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[ ÚVOD

Město Strakonice vydává patnácté číslo Ohlédnutí za sportem. Publikace shrnuje 
činnost strakonických sportovních klubů za rok 2019. Zahrnuty jsou opět úspěchy 
individuálních sportovců. 
Nechybí ani výsledky oblíbené Ankety Sportovec Strakonicka za rok 2019.
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[ VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 

Charitativní běh Sportem proti rakovině
Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk a Armádní sportovní klub Strako-
nice uspořádali 19. září charitativní běh Sportem proti rakovině. Pro účastníky 
byla připravena trať na Podskalí dlouhá 2 500 m, startovalo se z III. hradního 
nádvoří. Součástí programu byla autogramiáda sportovců ASC Dukla před let-
ním kinem, koncert Alžběty Kolečkářové, soutěže pro děti z  mateřských škol 
a prvního stupně základních škol a ukázky vojenské techniky a vybavení vojáků.
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Florbalisté posedmé uctili památku Petra Adlera
Florbal je poměrně mladá sportovní disciplína, přesto má ve Strakonicích sil-
nou základnu ve všech věkových kategoriích. Již po sedmé se v  místní hale 
v Máchově ulici v pátek 2. srpna odehrál srpnový Memoriál Petra Adlera. Tur-
naj je vzpomínkou na strakonického hráče a  trenéra, jehož kariéru ukončila 
v roce 2012 zákeřná nemoc.
Jakkoliv jsou jednotlivé zápasy zajímavé, samotné zahájení si fanoušci florbalu 
nenechali ujít. Mezi těmi, kteří zahajovali, byl i místostarosta Josef Štrébl. Ten 
společně s předsedou pořádajícího týmu Adamem Vašmuciusem předal peněž-
ní šek ve výši 20 000 Kč primáři onkologického oddělení strakonické nemoc-
nice Pavlu Švihálkovi. 

Zápas proti FBC Písek. foto: archiv FBC Strakonice, z. s.
 



7

 foto: archiv FBC Strakonice, z. s.
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BK Strakonice oslavil 80 let své existence
Basketbalový klub Strakonice ve dnech 6. a 7. září oslavil 80. výročí svého zalo-
žení. Na programu byly zápasy, včetně exhibičního střetnutí bývalých a součas-
ných hráček, a galavečer v hale STARZ. 
S basketbalem se Strakoničtí poprvé setkali v roce 1934, kdy tuto novinku stu-
dentům gymnázia představil jeden z profesorů. Herně se vypracovali natolik, že 
za druhé světové války hráli krajskou divizi. V 50. letech byly ve městě dokonce 
dva basketbalové kluby, TJ Spartak a  Fezko. V  první lize se strakonický bas-
ketbalový klub poprvé objevil v roce 1992 a nejlepšího umístění dosáhl v roce 
1996, kde v Českém poháru obsadil druhé místo. 
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25. ročník Běhu městem
Již po pětadvacáté se 21. srpna do ulic města vydali účastníci závodu Běhu měs-
tem. Start byl tradičně v prostorech u letního kina. Běžci si mohli vybrat mezi 
délkami tratí 3 300 a 6 300 metrů, které vedly přes lávku přes Otavu, Rennerovy 
sady, Velké a Palackého náměstí, Ellerovu ulici a most Jana Palacha přes hrad 
k letnímu kinu. V doprovodném programu hrála skupina Pauza a lidé se mohli 
těšit také na ukázku vojenské techniky.

foto: archiv TJ ČZ Strakonice

Cyklo-běh proti drogám měl zastávku ve Strakonicích
Strakonice byly v červnu jednou ze zastávek Cyklo-běhu za Českou republiku 
bez drog. Akce se konala již po sedmnácté a jejím cílem je zvýšit protidrogovou 
osvětu a upozornit na to, že děti a mládež nemají dostatečné znalosti o škodli-
vosti návykových látek.
Skupina dobrovolníků každý rok vyráží po českých městech, letos 1100 km 
dlouhá trasa dvanáctidenního cyklo-běhu vedla přes 39 měst. V každém z nich 
se zastavili a  v  ulicích rozdávali brožury a  letáky s  informacemi o  nebezpe-
čí drog a  jejich zdravotních a sociálních rizicích. Navštívili také představitele 
měst, aby s nimi hovořili o problematice drog a jejím řešení, které podle nich 
spočívá zejména ve zvýšené protidrogové osvětě v daném městě a jeho okolí. 
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Strakonické slalomy
Členové Kanoistického klubu Otava organizovali poslední červnový víkend již 
potřicáté závody ve vodním slalomu, které se konaly na ostrově před loděnicí 
na Podskalí. Strakonické slalomy patří mezi nejnavštěvovanější sportovní akce 
v kanoistickém sportu v Čechách. Letos zaznamenali pořadatelé rekordní účast 
400 lodí.
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Strakonický drak 
Druhý ročník závodu dračích lodí se uskutečnil 18. srpna 2020 na řece Otavě 
u  strakonické lávky. Své síly se rozhodlo poměřit v  tomto roce 17 posádek. 
Posádky byly rozděleny do dvou kategorií, v kategorii Fun jich startovalo 14, 
v kategorii Sport tři. 
V kategorii Fun obsadili zlatou pozici Rakeťáci 1, těsně pod vítězi skončili Rake-
ťáci 2 a bronzové místo patřilo místním házenkářům HBC Strakonice 1921.
Kategorie Sport patřila týmu Pohodáři Kadaň, druhou příčku obsadil tým Klub 
třeboňských kaprů a třetí skončili Hladoví Hroši.
 

foto: archiv města
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Sportovci slavili svůj úspěch na radnici
V pátek 10. května navštívili strakoničtí stolní tenisté oddílu TJ ČZ Strakonice 
Elektrostav městský úřad, aby se se starostou města podělili o  své sportovní 
úspěchy, kdy v jediném roce získali dva postupy do celostátní soutěže. 
Hráči družstva A zvítězili ve 3. lize a tím si vybojovali postup na vyšší příčku, 
tedy do druhé ligy. Oceněnými byli Jakub Slapnička, Petr Novotný, Adam Kon-
čal, Michal Brožek.
Hráči B družstva si vítězstvím v Jihočeské divizi vybojovali postup do 3. ligy. 
Za svůj výkon byli dekorