místo. Anna Dubová v katego-
rii dorostenek do 63 kg obsadila 2., dvě 5. a jedno 7. místo.
Petr Pešek startoval ve Velké ceně Jičína mužů a ve své váze do 81 kg obsadil bron-
zovou příčku. Během roku startoval pod hlavičkou JC Plzeň v lize mužů družstev, 
v 1. kole skončil s týmem druhý, ve 2. kole dvakrát zvítězil, ve 3. kole vyhrál jeden 
zápas, ve čtvrtém kole dorostenecké ligy vybojoval tři výhry ze čtyř zápasů. Před-
stavil se i na Evropském poháru v Praze a mistrovství ČR mužů.
V září si strakoničtí judisté přivezli medaile z krajského přeboru mladšího a star-
šího žactva konaného v Prachaticích. V kategorii mláďat vybojoval stříbro Štěpán 
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Šejvar (do 34 kg), bronz získali Viktor Šíma (do 25 kg) a Jana Pešková (do 33 kg), 
4. místa obsadili Vojtěch Pešek (do 33 kg) a Dominik Furbach (do 37 kg). V ka-
tegorii mladšího žactva získal bronzovou medaili René Blahout a 4. místo obsadil 
Oliver Braťka (oba +60 kg). Na přeboru starších žáků v Ostravě vybojoval titul 
vicemistra ČR Matyáš Sedlecký. 
Úspěch naši judisté zaznamenali na Velké ceně Prachatic v  listopadu, odkud si 
Viktor Šíma odvezl zlatou medaili v kategorii mláďat do 23 kg, stříbro vybojovali 
Jana Pešková (do 33 kg) a Štěpán Šejvar (do 35 kg), bronz patřil Vojtěchu Peškovi 
(do 33 kg), 4. místa obsadili Johanka Košnarová (do 32 kg) a Ondřej Míčka (do 
34 kg) a 5. místo Dominik Furbach (do 38 kg). V kategorii mladšího žactva obsa-
dila 2. místo Sarah Košnarová (do 36 kg), bronzové medaile získali René Blahout 
a Oliver Braťka (oba +60 kg).
V  rámci listopadového soustředění v  Teplicích se konalo randori, Jana Pešková 
zvítězila v kategorii mláďat, druhý byl Štěpán Šejvar a třetí Ondřej Míčka. Maty-
áš Sedlecký zvítězil mezi dorostenci a Anna Dubová byla třetí. Na Randori cupu 
v Kaplici vybojovala stříbro Jana Pešková (do 33 kg), bronz získali Viktor Šíma (do 
23 kg) a Johana Košnarová (do 32 kg), čtvrtí skončili Vojtěch Pešek (do 33 kg), 
Ondřej Míčka (do 34 kg) a Dominik Furbach (do 38 kg), v mladších žácích získali 
zlato Jakub Komrska (do 50 kg) a René Blahout (+ 60 kg). Posledními závody roku 
byl Vánoční turnaj v Blovicích. V kategorii mláďat zde vybojovali bronzové me-
daile Viktor Šíma (do 24 kg), Jana Pešková (do 32 kg) a Štěpán Šejvar (do 34 kg), 
4. místa obsadili Vojtěch Pešek (do 33 kg) a Dominik Furbach (do 40 kg). V mlad-
ších žácích získali stříbro Jakub Komrska (do 50 kg) a René Blahout (+ 60 kg).
Svého zástupce měl klub na mistrovství ČR mužů v Jičíně a dorostenců v Brně. 
Petr Pešek však mezi muži do bojů o medaile nezasáhl, stejně jako Anna Dubová 
mezi dorostenkami.

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Martin Šíma
Sídlo: Plánkova 629, 386 01 Strakonice
Web: stskp.webnode.cz
Činnost: lední hokej, kuželky, nohejbal, sportovní střelba

Sportovní klub při Policii ČR ve Strakonicích byl založen v roce 1993 a sdružoval 
nadšence, zejména policisty a zaměstnance PČR, kolem střeleckého sportu. Pů-
vodním záměrem bylo vytvořit prostředí, ve kterém by se bylo možné zdokona-
lovat v manipulaci se střelnými zbraněmi a připravovat na střelecké soutěže. Také 
byla ze strany členů SKP prováděna různá školení, semináře a praktická cvičení 
pro širokou veřejnost, jelikož v té době nebylo mnoho příležitostí, kde tuto zkuše-
nost získat. Postupem času někteří členové sportovního klubu začali mít soutěžní 
ambice, a tak se ze sdružení nadšenců stal sportovní oddíl, pravidelně se zúčast-
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ňující sportovních akcí. Ke střelcům se připojili lední hokejisté, nohejbalisté, vo-
lejbalisté a v  současné době zaznívají hlasy za vytvoření oddílu potápěčů. Nyní 
je to sportovní klub se vším všudy a  veškeré snažení se zaměřuje zejména pro 
úspěšné vystoupení na sportovních kolbištích. 

ČSS, Z. S. – SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0298 
Předseda: Josef Hradský
Kontaktní osoba: Jaromír Bouda
Sídlo: V Lipkách 104, 386 01 Strakonice
Činnost: sportovní střelba

V roce 2018 se střelecký klub zúčastnil 18 celorepublikových závodů, na kterých 
startovali Pavel Taubr, Josef Hradský, Václav Vintr, Václav Miklas, Soňa Boudová 
a Jaromír Bouda. Klub uspořádal dva závody v MAO (malá odstřelovací puška) 
a dvakrát závod velkorážná puška. Nyní máme 21 členů. Během roku jezdíme tré-
novat na střelnici SSK Cehnice a SSK Písek Hradiště.

Umístění v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

závod Sportovní odvětví Kategorie disciplína Umístění 2017/18

SSK Borek  
3. 2. 2018

přebor Jihočeského kraje vzduchová 
pistole

Jaromír Bouda 
Soňa Boudová 6. místo 5. místo 

Plzeň  
15–17. 6. 2018

mezinárodní mistrovství veteránů ve 
sportovní střelbě.

Jaromír Bouda 
Soňa Boudová 

vzduchová pistole SP – 
30+30 vzduchová pistole

22. místo /15. místo  
13. místo

České Budějovice  
5. 5. 2018 krajský přebor sportovní pistole Jaromír Bouda 

Soňa Boudová SP – 30+30
6. místo  
1. místo  
(krajský přeborník)

Praha  
8. 5. 2018 Memoriál ZMS Hrnečka Jaromír Bouda rychlopalná pistole 9. místo

Pelhřimov  
16. 9. 2018 VC Pelhřimova Jaromír Bouda SP – 30+30 6. místo

České Budějovice Jihočeský pohár Pavel Taubr velkorážná puška 1. místo

 



52

TENIS KLUB STRAKONICE, SPOLEK
Předseda: Ing. Libor Volf
Sídlo: Školní 41, 386 01 Strakonice
Web: www.tkstrakonice.cz
Činnost: tenis

Rok 2018 byl ve strakonickém tenisovém klubu plný sportovní činnosti, ať už 
šlo o sport výkonnostní nebo rekreační. Strakoničtí tenisté bojovali o fiftýny jak 
v soutěžích družstev, tak při turnajích jednotlivců. Sami pak byli pořadateli něko-
lika celostátních turnajů v hale i během letní sezony.

Soutěže družstev:
Dospělí
Áčko dospělých si po vítězství v Jihočeské divizi v roce 2017 vybojovalo třetí účast 
v druhé lize. V sestavě Tomáš Fiala, Adam Mikeš, Přemysl Fiala, Pavel Procház-
ka, Pavel Švec, Petr Maroš, Jiří Kotoun, Štěpán Reisinger, Klára Hájková, Kamila 
Neradová, Simona Mušková a Eva Kotounová dokázalo druholigovou příslušnost 
poprvé v historii strakonického tenisu udržet i pro další sezonu. Po vítězství nad 

foto: archiv klubu
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Chebem, Mariánskými Lázněmi a Lokomotivou Plzeň a prohrách s Mostem, Kar-
lovými Vary, Louny a Krupkou obsadilo ve skupině A konečné páté místo.
Dařilo se i rezervnímu Béčku, které dokázalo z druhého místa v krajském přeboru 
II. postoupit o soutěž výš. Céčko obsadilo v krajském přeboru V 6. místo.

Mládež
V mládežnických družstvech jsme obsadili soutěže od mladších žáků po dorost. 
Dorostenci se dokázali udržet v  nejvyšší jihočeské soutěži díky 6. místu, další 
družstva skončila v krajských přeborech ve druhé polovině tabulky.

Výsledky jednotlivců
Po soutěžích družstev se naši závodní hráči věnovali turnajům jednotlivců a i tam 
se dokázali prosadit. O tom svědčí umístění těch nejlepších v tenisových žebříč-
cích za rok 2018 – muži potvrdili svou druholigovou příslušnost (mezi jihočeskou 
top dvanáctkou je jich hned pět). Velký talent ukázal hned ve své první sezoně 
mezi mladšími žáky Richard Žahour, který v  letní sezoně vyhrál pět turnajů ve 
dvouhře a k nim přidal ještě šest vítězství ve čtyřhře. Díky těmto výsledkům ob-
sadil 2. místo v jihočeském žebříčku mladších žáků a 44. místo celorepublikově.

Kategorie Hráč KŽ CŽ

Dospělí Tomáš Fiala 2. 106.

Přemysl Fiala 4. 119.

Pavel Procházka 9. 190.

Adam Mikeš 11. 217.

Pavel Švec 12. 236.

Dorost Daniel Karger 4. 187.

Adam Hoštička 16. 360.

Starší žactvo Richard Žahour 11. 234.

Mladší žactvo Richard Žahour 2. 44.

(KŽ=krajský žebříček, CŽ=celostátní žebříček, uvedeni hráči do 20. místa na krajském žebříčku)
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TJ ČZ STRAKONICE, SPOLEK
Předseda: Josef Opava
Oddíly a kontaktní osoby:
– oddíl házené – HBC Strakonice 1921: předseda Miroslav Vávra, generální sekretář
web: www.hazenastrakonice.cz
– oddíl nohejbalu: Petr Votava
– oddíl stolního tenisu: Ing. Miroslav Krejčí
– oddíl volejbalu: předseda Mgr. Václav Svach, web: www.volejbal-st.cz
– šachový oddíl: Roman Veselý, web: www.sachstrakonice.wz.cz
web: www.tjczstrakonice.cz
Činnost: atletika, badminton, házená, horolezectví, jachting, kuželky, nohejbal,
stolní tenis, šachy, turistika, volejbal, sport pro všechny

Běh městem
Na start tradičního srpnového Běhu městem se postavilo téměř 200 atletů. Tento 
rok se stal součástí oslav 100. výročí vzniku Československa a  25 let České re-
publiky. Start i  cíl byly opět u  letního kina a běžci zdolávali tratě dlouhé 3 300 
m a 6 600 m. V hlavní kategorii mužů 19-39 let na trati 6 600 m obhájil loňské 
vítězství Roman Budil z PK Vytrvalci RB v čase 0:19,43 a v hlavní ženské kategorii 
zvítězila Valerie Soukupová z SK Studenec v čase 0:23,07. Kompletní výsledky jsou 
zveřejněny na www.strakonickybeh.cz.
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TJ ČZ STRAKONICE, oddíl atletiky
Výsledky závodníků atletického oddílu TJ ČZ Strakonice v roce 2018
I.) halová sezona

27. 1.

Magdaléna Halounová 6. místo dorostenky 60 m 8,14 s

Magdaléna Halounová 6. místo dorostenky 200 m 27,03 s

Kamila Pilíková 8. místo dorostenky 60 m 8,28 s

Jakub Janáč 8. místo dorostenci 60 m 7,88 s

Jakub Janáč 8. místo dorostenci 2000 m 25,68 s

Daniel Jarolím 7. místo dorostenci dálka 518 cm

Daniel Jarolím 8. místo dorostenci 800 m 2:26,23 min.

10. 2. 

Michal Tikal 6. místo st. žáci 150 m 20,08 s

Michal Tikal 7. místo st. žáci dálka 518 cm

Matyáš Pelc 6. místo st. žáci 800 m 3:03,51 min.

Tadeáš Pelc 7. místo ml. žáci 150 m 23,08 s

Tadeáš Pelc 8. místo ml. žáci dálka 399 cm

Ema Šefránková 2. místo ml. žákyně 150 m 21,50 s

Ema Šefránková 5. místo ml. žákyně 60 m 8,65 s

 KPJ – starší + mladší žactvo, Praha – Strahov

 KPJ – muži + ženy + junioři + dorost (open), Praha – Stromovka
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II.) hlavní sezona

20. 5. KPJ – ml. žactvo, Veselí nad Lužnicí

Jan Bláha 3. místo ml. žáci 150 m 21,67 s

Jan Bláha 5. místo ml. žáci 60 m 8,87 s

Ema Šefránková 2. místo ml. žákyně 60 m 8,60 s

Ema Šefránková 2. místo ml. žákyně 150 m 20,35 s

Ema Šefránková 5. místo ml. žákyně dálka 449 cm

20. 5. KPJ – muži + ženy + junioři + dorost (open), 
Domažlice

Pavla Brejchová 7. místo ženy 100 m 13,44 s

Kamila Kůtová 4. místo dorostenky disk 22,61 m

Kamila Pilíková 6. místo dorostenky 100 m 13,02 s

Kamila Pilíková 6. místo dorostenky 200 m 26,70 s

Kamila.Pilíková, 7. místo dorostenky dálka 488 cm

Magdaléna Halounová 8. místo dorostenky 100 m 13,11 s

Antonín Švarc 2. místo junioři oštěp 56,43 m

Daniel Jarolím 5. místo dorostenci 300 m př. 45,45 s

Antonín Švarc 1. místo dorostenci oštěp 700 g 61,35 m

Jan Vašíček 4. místo junior 100 m 11,16 s

27. 5. KPJ – st. žactvo + přípravka, Písek

Iveta Kouřimová 2. místo st. žákyně výška 151 cm

T. Slavíková, A. 
Kovářová, N. Kahudová, 
E. Šefránková

4. místo st. žákyně 4×300 m 3:17,02 min.

Marika Kouřimová 2. místo přípravka hod m. m. 956 cm

Kateřina Matoušková 4. místo přípravka 50 m př. 9,87 s

Adéla Čížková 7. místo přípravka kriket. m. 25,48 m

23.–24. 6. MČR junioři + dorost, Praha – Juliska

Antonín Švarc 4. místo junioři oštěp (800 g) 56,49 m

10.–12. 9. European Kids Athletics Games, mezinárodní 
závody v Brně

Ema Šefránková 6. místo (z 96) roč. 2006 dálka 461 cm

Ema Šefránková 7. místo (ze 106) roč. 2006 600 m 8,50 s

15. 9. Mistrovství Čech družstev junioři + juniorky, 
Hradec Králové

Nová Včelnice 12. místo
P. Brejchová, M. Ha-
lounová, K. Pilíková, 
K. Kůtová

22. 9. KPJ – víceboje: ml. žactvo + přípravka, Veselí nad 
Lužnicí

Ema Šefránková 3. místo ml. žákyně 5 boj 2163 bodů

Jan Bláha 8. místo ml. žáci 5 boj 899 b

KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev
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V kategorii přípravka jsme přihlásili naše družstvo do KPD, kde obsadilo celkové 10. místo 
ze 17 týmů. V kategorii mladšího žactva naši svěřenci hostovali za oddíl TJ Nová Včelnice, 
se kterým obsadili v KPD 2018 výborné 2. místo (10 týmů). Ve stejné kategorii naše děv-
čata vypomáhala stejnému oddílu a skončila v KPD 2018 na celkové 4. příčce (11 týmů).
V kategorii staršího žactva naši chlapci rovněž startovali za družstvo TJ Nová Včel-
nice a vybojovali s ním celkové 6. místo (7 týmů) a stejně staré dívky, které závo-
dily v KPD za náš oddíl, tj. TJ ČZ Strakonice, obsadily celkové 9. místo (11 týmů). 
V kategorii juniorek naše děvčata hostovala také v oddílu TJ Nová Včelnice, který 
v KPD 2018 zvítězil a postoupil na mistrovství Čech, kde skončil dvanáctý.

TJ ČZ STRAKONICE, oddíl badmintonu
Pravidelné tréninky oddílu byly v pondělí, čtvrtek a v pátek s průměrnou účastí 60 % 
u mládeže a 42 % u dospělých. Jednotlivci (mládež i dospělí) se zúčastnili 19 turna-
jů, 18 bylo krajské úrovně a v jednom případě se jednalo o MČR jednotlivců.
V roce 2018 jsme se zaměřili na přípravu a zaškolení nových trenérů. Díky tomu 
se tréninky mládeže mohou vést s individuálnějším přístupem.
V roce 2018 hráči našeho oddílu získali na turnajích celkem 92 umístění, z toho 
21 zlatých, 27 stříbrných a 44 bronzových. Za mimořádný úspěch se dá považovat 
i  účast Evy Sklářové na MČR jednotlivců dospělých, kam se nominovala vítěz-
stvím v oblastním přeboru JČ kraje v kategorii čtyřher.

Badmintonisté zvítězili v KPDD 2. třídy   foto: archiv klubu
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V roce 2018 jsme pořádali celkem pět turnajů, dva pro mládež – jeden oddílový 
a druhý mistrovský turnaj kategorie U 13, tři turnaje patřily dospělým, dva turnaje 
mistrovské GPD dospělých a jeden otevřený, kterého se mohli zúčastnit i neregis-
trovaní hráči.
Oddílový výbor zasedal dvakrát, poprvé v  rámci pravidelné výroční schůze 
a  podruhé z  organizačních důvodů kvůli přípravě soutěže družstev pro sezonu 
2018/2019.

Přehled výsledků ze soutěží v roce 2018

Turnaj veteránů  1. kolo:     17. 2. 2018  4. místo
  2. kolo:   14. 4. 2018  6. místo
Složení družstva: Frühauf Karel, Vladimír Sklář, Eva Sklářová, Josef Kudláček 

Turnaj Krajský přebor dospělých II. tř.  
  JČ KPDD:     1. místo
  J-ZČ KPDD:     3. místo
  1. kolo sezony 2018/2019     1. místo

Markéta Čarková GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    1. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    3. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    3. místo, dvouhra

Alena Kalbáčová GPD U 15, 15. 9. 2018 Strakonice    3. místo, čtyřhra
  GPD U 15,15. 9. 2018 Strakonice    1. místo, dvouhra

Štěpán Kalbáč  GPC U 17, 13. 1. 2018 ČK     1. místo, dvouhra
  GPC U 17, 13. 1. 2018 ČK     1. místo, čtyřhra
  GPC U 17, 13. 1. 2018 ČK     3. místo, mix
  GPC U 17, 13. 1. 2018 ČB    2. místo, dvouhra
  GPC U 17, 13. 1. 2018 ČB     1. místo, čtyřhra
  GPC U 17, 13. 1. 2018 ČB     3. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    3. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 14. 10. 2018 Plzeň   1. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 14. 10. 2018 Plzeň   3. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 14. 10. 2018 Plzeň   3. místo, mix
  OP U 17, 18. 11. 2018 ČB     2. místo, dvouhra
  OP U 17, 18. 11. 2018 ČB     1. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    1. místo, čtyřhra
   
   
Josef Kudláček  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    3. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    2. místo, čtyřhra 
  GPD dospělých, 10. 2. 2018 Plzeň   3. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 10. 2. 2018 Plzeň   3. místo, mix
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    3. místo, čtyřhra
  GPC dospělých, 20. 10. 2018 ČB    3. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    3. místo, čtyřhra

Veronika Kudláčková GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    2. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice   3. místo, čtyřhra 
  OP dospělých, 27. 1. 2018 ČB    3. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 10. 2. 2018 Plzeň   3. místo, mix
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, mix
  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 14. 10. 2018 Plzeň   3. místo, mix
  GPD dospělých, 14. 10. 2018 Plzeň   3. místo, dvouhra
  GPC dospělých, 20. 10. 2018 ČB    3. místo, dvouhra
  GPC dospělých, 20. 10. 2018 ČB    2. místo, čtyřhra
  GPC dospělých, 20. 10. 2018 ČB    3. místo, mix
  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    2. místo, dvouhra
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  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    1. místo, čtyřhra

Denisa Peterková GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice   3. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice   3. místo, čtyřhra 
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    2. místo, dvouhra 
  GPD dospělých, 10. 2. 2018 Plzeň   3. místo, mix
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    2. místo, mix

Pham Van Thanh GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    2. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    2. místo, dvouhra 
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice   2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    1. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    2. místo, mix
  GPC dospělých, 20. 10. 2018 ČB    2. místo, čtyřhra
  GPC dospělých, 20. 10. 2018 ČB    3. místo, mix
  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    3. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 15. 12. 2018 Vodňany    1. místo, čtyřhra

Zdeněk Přib  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice   3. místo, mix
  GPD dospělých, 24. 3. 2018 Strakonice    2. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 13. 5. 2018 Tábor    3. místo, čtyřhra
  GPD dospělých, 14. 10. 2018 Plzeň   3. místo, čtyřhra

Eva Sklářová  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    1. místo, mix
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    1. místo, dvouhra
  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    1. místo, čtyřhra 
  OP dospělých, 27. 1. 2018 ČB    3. místo, dvouhra
  OP dospělých, 27. 1. 2018 ČB    1. místo, čtyřhra
  OP dospělých, 27. 1. 2018 ČB    2. místo, mix
  MČR dospělých, 4. 2. 2018 Praha   9. místo, čtyřhra
  VC Plzně dospělých, 11. 3. 2018 Plzeň   3. místo, čtyřhra

Josef Smetana  GPD dospělých, 13. 1. 2018 Strakonice    3. místo, čtyřhra 

Umístění v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Kategorie Název soutěže Umístění 2017/18 Pořadí v tabulce  
podzim 2018/19

dospělí KPDD II. třídy 1. místo 1. místo

TJ ČZ STRAKONICE, oddíl házené (HBC Strakonice 1921)
První lednový víkend se uskutečnil tradiční turnaj staršího žactva v  Třeboni 
(18. ročník). Bohužel ve stejném termínu proběhla Konference mládeže ČSH za 
účasti cca 200 trenérů z celé republiky, dali jsme přednost této akci, a turnaj ne-
obsadili. Konference se zúčastnili: Miroslav Vávra, Jindřich Kosák, Roman Nejdl, 
Zbyněk Korec, Jaroslav Miklas, Michal Fencl a Šárka Fundová. 
Nicméně již v  prosinci 2017 se rozběhly žákovské ligy staršího žactva pro nej-
lepších 25 družstev z  celé ČR. Lednové turnaje v  obou kategoriích proběhly ve 
Strakonicích. Děvčata, která si dala za cíl být do 10. místa v  soutěži (9. místem 
splněn), získala např. v domácím prostředí plný počet bodů, včetně vítězství nad 
favoritem soutěže, DHC Slavia Praha. Také chlapci na umístění do 10. místa měli, 
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po výborném začátku v Plzni a v domácím prostředí však nedojeli do Nového Jičí-
na (sněhová kalamita na dálnici za Prahou) a čtyři kontumace tak ovlivnily pořadí 
v konečné tabulce (17. místo bylo zklamáním).
Předchozí rok 2017 byl pro strakonický oddíl házené velmi úspěšný. Dokladem 
toho je fakt, že naši hráči a hráčky opanovali tradiční anketu o nejlepší sportovce 
okresu, kterou společně uspořádaly Okresní sdružení České unie sportu Strako-
nice a Týdeník Strakonicko, náš hlavní mediální partner. Slavnostní vyhlášení an-
kety Sportovec Strakonicka 2017 se konalo 2. února 2018 večer v Rytířském sále 
strakonického hradu, při kterém náš klub potvrdil své výsadní postavení z uply-
nulých let! Kategorii jednotlivců opět s přehledem ovládl kapitán extraligového 
týmu mužů Martin Mošovský, mimochodem nejlepší střelec nejvyšší soutěže po 
podzimu. Ten anketě vévodí několik posledních ročníků. Stejně tak prvenství 
obhájil v kategorii kolektivů dospělých házenkářský tým mužů, jenž v minulém 
roce vyhrál první ligu a od podzimu je účastníkem nejvyšší republikové soutěže. 
Házenkáři ovládli i  mládežnické ankety do 18 let. Talentem roku se stal Ond-
řej Landsinger, věkem ještě dorostenec, který je už součástí extraligového celku 
mužů. Titul nejlepší mládežnický kolektiv získaly naše minižákyně, které loni do-
sáhly výrazného úspěchu v podobě třetího místa na velkém mezinárodním turnaji 
Prague Hanball Cup.
V únoru se také rozjela extraliga mužů. Podařilo se získat dva hráče z Plzně, z Talen-
tu křídlo Eduarda Wilda a z Košutky spojku Jana Matoušíka, a to na limitovaný pře-

Tým mužů   foto: archiv klubu
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stup. V domácím prostředí jsme zdolali favorizované HC Robe Zubří 29:26 a vzápětí 
remizovali s KH Kopřivnice 27:27. Celek tak poskočil na 11. místo v tabulce, které 
by znamenalo záchranu v soutěži. Bohužel potom přišly porážky na hřišti soupeřů 
s Duklou Praha, Cementem Hranice a těsná s SKP Brno 32:33. Naděje jsme upínali 
k utkání doma proti poslednímu Sokolu Nové Veselí, soupeř posílený o čtyři hráče 
z  Balkánu byl však lepší a  vyhrál 30:24. Porážky pak pokračovaly v  Plzni, doma 
s Karvinou i v Lovosicích. Základní část jsme tak sice skončili s 10 body, nicméně 
to stačilo jenom na poslední 12. místo a  účast o  záchranu v  soutěži v  nadstavbě 
mezi celky z 9.-12. místa. Body ze základu se započítávaly, a tak jsme do závěreč-
ných bojů šli se ztrátou čtyř bodů na předposlední Brno. Krátká přestávka nám sice 
pomohla obnovit síly, ale na zkušenější soupeře to bylo málo. Přišla další porážka 
v Hranicích, doma jsme pouze remizovali, i když utkání s Brnem bylo prakticky již 
vyhrané (2. min. před koncem jsme vedli o tři branky), debakl přišel v Novém Veselí 
(15:32). Zbývající zápasy ale družstvo důstojně dohrálo, byť bez bodového zisku. 
Sestup z nejvyšší soutěže mrzel, byl však výsledkem amatérských podmínek našeho 
celku. Poděkování patřilo divákům, kteří po celý rok vyprodávali naši obloukovou 
halu a dokázali hráče povzbuzovat i ve chvílích, kdy se nedařilo.
Velikonoce jsou tradičně ve znamení největšího mezinárodního mládežnického 
turnaje v Praze. Již 27. ročníku Prague Handball Cupu se zúčastnili chlapci a děv-

První medaile  foto: archiv klubu
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čata z 27 zemí ve všech věkových kategoriích, nejvíce družstev bylo z ČR – 205, 
112 z Dánska, 106 z Německa, 44 ze Slovenska, 30 ze Švédska, 18 z Maďarska atd. 
Z našeho oddílu odmítli účast trenéři chlapeckých celků, a tak jsme měli zástupce 
pouze v dívčích složkách. Děvčata v kategoriích mini, mladší a starší žačky sice do 
závěrečných bojů nepostoupila, ale ostudu neudělala.
V neděli 22. dubna vyrazila dvě družstva nejmladších strakonických házenkářek 
na turnaj Vajgárek Cup do Jindřichova Hradce. Turnaj byl rozdělený na dvě samo-
statné skupiny, tj. hráčky narozené roku 2009 a mladší, a děvčata narozená 2010 
a mladší. Starší dívky se postupně utkaly se soupeři z  Jindřichova Hradce, Tře-
boně, Milevska, Ledče nad Sázavou, Dolní Cerekve a Českých Budějovic. Kromě 
jediného zaváhání s chlapci z Českých Budějovic se jim všechna utkání podařilo 
vyhrát a umístila se tak na krásné 2. příčce. Kategorie mladších byla pouze čtyř-
členná – Jindřichův Hradec, Třeboň, Milevsko a Strakonice. Děvčatům se poda-
řilo vyhrát pouze jeden zápas, což stačilo na konečné 3. místo. Malé sportovkyně 
z obou týmů byly po vyhlášení výsledků spokojeny, protože dostaly poprvé na krk 
medaile a velké chodské koláče jako cenu za umístění na stupních vítězů.

Memoriál Karla Šulce, tradiční květnové dívčí klání pořádané DHC Plzeň, má 
každoročně v kalendáři i náš oddíl. Mladší žačky v konkurenci 22 družstev z celé 
republiky obsadily krásné 3. místo za Slavií Praha a Slavojem Žirovnice, minižač-
ky v klasické házené 6+1 skončily rovněž třetí (21 družstev) za DHC Plzeň a Ast-
rou Praha! Agáta Nárovcová byla zvolena nejlepší brankářkou, Veronika Vávrová 
se stala nejlepší střelkyní mladších žaček a  Nela Šulcová byla nejlepší hráčkou 
turnaje kategorie mini!
V žákovských ligách staršího žactva jsme měli tradiční zastoupení, a to i po pořa-
datelské stránce. Dívky sehrály ve Strakonicích dva turnaje – 13. 1. a 12. 5. 2018, 
chlapci pak jeden – 20. 1. 2018. Dívky v dlouhodobé soutěži 23 nejlepších klubů 
ČR obsadily výborné 9. místo! Chlapci v obdobné soutěži zůstali daleko za očeká-
váním a skončili 17. z 25 družstev.
Quirinus Cup 2018 – vyslali jsme na tradiční mládežnické klání do Německa dvě 
družstva, starší žačky skončily na skvělém 2. místě (27 družstev), když ve finále 
nestačily na nizozemský celek HV Quintus. Mladší žáci (19 družstev) postoupili 
ze skupiny, ale v osmifinále je vyřadilo rovněž družstvo stejného nizozemského 
oddílu.
Zatímco chlapecká družstva žáků na jaře odehrála jen to, co musela, jen minižáci 
si zajeli tradičně na červnový Megamini Liberec (13. místo z 26 celků), děvčata 
byla díky svým trenérům aktivní i  po oficiálních soutěžích a  sezonu zakončila 
Kynžvartským pohárem. Ve výborně obsazených turnajích minižačky skončily 
čtvrté, mladší žačky zvítězily a starší žačky skončily páté.
V  krajských soutěžích 2017/2018 v  dívčí kategorii skončily starší žačky druhé, 
mladší žačky byly třetí. V minižactvu hráli chlapci i děvčata společnou soutěž, kdy 
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Házená – žákyně vyhrály Kynžvartský pohár foto: archiv klubu

Házená – dračí lodě foto: archiv klubu
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se tabulka nevedla, neboť skóre v utkáních se nepočítalo (tento experiment se ne-
osvědčil a v ročníku 2018/19 už se opět hrálo normálním způsobem). V chlapecké 
části byla v soutěži starších žáků jen družstva Strakonic, Třeboně a Č. Budějovic, 
takže starší žáci celou soutěž odehráli na podzim a vyhráli. Zároveň se hrál sdru-
žený KP s Plzeňským krajem, kde náš celek byl druhý. Mladší žáci hráli již od pod-
zimu pouze sdružený KP s Plzeňským krajem, konečné 4. místo bylo zklamáním, 
přesto to stačilo na titul přeborníka Jihočeského kraje.
V hodnocení chybí ještě družstvo starších dorostenců, které hrálo II. ligu. Jeho 
nejlepší hráči dostávali příležitost hrát za dospělé v extralize, a tak konečné 7. mís-
to nebylo odrazem skutečných kvalit družstva.
Pokračovaly družební styky s  německým TG Hofen, naše účast na 51. ročníku 
turnaje mužů Kappelberg byla však spíše symbolická, zahráli si ti hráči, kteří už 
jsou za sportovním zenitem.
Nová sezona 2018/2019 byla zahájena už tradičním srpnovým soustředěním 
mužů, dorostenců a  žaček na Orlíku – Vystrkov. Muži v  přípravě na I. ligu se-
hráli sedm utkání většinou s extraligovými soupeři, vyhráli až to poslední, pro-
ti druholigovým Šťáhlavám. V celku ukončili činnost brankář Jakub Jareš, pivot 
Michal Zbíral, a také druhý pivot Michal Tockstein, odešli hostující Jan Matoušík 
a Eduard Wildt zpět do Plzně. Do Talentu Plzně přestoupil i  rozehrávač Tomáš 
Nejdl, u něho se sice podařilo zajistit hostování k nám, ale podmíněno bylo vždy 
souhlasem Talentu ke startu v jednotlivých utkáních. Na hostování z Talentu sice 
přišli brankář Filip Kaiser a spojka Jan Kačín, ale to nestačilo. Proto bylo družstvo 
doplněno dalšími dorostenci, ne všichni se však v průběhu podzimní části soutěže 
úspěšně prosadili.
V  rámci oslav 100 let republiky, které se ve Strakonicích uskutečnily již v  září, 
se celek mužů zúčastnil závodu dračích lodí a tuto soutěž vyhrál. Dále proběhla 
propagační akce ve strakonickém pivovaru za účasti strakonických sportovních 
kolektivů (házená, vodní pólo, basketbal lední hokej, fotbal a  florbal), ze které 
vzešel kalendář na rok 2019. 
To už jsme úspěšně rozehráli také Český pohár, nasazeni jsme byli rovnou do 
2. kola, které jsme vítězně sehráli v Sezimově Ústí. V dalším kole nás čekala Jiskra 
Třeboň. I tam jsme byli úspěšní, a tak nám los v osmifinále přisoudil extraligovou 
Duklu Praha. Utkání se hrálo ve středu 21. 11. a soupeř byl nad naše síly (23:31).
Do ligových soutěží jsme postavili kromě mužů v  I. lize také B-tým ve II. lize. 
Starší dorostenci byli zařazeni do obou týmů dospělých, proto II. dorosteneckou 
ligu hrálo pouze družstvo mladších dorostenců doplněno o nejlepší starší žáky. 
Hned na začátku září přišel parádní úspěch. Starší žákyně vyhrály kvalitně obsaze-
ný předsezonní turnaj, který hostily pražské Vršovice. Opanovaly ho bez porážky, 
když ve finále zdolaly Sokol Písek 8:7 (2:5). Celkem se zúčastnilo 18 týmů. Cílem 
trenéra Miroslava Vávry je vyhrát s družstvem žákovskou ligu a získat titul pře-
borníka republiky. Proto zde uvádíme sestavu družstva: Nikodemová (B) – Kordí-
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ková 23, Soukupová 13, Andrlíková 18, Korcová 5, Plojharová 22, Hanzelínová 13, 
Vávrová 36, Kadlecová 36. Klára Nikodemová byla vyhlášena nejlepší brankářkou 
turnaje, Veronika Vávrová nejlepší hráčkou týmu HBC Strakonice 1921. 
Také mladší žákyně první zářijový víkend otestovaly formu do nové sezony na 
tradičním pražském turnaji, kterého se zúčastnilo 16 družstev z celé republiky. Po-
stup z prvního místa ze skupiny byl dobrým začátkem v boji o 1.-9. místo. Nako-
nec se kvůli prohře se Slavií Praha 6:10 a debaklu s tradičním soupeřem Sokolem 
Písek 5:17 musela děvčata spokojit s bronzovou příčkou.
Podzimní část krajského přeboru odehrála naše mládežnická družstva výtečně. Na 
vedoucí příčce figurovali minižáci A, mladší žáci, starší žáci i starší žačky, mladší 
žačky byly v tabulce na druhém místě, krom toho jsme měli ve společné soutěži 
minižactva ještě mladší družstva minižaček a minižáků B.
První družstvo mužů šlo do soutěže 1. ligy s cílem postupit zpět do nejvyšší sou-
těže. Hráčské změny však ovlivnily výsledky více, než se čekalo, 4. místo značilo, 
že mladí potřebují vyzrát. Jaký vliv na kvalitu výkonnosti mělo odvolání trenéra 
Romana Marienky st. a  jeho náhrada asistentem Michalem Zbíralem (k 31. 10. 
2018) ukáže až jaro 2019.
Pokud jde o  B-tým, tento vznikl hlavně kvůli těm hráčům, kteří nemají na hru 
v prvním družstvu ať z důvodů výkonnostních, pracovních či studijních. Přesto se 
od chlapců čekalo více než zisk pouhých čtyř bodů a předposlední příčka v tabulce. 
Mladší dorostenci sehráli řadu výtečných utkání a 4. místo ve II. lize je velmi dobré. 
Již čtvrtý ročník turnaje krajských výběrů starších žaček proběhl v hale 31. ZŠ Pl-
zeň 10. listopadu. Tentokrát bohužel s nižší účastí družstev. Proto byly do turna-
je kromě klasických utkání zařazeny i další disciplíny – střelba sedmimetrových 
hodů a střelba na rychlost. Jihočeský kraj tuto konfrontaci starších žaček vyhrál 
před Plzeňským krajem (r. 2004), Vysočinou a  Plzeňským krajem (r. 2005). Za 
jihočeský výběr nastoupily hráčky Strakonic a Třeboně (ze Strakonic Klára Niko-
démová, Eva Kordíková, Veronika Vávrová, Barbora Plojharová, Tereza Korcová, 
Barbora Hanzelínová, Anežka Kadlecová, trenér Miroslav Vávra).
Výběr mladších žákyň Jihočeského kraje pořádaném v sobotu 24. listopadu na-
podobil své o  rok starší kolegyně a  na turnaji pořádaným Regionálním házen-
kářským centrem DHC Plzeň jednoznačně zvítězil před Vysočinou, Plzeňským 
krajem (r. 2006), Karlovarským krajem a Plzeňským krajem (r. 2007). Tým, který 
vedli strakoničtí trenéři Martin Harant a  Šárka Fundová, byl sestaven z  hráček 
HBC Strakonice 1921 a Sokola Písek (ze Strakonic Agáta Nárovcová, Eva Andrlí-
ková, Nikola Benešová, Eliška Harantová, Agáta Soukupová). 
Tým mladších žákyň zavítal poprvé na jeden z nejstarších dívčích turnajů Čech do 
Mostu – již XXIV. ročník Mikulášského turnaje pořádaného za účasti 14. týmů. 
Turnaj pro mladší žákyně byl rozdělen do dvou skupin po sedmi účastnících a naše 
děvčata po suverénním vítězství ve skupině porazila ve finále Slavoj Tachov 12:8. Se-
stava: Agáta Nárovcová – Apolena Klejnová, Nela Šulcová, Nicol Stranevová, Agáta 
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Soukupová, Eva Andrlíková, Eliška Harantová, Nikola Benešová. Další úspěch!
Na závěr je třeba zmínit ještě dvě akce, ze kterých se pomalu stává tradice. V září 
oddíl házené uspořádal již VII. ročník náborové akce Kdo sportuje, nezlobí. Orga-
nizačně pro děti I. stupně základních škol vše uspořádal oddíl házené HBC Stra-
konice 1921 spolu s DDM Strakonice, Policií ČR, HZS Strakonice a MP Strako-
nice. Zábavného dopoledne pro děti strakonických základních a mateřských škol 
se zúčastnilo cca 500 školáků a předškoláků. Organizátoři pro ně připravili řadu 
zábavních a soutěžních stanovišť. Smyslem akce bylo vzbudit u dětí zájem nejen 
o  sportovní kroužky ve Strakonicích. Třídní kolektivy měly například možnost 
vyzkoušet si řadu sportovních disciplín, ale i poznávat dopravní značky, soutěžit 
o  nejhlasitějšího fanouška. Součástí programu byly také ukázky techniky HZS, 
Policie ČR a Městské policie Strakonice, nechyběli ani služební psi. Na památku 
na akci Kdo sportuje, nezlobí si každá třída odnesla pamětní list a nejúspěšnější 
mladí sportovci drobné dárečky. 
Druhou tradiční akcí byl již 7. házenkářský ples, který opět otevřel plesovou se-
zonu ve Strakonicích. Vyprodaný dům kultury potvrdil, že ples házenkářů patří 
k nejvyhledávanějším kulturním akcím ve městě. 
Závěr roku patřil Utkání hvězd I. ligy. Již 5. ročník byl svěřen strakonickým há-
zenkářům. Utkání žen proběhlo mezi východem a západem, v mužské složce hrál 
výběr ligy proti našim mužům. Vše zahajoval starosta Břetislav Hrdlička a diváci 
mohli vidět celkem 122 gólů, byť o výsledky tentokráte vůbec nešlo. Závěr proběhl 
večer ve strakonické sokolovně.
Poslední akcí roku 2018 pod názvem Předvánoční svařák bylo sportovní odpo-
ledne, kde se vzájemně střetli muži našeho oddílu, a sice muži A, muži B a stará 
garda, vše bylo zakončeno posezením spolu s diváky u svařáku.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Kategorie Název soutěže Umístění 2017/18 Pořadí v tabulce podzim 2018/19

muži A extraliga 12. I. liga – 4.

muži B II. liga --- 9.

starší dorostenci II. liga 7. ---

mladší dorostenci II. liga --- 4.

starší žáci KP Žákovská liga 1. 17. 1.

starší žačky KP Žákovská liga 2. 9. 1.

mladší žáci KP 1. 1.

mladší žačky KP 3. 2.

minižáci A, B KP společně s děvčaty hráno bez skóre a bodů 1. a 6.

minižačky KP společně s chlapci hráno bez skóre a bodů 7.
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TJ ČZ STRAKONICE, oddíl nohejbalu
V roce 2018 vykazovala pravidelnou činnost tato mužstva: v krajské soutěži (KP) 
mužů mužstvo A a v okresním přeboru (OP) mužů mužstva A, B a v okresní sou-
těži (OS) mužů mužstvo C, D (výsledky níže). Mužstvo A v KP skončilo na 3. mís-
tě, v okresních soutěžích mužstvo A vyhrálo OP Strakonicka, mužstvo B skončilo 
druhé stejně jako mužstvo C v okresní soutěži a nově přihlášené mužstvo D na 
14. místě. S výsledkem jsme byli velmi spokojeni, protože družstvo Strakonic v KP 
získalo 3. místo a v okresních soutěžích jsme opět obsazovali nejvyšší příčky. Pře-
kvapením bylo, že nové mužstvo D (děti) neskončilo poslední, a hlavně bylo vidět 
neustálé zlepšování.
Opět jsme pořádali dva tradiční turnaje, na které jsme získali finanční podporu 
města Strakonice. Jednalo se o turnaj trojic (1. místo Horaždovice – dorost, 2. mís-
to TJ Radomyšl A, 3. místo TJ ČZ Strakonice C) a turnaj mládeže (1. místo TJ ČZ 
Strakonice – T. Votava, L. Hejdová, R. Hrubý).
Stále probíhají nábory nových členů v čase tréninků dětí, a to hlavně každou nedě-
li od 10.00 hod., popř. na tel. 734 645 237 nebo e-mailu votavapetr.st@seznam.cz. 
Děti trénují 2× týdně a pravidelně hrají přátelská utkání a turnaje. Pro příští rok 
plánujeme nově přihlášení dalšího mužstva do nejnižší soutěže mužů.
Rozdělení mužstev:
Krajský přebor – Strakonice
Okresní přebor – Strakonice A, B

Nohejbalové naděje TJ ČZ  foto: archiv klubu



68

Okresní soutěž – Strakonice C, D, Ž
Řada našich členů se účastní řady jiných turnajů, které probíhají především bě-
hem letní a zimní přestávky a velmi úspěšně reprezentují město Strakonice a oddíl 
nohejbalu. Do těchto turnajů jsme začali zapojovat i  děti, kde nasbírají nutnou 
zkušenost. Jedná se např. o turnaje v Kovářově, Mutěnicích, Písku, Kraselově, Kti-
ši, Vlachově Březí, Strakonicích-Myslivně, Radomyšli, Třebohosticích, Blatné, Mi-
lavách, Podeřišti, Týně nad Vltavou, Habeši, Zálezlech, Zaboří či Zdíkově.
Velkým úspěchem oddílu bylo vybrání našeho hráče z mladších žáků do výběru 
reprezentačního týmu (Tomáš Votava), který absolvoval třídenní soustředění pod 
vedením reprezentačních trenérů ČR. 
V letní přestávce také proběhlo již tradiční třídenní soustředění mládeže v kempu 
v Katovicích, které se velmi vydařilo. Chceme v něm v dalších letech pokračovat. 
V zimě jsme také uspořádali 3. ročník Povánočního výšlapu, jedná se o výlet na 
rozhlednu Jarník pro všechny členy, zejména děti, rodiče a přátele nohejbalu, kte-
rý se jako vždy velmi vydařil. 
Cílem pro příští rok 2019 je opět úspěšně reprezentovat oddíl a město Strakonice 
v soutěži okresního přeboru, kde budeme mít dvě mužstva (A a B mužů), a také 
v okresní soutěži (mužstvo C a D dětí a nově mužstvo Ž) a samozřejmě v krajské 
soutěži Jihočeského kraje (mužstvo mužů a také nově žáků). Chceme také i nadále 
pořádat nábory dětí – mládeže, abychom rozšířili členskou základnu oddílu.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Název TJ, SK Kategorie Název soutěže Umístění 2017/18

Strakonice A muži okresní přebor 1.

Strakonice B muži okresní přebor 2.

Strakonice C muži okresní soutěž 2.

Strakonice D žáci okresní soutěž 14.

Strakonice muži krajský přebor 3.

TJ ČZ STRAKONICE, oddíl stolního tenisu

Umístění v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Název TJ, SK Kategorie Název soutěže Umístění 2017/18 Pořadí v tabulce podzim 2018/19

ČZ Strakonice A družstva muži III. liga 1. 1.

ČZ Strakonice B družstva muži Jihočeská divize 1. 1.

ČZ Strakonice C družstva muži krajská soutěž 1. 2.

ČZ Strakonice D družstva muži okresní přebor 1. 1.
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Jednotlivci, družstva
Jakub Slapnička (nar. 2003) – krajský přeborník v kategorii dorost
Ondřej Krejčí (nar. 2001) – 4. místo v Jihočeském kraji v kategorii dorost
Soňa Krejčová (nar. 2007) – 3. místo v Jihočeském kraji v kategorii mladší žákyně
Družstvo dorostenců: 7. místo na mistrovství ČR

TJ ČZ STRAKONICE, šachový oddíl
V roce 2018 jsme pokračovali v pravidelné činnosti, nejvíce se soustřeďujeme na 
soutěže družstev. V tomto roce jsme měli čtyři družstva v soutěžích Jihočeského 
kraje a vítězstvím v I. divizi JČ jsme se probojovali do 2. české ligy (třetí nejvyšší 
soutěž v ČR).
Každý pátek máme od 19.00 hod. v klubovně v Máchově ulici pravidelné tréninky 
a hrajeme též oddílový přebor, popřípadě různé druhy turnajů – bleskovky, rapid 
šach apod. Také trénujeme mladé zájemce o šachovou hru, ale v poslední době je 
málo dětí, které by měly opravdový zájem a u šachů vydržely. 
V posledních letech pořádáme vždy v polovině září v sokolovně, kde je dostatek 
místa pro více hráčů, jednodenní turnaj v rapid šachu, kterého se může zúčastnit 
každý, kdo má chuť si zahrát.
Každý hráč našeho oddílu se individuálně zúčastňuje turnajů v celé ČR, popřípadě 
i v zahraničí, nejčastěji jezdíme na turnaje do Českých Budějovic, Tábora, Klatov, 
Písku. Jedná se o turnaje jednodenní – bleskovky, rapidy nebo vícedenní – 9 dní, 
kdy se hraje v klasickém tempu partie na cca čtyři hodiny a více.
Naší slabou stránkou je, že se nám nedaří vychovat novou generaci mladých hrá-
čů, kteří by nahradili postupně odcházející starší hráče. O hru není mezi mladými 
takový zájem, a navíc vychovat slušného hráče trvá několik let.

TJ ČZ STRAKONICE, oddíl volejbalu
Soutěžní rok 2018 se stává dalším v řadě, kdy se ve volejbalu opět dějí důležité 
skutečnosti jak v mužské části, tak v té nové ženské. 
Volejbalový oddíl TJ ČZ Strakonice na jedné straně bojuje o setrvání mužského 
krajského přeboru a na straně druhé bojuje o postup do vyšší ženské soutěže.
V krajském přeboru KP2 hraje mužský A-tým tradičně o přední příčky tabulky. 
Ovšem pomalu je problém dát dohromady šest lidí. Na konci sezony 2017/2018 
tým obsazuje nakonec 3. místo. 
Sestava týmu v sezoně: nahrávači Marek Mika a Jan Pňáček, na bloku hrají Václav Svach, 
František Peller, na smeči Adam Kalbáč, Karel Soukup, Jan Pícka, Štěpán Kalbáč. 
V létě ještě tým trénuje beach volejbal na místním plaveckém stadionu, ovšem to 
už je jasné, že tato sezona byla poslední a další nebude. Alespoň do doby, než se 
povede obnovit mužskou část týmu v takové kvalitě, aby mohl bojovat s ostatními 
týmy v kraji. Bohužel se tedy do nového ročníku nepřihlašuje.
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B-tým si nadále upevňuje své postavení v okresním přeboru, neboť i letos (ročník 
2017/2018) svou soutěž vyhrál. Organizačně i herně se v  týmu nejvíce angažují 
Pavel Sládek a Adam Kalbáč. 
Po letní přestávce je již celý okresní přebor na hranici zrušení, neboť zde zbývají 
pouze tři týmy, vedle našeho pak Old dogs Strakonice a Žížaly Záboří. Na konci 
roku 2018 jsou odehrána tři kola a B-tým je na 1. místě s jednou porážkou.
Daleko více optimistická je situace v ženské složce. 
Tým žen hraje úspěšně jarní část KP2 a s přehledem soutěže vyhrává. Potvrzuje 
své kvality, a tak se vše točí k vysněnému cíli – postupu do KP1.
Trenérka Eva Vavrušková vede tým v tomto složení: Pavlína Kalbáčová, Petra Ka-
líšková, Petra Černá, Lucie Hanušová, Natálie Němcová, Eva Pellerová, Michaela 
Helmová, Eva Fialová, Lucie Parkánová, Barbora Němcová, Iveta Šefčíková, Simo-
na Hrčková, Kateřina Pokorná, Lýdie Sádlová a Štěpánka Řehořová.
Od září 2018 tým postupuje do krajského přeboru KP1, a to znamená doplnění 
družstva o velmi kvalitní juniorky: Kláru Kuchařovou, Lindu Pauknerovou, Anitu 
Nepodalovou a Kateřinu Janochovou. Soutěž je však o dost náročnější a od prv-
ních zápasů je vidět, že to vůbec není jednoduché. Holky však bojují a postupně 
se vyrovnávají tradičním týmům soutěže. Na konci roku 2018 je z toho 8. místo.
Volejbalové mládežnické týmy dohrávají své soutěže. Juniorky vyhrávají soutěž 
a postupují do kvalifikace o ligu juniorek. V Českých Budějovicích bojují ze všech 
sil, ale nakonec si v turnaji postup nevybojují. Je to pro ně ale obrovská zkušenost 
a patří jim velký obdiv za předvedené výkony. 
Kadetky také dohrávají a obsazují 3. místo, což je také veliký úspěch.
Soupiska pro KP kadetek: Natálie Němcová, Anita Nepodalová, Kateřina Vokur-
ková, Eliška Polanská, Klára Kuchařová, Linda Pauknerová, Kateřina Cmíralová, 
Klára Linzmajerová, Barbora Tůmová
Soupiska pro KP juniorek: Michaela Helmová, Laura Šefránková, Simona Hrčko-
vá, Petra Černá + všechny kadetky
Do nového ročníku 2018/2019 již juniorky svou soutěž nepřihlásily a  do kade-
tek přišly nové tváře: Barbora Tůmová, Nikola Sobíšková, Klára Linzmajerová, 
Kateřina Janochová, Viktorie Bláhová, Vendula Samcová, Alena Kalbáčová, Hana 
Kubičková.
Okresní přebor žen je dramatický do posledního utkání, kdy se juniorky perou 
s Radomyšlí o prvenství. Nakonec prohrávají v rozhodujícím setu 13:15. Na konci 
soutěžní sezony 2017/2018 je tedy umístění v okresním přeboru: N – tým (junior-
ky) 2. místo, a tým „B“ (kadetky) 8. místo.
Členkami obou týmů pro okresní přebor jsou: Lucie Hanušová, Nikola Hanušová, 
Kateřina Pokorná, Kateřina Šmídová.
V  podzimní části soutěže okresního přeboru žen je již přihlášen jen jeden 
tým TJ ČZ, který je tvořený především kadetkami. Na konci roku mu náleží 
7. místo.
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Práce všech trenérů je hodně vidět a  odráží se to v  soutěžích. Václav Mendl, 
Kateřina Pokorná (Navrátilová), Silvie Bužgová, Pavlína Kalbáčová, Eva Vav-
rušková, Václav Svach a Jan Pňáček vychovávají další a další naděje volejbalu ve 
Strakonicích.

Umístění v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Název TJ, SK Kategorie Název soutěže Umístění 2018 Pořadí v tabulce podzim 2018/19

TJ ČZ Strakonice „A“ muži krajský přebor KP-2 3. ---

TJ ČZ Strakonice „B“ muži okresní přebor mužů 1. 1.

TJ ČZ Strakonice „A“ ženy krajský přebor žen 1. 8.

TJ ČZ Strakonice „B“ ženy okresní přebor žen 8 7

TJ ČZ Strakonice „N“ ženy okresní přebor žen 2 ---

TJ ČZ Strakonice kadetky krajský přebor kadetek 6. 5.

TJ ČZ Strakonice juniorky krajský přebor juniorek 1 ---

  foto: archiv klubu (Jan Škrle)
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TJ DRAŽEJOV, Z. S.
Předseda: Karel Boublík
Kontaktní osoba: Milan Hoch – hospodář
Sídlo: Virtova 23, 386 01 Strakonice
Web: www.tjdrazejov.cz
Činnost: fotbal, tenis

Rok 2018 jsme opět zahájili tradičním novoročním fotbalem, který se kvůli re-
konstrukci sportoviště Na Virtě uskutečnil v Pracejovicích, kde jsme v roce 2017 
hráli svá utkání.
V  roce 2018 působilo v  rámci jednoty osm fotbalových týmů: minipřípravka, 
mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci a společenství klubů Katovice/Dra-
žejov v kategorii dorost, dále byly v činnosti tři týmy mužů (muži A od podzimu 
muži B a stará garda).
Rok 2018 byl pro nás významný především proto, že jsme se po půlroční pauze 
vrátili opět na sportoviště Na Virtě, kde travnaté hřiště prošlo ve druhé polovině 
roku 2017 generální rekonstrukcí, kdy bylo instalováno automatické zavlažování, 
hřiště celkově srovnáno a opět zatravněno, celá tato akce vyšla na cca 800 000 Kč, 
na financování se podílel Jihočeský kraj, město Strakonice a TJ Dražejov.

Vítězný tým mužů A   foto: archiv klubu



73

Výsledky týmů:
Muži A – týmu se po osmi letech podařilo zvítězit v okresním přeboru Strakonic-
ka a zajistit si postup do krajské soutěže I. B třída, kde na podzim získal 13 bodů 
a odsadil jako nováček 10. místo.
Muži B – obnovili po 15 letech činnost a po podzimní části jim patřilo 3. místo ve 
III. třídě okresu Strakonice.
Stará garda – hrála svou soutěž zvanou muži 35+, v níž startují týmy ze strakonic-
kého a prachatického okresu, a vybojovala 6. místo.
Dorostenci – vytvořili společně s Katovicemi tým, který startoval v I. A třídě Ji-
hočeského kraje, a jelikož v týmu byli především hráči mladších kategorií, pohy-
bovali se spíše ve spodní části tabulky.
Žáci a přípravky startovali v okresních přeborech Strakonicka a patřili k  lepším 
týmům soutěží.
Dalšími významnými akcemi pořádanými TJ Dražejov byly především akce pro 
děti, a to 6. června Sportovní den, který si nenechalo ujít 145 startujících, a v pro-
sinci pro změnu restaurace Na Myslivně praskala ve švech, když jsme pořádali 
Mikulášskou nadílku.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FEZKO STRAKONICE, Z. S.
Předseda: Marek Fügner
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Volák – jednatel
Sídlo: Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice
web: www.tjfezko.cz
Činnost: plavecké sporty (vodní pólo, plavání, dálkové plavání, otužilci), kuželky,
volejbal, turistické ubytování, pronájem hřišť a sportovišť

Sportovci oddílu TJ Fezko uspěli v anketě Sportovec okresu Strakonice 2017 vy-
hlašované na začátku roku 2018. Juraj Michalka z  oddílu plavání byl vyhlášen 
trenérem roku. Celý svůj život spojil s  plaváním ve Strakonicích. V  době, kdy 
zde bylo tréninkové středisko mládeže, byl jeho členem. Byl aktivním trenérem 
a v této funkci pokračoval i po zrušení střediska. Za dobu svého působení v oddí-
le vychoval řadu plavců, kteří dosahovali dobrých výsledků i v celorepublikových 
závodech. V současné době je hlavním strůjcem mistrovských titulů Elišky Vokaté 
a dalších plavců. Za své zásluhy a výsledky byl několikrát vyznamenán a oceněn.
Ženy vodního póla obhájily titul mistryň republiky, staly se jimi už počtrnácté. 
Hráčky oddílu vodního póla pravidelně patří do sedmičky nejlepších vodních pó-
listek ČR a tvoří z poloviny reprezentační družstva dorostenek i žen ČR.
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TJ FEZKO, oddíl plavání
Krajské přebory: 
Letní – celkem 91 medailí (48 mladší žactvo, 43 starší) 
Mezi nejúspěšnější patřili: Hana Manová 2005 (6× zlato, 1× stříbro a 1× bronz), 
Jiří Václavík 2004 (1× zlato, 5× stříbro a 1× bronz), Eliška Vokatá 2006 (5× zlato 
a 1× stříbro).
Další medailisté: Vít Bartoš, Hubert Bayernheimmer, David Bílek, Aleš Michalka, 
Kristýna Boučková, Lucie Manová, Ema Cibulková, Sára Tylová, Nela Srbová, Lu-
káš Šíma, Tereza Váchalová, Adriana Voláková, Linda Zralá, Robert Laszák, Filip 
Wieser, Aneta Myšková, Tomáš Pešek, Tereza Šafandová, Petr Ředina, Dominik 
Rajdoš, Natálie Prušáková, Lucie Bartošová, Karolína Činovská
Zimní – mladší – 55 medailí 
Mezi nejúspěšnější patřili: Eliška Vokatá (6× zlato), Adriana Voláková (2× zlato, 
1× stříbro, 1× bronz), 
Filip Wieser (2× zlato, 2× stříbro, 1× bronz), Sára Tylová (2× zlato, 2× bronz)
Zimní – starší – 37 medailí
Mezi nejúspěšnější patřili: Hana Manová (5× zlato, 2× stříbro), 
Jiří Václavík (4× zlato, 3× stříbro), 
Aleš Michalka (1× zlato, 2× stříbro a 2× bronz), 
Tereza Šafandová (3× stříbro a 1× bronz), Daniel Wieser (2× stříbrná).
Letní pohár Čech 11letého žactva: Eliška Vokatá – 2× zlato, 1× stříbro, 
1× 5. místo a 1× 9. místo
Letní MČR 13letého žactva: Jiří Václavík – 8. místo (100 m)
Zimní MČR 13letého žactva: Jiří Václavík – 6. místo (200 m)
Zimní Pohár Čech 11letého žactva: Eliška Vokatá – 4× zlato, 1× stříbro a 1× bronz
Letní i  Zimní Pohár Čech 10letého žactva: proběhl v  obou případech za velké 
účasti našich závodníků – Vít Bartoš, Lucie Manová, Nela Srbová, Tereza Vácha-
lová, Sarah Pribyl, Filip Wieser 
Eliška Vokatá – sportovec okresu Strakonice
Letní mistrovství ČR mladšího žactva, Kopřivnice 30. 6.-1. 7. 2018
Eliška Vokatá (start v šesti disciplínách): 4× mistryně ČR – 100 m volný způsob, 
100 m motýlek, 200 m motýlek, 200 m osobní polohový závod, 2× druhé místo – 
100 m osobní polohový závod, 1× diskvalifikace pro chybu na obrátce
Zimní mistrovství ČR mladšího žactva, Prostějov 1.-2. 12. 2018
Eliška Vokatá (start v 6 disciplínách): 3× mistryně ČR – 50 m volný způsob, 100 
m volný způsob, 100 m motýlek, 2× druhé místo – 200 m motýlek, 200 m osobní 
polohový závod, 1× třetí místo – 100 m osobní polohový závod
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TJ FEZKO, oddíl volejbalu

Tabulka okresní soutěž žen 2018/2019

1. TJ Sokol Radomyšl 33 31 2 63:  11 64 (10)
2. Strakonice Cats 33 29 4 59:  13 62 (13)
3. TJ Fezko „S“ 33 25 8 53:  18 58 (11)
4. TJ Šumavan Vimperk 33 20 13 45:  29 52 (-2)
5. Sokol Volyně 33 16 17 36:  36 49 (-2)
6. TJ Záboří Žížaly 33 15 18 35:  41 48 (-2)
7. TJ ČZ Strakonice „B“ 33 14 19 33:  42 47 (-4)
8. TJ Sokol Blatná 33 13 20 32:  42 46 (-4)
9. SK Řepice 33 13 20 28:  48 46 (-2)
10. TJ Sokol Katovice 33 9 24 25:  50 42 (-6)
11. TJ ČZ Strakonice „A“ 33 9 24 22:  51 42 (-5)
12. Borga Horažďovice 33 4 29 10:  60 37 (-8)

TJ FEZKO, oddíl kuželek 

Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2017/2018
Fezko A v KP2 obsadilo 11. místo s 9 body a průměrem 2476 b. Od pádu do okres-
ního přeboru družstvo zachránila skutečnost, že z KP1 nikdo nesestoupil. Déčko 
skončilo v okresním přeboru 4., béčko 5. Družstvo dorostu vyhrálo nově zřízený 
krajský přebor družstev s 19 body, průměr 1175.
Konečné pořadí Poháru mladých nadějí ročníku 2017/2018: ml. žáci: 7. Matěj Mi-
keš (103 bodů ze sedmi turnajů, průměr 245), 10. Matyáš Hejpetr (93 bodů ze 
sedmi turnajů, průměr 247)
Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2018/2019
Po podzimní části KP 2 přezimovalo Fezko A na posledním 12. místě s pouhými 
3 body a průměrem 2486. V neúplné tabulce okresního přeboru figurovalo béčko 
na 4. místě se 7 body a déčko na 5. místě s 2 body. V krajském přeboru dorostu po 
podzimu bylo Fezko na 2. místě s 11 body.
Podzimní část Poháru mladých nadějí ročníku 2018/2019 
st. žáci: 25. Matyáš Hejpetr (38 bodů z 5 turnajů, průměr 221), ml. žáci: 19. Vítek 
Mikeš (44 bodů z 5 turnajů, průměr 230) 
Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2018 stali v jednotlivých kategoriích: Kalousová (ženy), 
Kyrianová (seniorky), Krajčo (muži), Hendl (senioři), Trobl (dorostenci). Okresní 
přebor mužů na rok 2018 vyhrál Vokurka (Blatná, 557), nejlepším seniorem byl 
Brückler (Písek, 561). Soutěž žen vyhrála Friedlová (Písek, 538) a nejúspěšnější seni-
orkou se stala Lukešová (Písek, 517). V okresním přeboru dorostenců zvítězil Drnek 
(Blatná). Okresní přebor starších žáků vyhrál Švejcar (Písek), mladších žáků Hejpetr.
Na mistrovství kraje seniorů nad 50 let v kuželně v Nových Hradech obsadil Hůda 
15. místo (508 bodů), v seniorech nad 60 let ve Fezku byl Hendl pátý (547). V seni-
orkách nad 60 skončila Kyrianová v Nové Bystřici třetí (484 bodů). Kalous v kate-
gorii st. žáků skončil 21., Němcová (451) v kategorii dorostenek na Dynamu Č. Bu-
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dějovice devátá (504). Největšího úspěchu v kraji dosáhli mladší žáci ve Slavonicích: 
Hejpetr byl třetí (249) a Matěj Mikeš pátý (225). Na přeboru České republiky seni-
orek nad 60 let v Přelouči obsadila Kyrianová 6. místo (1039 bodů na 2×120 hodů).
Jednorázové soutěže družstev
V dubnu 2018 proběhl turnaj v Rudné. Fezko skončilo na 4. místě (2266). V kuželně 
Fezka byl uspořádán 15. ročník Jarního turnaje. V soutěži družstev mužů vyhrá-
la čtveřice Kovohutí Příbram (2147) a v  soutěži družstev žen Sokol Písek (2085). 
V soutěži jednotlivců zvítězili Bohouš Šedivý (Soběnov, 581) a Korecká (Písek, 535).
V červnu uspořádala turnaj Sparta Praha k 125. výročí vzniku. Naše družstvo skon-
čilo na 6. místě (2383). Tentýž měsíc byl Matěj Mikeš členem vítězného družstva 
Jihočeského kraje mladších žáků na turnaji v  Českých Velenicích. V  37. ročníku 
turnaje Fezka O putovní kuželku obsadilo domácí družstvo 2. příčku (5991). Jednot-
livce vyhrál Hartina (Sparta, 1095) o 2 kuželky před domácím Hendlem.
Zúčastnili jsme se i několika dalších turnajů, např. v Kdyni, Nové Bystřici a Chý-
nově. Pro dorostence a žáky jsme uspořádali tradiční vánoční turnaj. Pro neregist-
rované jsme připravili turnaje na 4×60 hodů sdružených na jaře a na podzim roku 
2018. Na jaře se soutěže zúčastnilo 60 závodníků, na podzim 64. Rok 2018 jsme 
zakončili tradičním turnajem O metrovou jitrnici. Soutěž na 40 hodů sdružených. 
Nejlépe ji sehráli Řezáč (Příbram, 190), Koubová (160) a Matěj Mikeš (147). Starto-
valo 41 účastníků.

TJ FEZKO, oddíl vodního póla

Umístění v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2018

Kategorie Název soutěže Umístění 2017/18 Pořadí v tabulce 2017/18

muži Pohár ČSVP 1. liga 7. 7.

ženy 1. liga 3. 1.

starší dorostenci 1. liga 3. 1.

starší dorostenky 1. liga 1. 1.

mladší dorostenci Pohár ČSVP  
1. liga 

1.  
3. 2.

starší žáci A Pohár ČSVP  
2. liga 

3.  
3. 3.

starší žáci B Pohár ČSVP  
3. liga 

4.  
1.

 
1.

mladší žáci A Pohár ČSVP  
1. liga

2. 
3.

 
2.

mladší žáci B Pohár ČSVP  
3. liga 

4.  
3.

 
3.

mini žáci Pohár ČSVP 1. 1.
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL STRAKONICE
Starostka: Věra Hurychová
Sídlo: Na Stráži 340, 386 01 Strakonice
Činnost: všestrannost, stolní tenis, sportovní tanec

V roce 2018 měla TJ Sokol Strakonice 283 členů (204 žactvo, 79 dospělí a senio-
ři). Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti (249 členů) a oddíle 
stolního tenisu (34 členů).
 
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
starostka   Věra Hurychová
místostarosta   Vladimír Hovorka
jednatel    Rostislav Koutenský
náčelník   Zdeněk Korejs
náčelnice   Daniela Janečková
vedoucí odboru sportů  Josef Jungvirt
vzdělavatel   Vladimír Hovorka
hospodářka   Veronika Kubešová
členové    Jaroslav Požárek, Stanislav Toucha 

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ pře-
vážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili dotace 
MŠMT, Jihočeského kraje, SŽJ a města Strakonice. Bohužel tyto dotace stačí jen na 
částečné krytí veškerých nákladů, ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly 
co nejlepší podmínky pro jejich činnost. V tomto roce byla provedena renovace 
podlahy v tělocvičně, výměna oken, oprava rozvodů teplé vody v šatnách objektu. 

Odbor všestrannosti 
Měl 249 členů, z toho bylo 191 dětí v kategoriích R+D, PD, ml. a st. žactvo, 3 doros-
tenky, 18 mužů, 18 žen, 4 senioři a 15 seniorek. 
Rok 2018 byl pro naše členy a cvičitele velmi náročný, neboť probíhal nácvik skladeb 
pro XVI. všesokolský slet. V naší TJ jsme nacvičovali tři skladby – V peřině (16 ml. 
žákyň, cvičitelky J. Čéčková a V. Hrdličková), Cirkus (19 st. žákyň a 2 žáci, cvičitelky 
E. Hurychová, V. Hurychová), Siluety (17 žen, cvičitelky M. Matasová. D. Janečková).
Během roku se konaly nácvičné srazy jednotlivých skladeb, na které pak navázala 
vystoupení v  Milevsku (akademie), Strakonicích (při závodech v  atletice). Naši 
cvičenci se 12. 5. zúčastnili oblastního sletu v Písku a 16. 6. ve Voticích, 9. 6. pak 
vystoupili na župním sletu v Českých Budějovicích. Celé jejich snažení vyvrcho-
lilo ve dnech 1.–6. 7. účastí našich cvičenců na XVI. všesokolském sletu v Praze. 
Hlavně pro děti to byl neskutečný zážitek, neboť se všechny staly účastníky slav-
nostního zahájení sletu.
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V Praze jsme vzhledem k nácvikům měli málo volného času, ale i přesto jsme se 
snažili tento čas využít na prohlídku Prahy, i na skvělé koupání v blízkosti stadio-
nu Eden. Pro rodiče dětí jsme uspořádali autobusový zájezd do Prahy. Všichni byli 
velmi nadšení a hlavně viděli své děti v akci.
Všesokolský slet byl pro naše členy nejdůležitější akcí roku 2018, ale nezapomněli 
jsme ani na ty naše tradiční. Tak jako obvykle se začátek roku nesl v duchu zábavy 
i sportování. Nový cvičební rok jsme přivítali 4. 1. tradiční Pyžampárty, na kterou 
se všechny děti každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování.

Soutěž všestrannosti – plavání, gymnastika, šplh a atletika 
(něco málo z výsledků)

– 20. 1. se uskutečnil první závod všestrannosti r. 2018, a to v plavání. Byli jsme 
z pověření SŽJ jeho pořadateli a doufáme, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi 
dobře. Celkově se župního přeboru v plavání zúčastnilo 152 závodníků, z toho 25 
z naší TJ
Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích:
PD   2. P. Tasáryová 
žáci II  6. Z. Hrdlička, 10. J. Voják
žáci III  3. P. Kratochvíl
žákyně I. 2. J. Valentová, 7. E. Čapková, 8. L. Šuláková, 
  (další umístění našich závodníků: 16., 18., 19.)
žákyně II  1. R. Charvátová, 8. I. Kloudová, (další: 20., 21.,25. a 29.)
žákyně III 10. D. Samcová, (další: 13., 14., 16., 19.)
žákyně IV.  5. N. Podlešáková 
ženy  4. J. Kořánová

– 7. 4. proběhl župní přebor v gymnastice a šplhu v Písku, kterého se zúčastnilo 
23 závodníků:
gymnastika     šplh 
PD  11., 15., 17.   5. P. Tasáryová
žáci III.  2. F. Kubelák F.   3. F. Kubelák 
žákyně I. 12., 16., 18., 19., 20.  13., 16., 25.
žákyně II. 9. V. Mandlová, 18., 26.  13., 14., 17., 20., 26.
žákyně III. 8. D. Samcová, 13., 15., 16. 5. T. Mikasová, 
      8. E. Hamebauerová

– 5. 5. se na stadionu ve Strakonicích konal župní přebor v atletice, který jsme také 
pořádali. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh (sprint, dlouhá trať), skok daleký, 
hody a vrhy
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Umístění našich závodníků:
PD   3. J. Kloud,7. A. Vágnerová, 9. T. Bernad,10. C. Bartáčková, 
  další umístění: 12., 13., 15., 19., 21., 22., 23.
žákyně I. 17., 18., 21., 22., 26., 28., 30., 35., 39., 41., 44., 45
žákyně II. 11., 31., 32., 38., 41., 48.
žákyně III. 4. T. Mikasová, 6. D. Samcová, 11., 12., 19. 

– 24. 11. proběhla soutěž MTG v Písku. Jedná se o soutěž ve dvojboji družstev – 
akrobacie a přeskok s trampolínkou. Do této soutěže jsme vyslali tři družstva MIX.
mladší žactvo   8. místo
starší žactvo A   4. místo
starší žactvo B   6. místo

Během roku proběhla řada dalších sportovních i kulturních akcí:
– 4. 1. jsme přivítali nový cvičební rok tradiční Pyžampárty.
– 10. 2. vystoupily naše ženy se svou pódiovou skladbou na plese Lékařské komory.
– 18. 2. jsme pro naše děti, ale i příchozí, uspořádali dětský karneval, který je velmi ob-
líbený. Nechyběly soutěže, hry a hlavně tancování. Byla též vyhlášena soutěž o nejhezčí 
masky. Na závěr si účastníci soutěží odnesli různé odměny a každý pak nafouknuté ba-
lónky, z nichž měly děti snad největší radost, neboť se snesly z galerie naší sokolovny.
– 19.–20. 5. se konalo soustředění cvičitelů na Kubově Huti.
– 14. 6. jsme na závěr cvičebního roku uspořádali na Podskalí různé soutěže hry v pří-
rodě, využili jsme i  zařízení kempu, kde se děti vyřádily na trampolíně, skluzavkách 
a průlezkách. Odpoledne jsme zakončili táborákem a opékáním vuřtů.
– 8.–15. 7. proběhl hlavně na přání dětí letní tábor, který byl pouze týdenní, ne-
boť začátek měsíce července, kdy tento tábor tradičně pořádáme, jsme se všichni 
zúčastnili sletu v Praze
– 21. 9. jsme u příležitosti celostátní akce Noc sokoloven připravili program jak pro 
členy TJ, tak i pro příchozí. Všichni měli možnost vyzkoušet si své síly a schopnos-
ti na jednotlivých stanovištích. Každý účastník měl možnost zjistit své znalosti ze 
sportovního prostředí v krátkém kvízu. Všichni se dočkali malé odměny. Největší 
zážitek pak měly naše děti ze spaní v tělocvičně. 
– 29. 9. děti vystoupily v rámci tradiční Václavské pouti i se sletovými skladbami 
V peřině a Cirkus.
– 3. 11. si naše cvičitelky připravily kulturní akci – návštěva divadla v Praze.
– 7. 12. jsme uspořádali akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou, na které vy-
stoupilo 106 členů našeho odboru všestrannosti. Předvedená vystoupení si připra-
vili cvičitelé s dětmi z jednotlivých kategorií.
 – 8.–9. 12 jsme uspořádali víkendový pobyt na Kubově Huti.
 – 26. 12. se konal tradiční Memoriál Františka Roučky v sálové kopané, zúčastnilo 
se ho pět družstev. 
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Oddíl stolního tenisu
Oddíl měl celkem 43 členů (16 dospělých, 27 mládeže do 18 let). Činnost oddílu 
je zaměřena především na sportovní výchovu mládeže, dlouhodobé soutěže a po-
řádání jednorázových akcí. V dlouhodobých soutěžích jsou zapojena tři družstva, 
z  toho družstvo „A“ v krajském přeboru, kde je průběžně na 4. místě, družstva 
„B“ a „C“ jsou v okresním přeboru a jsou aktuálně na 5. resp. 14. místě. Podle vý-
konnosti jsou do těchto družstev zařazováni členové z řad mládeže. V kategoriích 
nejmladších, mladších, starších žáků a žákyň, starších žáků, žákyň a dorostu se v r. 
2018 naši členové zúčastnili 15 bodovaných turnajů mládeže, tří krajských přebo-
rů a tří turnajů TOP 10. Oddíl stolního tenisu zorganizoval pět turnajů ve vlastní 
herně TJ Sokol Strakonice.
V rámci jednorázových akcí byly uspořádány dva oddílové turnaje v dubnu a pro-
sinci, byla zajištěna organizační a sportovně technická pomoc při turnaji Hasič-
ského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Zástupci oddílu stolního tenisu se pravidelně zúčastňují dlouhodobých soutěží 
veteránů v rámci ČR, mistroství Evropy a světa. V roce 2018 skončil Josef Jungvirt 
v republikovém žebříčku na 7. místě. Pro rok 2019 byli na ME nominováni čtyři 
hráči.
Členové oddílu aktivně pracují ve výboru TJ Sokol Strakonice, ve výboru Jihočes-
kého svazu stolního tenisu a ve výboru Českomoravského svazu veteránů.

TANEČNÍ KLUB ČTYŘLÍSTEK STRAKONICE, Z. S. 
Předsedkyně: Heidrun Motlová
Činnost: sportovní tanec
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{ INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY

Sára Veselková – snowboardcross, 18 let
Strakonická rodačka a  studentka místního gymnázia snowboardcrossařka Sára 
Veselková se poprvé ve čtyřech letech postavila na snowboard a  od té doby se 
začala její kariéra slibně vyvíjet. Zprvu se účastnila krajských závodů ve freestyle 
a  postupně se začala věnovat snowboardcrossu, ve kterém se dostala až do re-
prezentace. Mezi prozatímní největší úspěchy patří účast na juniorské olympiádě 
v norském Lillehameru v roce 2016, kde obsadila 10. místo, účast na třech svě-
tových pohárech a nejvýznamnější – mistrovství světa ve španělské Sierra Neva-
dě, kde v seniorské kategorii obsadila 19. místo. Ve finále Českého poháru 2017 
skončila na 3. místě. Na mistrovství České republiky ve freestylu ve své kategorii 
vyhrála a na juniorském mistrovství světa ve freestylu obsadila 20. místo.
K nominaci na olympiádu v Koreji jí chyběla jediná podmínka, a to mít průměr 
z dvou nejlepších výsledků na Světovém poháru 100 bodů. Přesto byla nominová-
na. Radostnou zprávu však vystřídalo zklamání a její účast byla nakonec zrušena. 
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foto: archiv Sáry Veselkové
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Jana Prokešová – box, 24 let
Studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se věnuje boxu již pátým 
rokem. Ve Strakonicích trénuje děti od 5 do 12 let v klubu SK Fight Pro Strakonice. 
Je reprezentantkou města Strakonice a České republiky ve váhové kategorii do 48 
kg a 51 kg. Mezi její úspěchy patří vítězství na mistrovství České republiky a dal-
ších mezinárodních turnajích, např. Boxing Tournament Triebel na Slovensku. 
Pod vedením Michala Frčka trénuje ve strakonickém SK Fight Pro Strakonice, pod 
vedením Kamila Černého se zúčastňuje reprezentačních soustředění a turnajů. 
V únoru se konal mezinárodní turnaj Bockskai Istvan Memorial v Maďarsku, kde 
obsadila stříbrnou pozici. Ve stejném měsíci proběhl turnaj Strandja v bulharské 
Sofii, kde vybojovala bronz. První březnový víkend absolvovala galavečer v Ně-
mecku a o týden později se zúčastnila Girl Power Night v Praze. 
V říjnu se konalo mistrovství České republiky v Děčíně, kde získala titul vícemis-
tryně České republiky. 
Kvalifikace mistrovství světa se z  finančních důvodů nemohla zúčastnit. Česká 
boxerská asociace tak nevyslala žádného adepta. Na mezinárodním turnaji v pol-
ských Gliwicích ve váhové kategorii do 48kg obsadila druhé místo. 

Jana Prokešová – první zleva 
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foto: archiv Jany Prokešové
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Jana Pichlíková – cyklistika, 33 let
Cyklistka z nedalekých Cehnic skončila na druhém místě ankety Sportovec roku 
za rok 2017 v kategorii dospělých. Z úspěchů loňského roku (2017) lze vyzdvih-
nout titul mistra České republiky v crosscountry maratonu Ralley Sudety, který se 
konal v Teplicích nad Metují 9.9.2017. Dalším úspěchem sezóny 2017 bylo první 
místo mezi ženami v seriálu Kola pro život a mistrovství Evropy v maratonu na 
Slovensku, kde obsadila 11. pozici.
V roce 2018 se jí pod závodním týmem Erste Premier Petr Čech MTB podařilo 
obhájit prvenství v Prestige Trophy Marathon seriálu Kolo pro život v kategorii 
Ženy. Největší letošní výzvy (2018) přicházely postupně – Mistrovství Evropy 
v  maratonu ve Spillimbergu 8. místo, poprvé účast v  závodu Světového poháru 
XCO v Novém Městě na Moravě, obhájení titulu mistryně ČR v XCM v Klatovech 
na ikonickém závodu Král Šumavy, nominace a reprezentovaní České republiky 
na mistrovství světa XCM v Itálii a na samotný závěr etapový závod dvojic Epic 
Izrael s Kateřinou Drhovou, kde obsadily celkově 4. místo. Do toho hodně závodů 
seriálu Kolo pro život, (kde se jí podařilo obhájit loňské vítězství v  individuální 
soutěži žen) a také další menší závody včetně triatlonů.
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foto: archiv Jany Pichlíkové
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Jiří Baloušek – cyklistika, 40 let
Dálkové cyklistice se věnuje od roku 2017, do té doby se věnoval převážně fotbalu. 
Po zranění kolena v  roce 2016 a následné operaci mu lékaři doporučili regene-
raci na kole. Od té doby ho cyklistika chytla natolik, že byl v roce 2018 vyhlášen 
sportovní osobností Strakonicka 2017. V roce 2017 se poprvé přihlásil na závod 
1000 Miles Adventure – nejextrémnější závod v Evropě, cca 1619 km a s nastou-
panými 40 000 m. Závod zdolal za 13 dní, 23 hodin a 20 minut a na poprvé obsadil 
40.–41. místo. 
Letošní ročník, kterého se účastní maximálně 150 závodníků z České republiky, 
Slovenska, Německa a Ruska, který vedl opačným směrem z České republiky na 
Slovensko. Závod měřil 1 679 kilometrů a strakonický závodník Jiří Baloušek ho 
zvládl za 12 dní, 22 hodin a 50 minut a umístil se na 33. pozici. V plánu má další 
extrémní závody, takže o něm ještě uslyšíme.
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foto: archiv Jiřího Balouška
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Jakub Rataj a Petr Chládek – parašutismus, paraski
Dvacetičtyřletý Jakub Rataj se věnuje parašutismu od roku 2012. Za svou dosa-
vadní kariéru dosáhl několika úspěchů v parašutismu, kdy se v roce 2016 stal mis-
trem České republiky v přesnosti přistání a v disciplíně paraski obsadil v juniorské 
kategorii 2. místo na mistrovství světa v St. Jihan am Pongau v Rakousku. Dále se 
v roce 2016 stal mistrem České republiky v paraski – jedná se o kombinaci dvou 
sportů – parašutismus a  lyžování. Jsou to dvě na sobě nezávislé disciplíny, kdy 
dosažené výsledky v jednotlivých disciplínách se sčítají.
Třiadvacetiletý Petr Chládek se stejně jako Jakub věnuje parašutismu od roku 
2012. V roce 2013 se stal juniorským vicemistrem v Evropském poháru paraski. 
Má i titul několikanásobného mistra České republiky ve vodním póle.
V  letošním roce v  září se zúčastnili mistrovství světa v  klasických disciplínách 
v bulharské Montaně. To zahrnuje akrobacie ve volném pádu z výšky tři kilome-
try, což znamená, že soutěžící musí v co nejkratším čase co nejdokonaleji provést 
předepsanou akrobatickou sestavu. Petr Chládek obsadil třetí místo a Jakub Ra-
taj sedmou pozici. Druhá disciplína, seskok na přesnost, již nepřinesla medailové 
pozice, Petr skončil patnáctý a v kombinaci obou výsledků šestý, Jakub osmnáctý 
a v celkové kombinaci jedenáctý. 
O  týden později následoval Světový pohár v  seskoku na přesnost v  rakouském 
Thalgau. Strakonické družstvo obsadilo třetí místo, mezi jednotlivci získal Jakub 
bronz a Petr ho následoval na čtvrtém místě. 
Sezonu zakončili poslední zářijový týden ve švýcarském Locarnu. Petr získal stří-
brnou medaili a zajistil si celkové prvenství ve Světovém poháru. Jakub ve Švýcar-
sku skončil osmý a v celkovém žebříčku pátý. 
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foto: archiv Petra Chládka a Jakuba Rataje
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Zimní olympiáda dětí a mládeže měla zástupce ze Strakonic
Na přelomu ledna a února se konaly hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 
České republiky v Pardubickém kraji. Na těchto hrách byli tři reprezentanti – Jo-
hanka Hůrková a Jan Houška ze Sportovního klubu biatlonu Strakonice a Vojtěch 
Silovský ze Spolku orientačních sportů Strakonice. Johanka v rychlostním závodě 
na 4 km skončila na třináctém místě, v kategorii s hromadným startem na 5 km 
byla jedenáctá a v dívčí štafetě třikrát tři kilometry vybojovala se svými kolegyně-
mi bronzové medaile. 
Biatlonista Jan Houška se umístil na desáté příčce, a to jak v rychlostním závodě 
na 4 km, tak v závodě s hromadným startem na 5 km. Ve štafetě třikrát tři kilome-
try skončil s týmem na čtvrtém místě. 
Vojtěch Silovský v disciplíně lyžařský orientační běh obsadil osmnáctou příčku, ve 
sprintu byl jedenadvacátý a ve štafetě skončil šestnáctý. 
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{ ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2018

Anketu pořádal OS ČUS Strakonice ve spolupráci s  Týdeníkem Strakonicko za 
podpory města Strakonice a  DUDÁK – Měšťanského pivovaru Strakonice. Její 
slavnostní vyhlášení se konalo 8. února v  Rytířském sále strakonického hradu. 
Hostem večera byl sportovní komentátor České televize Jakub Bažant. 

foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s.



97

Výsledky ankety:

Dospělí – jednotlivec:
1. Jana Pichlíková (Erste Premier), cyklistika
2. Martin Mošovský (HBC Strakonice 1921), házená
3. Jakub Myslivec (HC Strakonice), lední hokej 

Vítězové kategorie jednotlivci – Martin Mošovský, Jana Pichlíková, Jakub Myslivec 

. 
Dále v TOP 10:
Roman Častoral (Autoklub Otava Katovice), rallycross
Tomáš Havlík (KT Praha), stolní tenis
Roman Heimlich ml., muškaření
Sára Veselková, snowboarding
Kateřina Jeníčková, biatlon
Tomáš Janoch (SK Otava Katovice), fotbal
Jaromír Skála (ČS MTB), cyklistika

foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s.
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Dospělí – kolektiv:

1. Házenkáři HBC Strakonice 1921

2. Hokejisté HC Strakonice

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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3. Vodní pólistky TJ Fezka Strakonice 

Mládež – jednotlivec:
1. Adam Nejdl (HBC Strakonice 1921), házená

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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2. Václav Svach (Motor ČB), lední hokej

3. Jakub Slapnička (TJ ČZ Strakonice Elektrostav), stolní tenis

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Dále v TOP 10:

Eliška Vokatá (TJ Fezko Strakonice), plavání
Jan Kvěch (Markéta Praha), plochá dráha
Iva Drnková (Fezko Strakonice), vodní pólo
Lucie Švejnohová (TJ ČZ Strakonice), volejbal
Jan Houška (SK Biatlon Strakonice), biatlon
Adéla Junková (BK Strakonice), basketbal
Jan Keyzlar (FbC Strakonice), florbal 

Mládež – kolektiv:

1. Mladší žákyně HBC Strakonice 1921, házená
2. Mladší žáci FK Junior Strakonice, fotbal
3. Dorostenci TJ ČZ Strakonice Elektrostav, stolní tenis

Osobnost roku:

Blanka Malinová (starostka TJ Sokol Blatná) 

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 



102

Trenérka roku:

Jaroslava Bernasová (mládež BK Strakonice) 

Síň slávy:
Miroslav Janout (cyklistika) 

Cena ředitele Dudák Měšťanského pivovaru Strakonice 
(udělena za celoživotní zásluhy o strakonický sport):

Ladislav Masopust (hokejový hlasatel) 

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Sportovec sympaťák (čtenářská anketa):

Mladší žáci FK Junior Strakonice, fotbal 

Akce roku:
oslavy 110 let fotbalu a hokeje ve Strakonicích

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Handicapovaní sportovci:
Tomáš Kunc a David Šrámek 

 

 foto: Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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{ OKRESNÍ SDRUŽENÍ  
 ČESKÁ UNIE SPORTU STRAKONICE

Předseda: Ing. Jiří Volák
Manažer sportu: Stanislav Kašpar
Adresa: Husova 380, 386 01 Strakonice
Web: jck.cuscz.cz/st/uvod.html

Okresní sdružení České unie sportu Strakonice 
– členská základna s působením na území města Strakonice k datu 11. 4. 2018
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SK JUDO 1990 Strakonic, z. s. 43 12 55 28 9 37 3 0 3 10 2 12

Fbc Strakonice, z. s. 85 1 86 20 0 20 10 0 10 41 1 42

HC Strakonice, z. s. 192 15 207 108 14 122 11 0 11 59 1 60

FBC Dynamo Strakonice, z. s. 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19

TJ ČZ Strakonice, spolek 472 473 945 145 155 300 21 21 42 282 268 550

Sportovní klub CYKLO-MACNER 
Strakonice, z. s. 34 7 41 0 2 2 0 0 0 34 4 38

TJ Balvani Strakonice, z. s. 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93

Basketbalový sportovní klub Strakonice 
MAGPIES z. s. 17 1 18 0 0 0 0 0 0 17 1 18

Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s. 20 13 33 3 8 11 4 1 5 13 3 16

Tenis klub Strakonice, spolek 66 27 93 18 12 30 11 3 14 35 9 44

Basketbalový klub Strakonice, z.s. 9 153 162 0 37 37 0 24 24 9 68 77

FK Junior Strakonice, z. s. 236 4 240 120 3 123 23 1 24 75 0 75

TJ Dražejov, z. s. 179 7 186 56 6 62 8 0 8 107 0 107

Tělovýchovná jednota Fezko Strako-
nice, z. s. 237 202 439 85 87 172 17 8 25 119 97 216

Taneční klub Čtyřlístek Strakonice, z. s. 15 14 29 4 6 10 2 0 2 7 6 13

SK Basketbal Strakonice, z. s. 74 0 74 30 0 30 7 0 7 28 0 28

SK Fight Pro Strakonice, z. s. 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12

   2732   956   175   1420



OHLÉDNUTÍ ZA SPORTEM 2018 STRAKONICE 

V elektronické formě vydalo město Strakonice v roce 2020.
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810, www.strakonice.eu 

Redakce: Odbor školství a cestovního ruchu MěÚ Strakonice 
Sazba: Grafické studio Kolář & Kutálek 

Publikace byla vytvořena z textových podkladů poskytnutých jednotlivými TJ/SK působícími 
na území města Strakonice, OS ČUS Strakonice, podkladů Týdeníku Strakonicko a z fotografií 

archivu Městského úřadu Strakonice, sportovních klubů a jednotlivců.

Město Strakonice děkuje všem, kteří se podíleli na tvorbě publikace. 

ISBN 978-80-907571-2-7


	{	Úvod
	{	Financování tělovýchovy a sportu 
	{	SPORTOVIŠTĚ VE STRAKONICÍCH
	{	Komise pro sport 2018
	{	TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
	{	Individuální úspěchy
	{	ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2018
	{	Okresní sdružení 
	česká unie sportu strakonice

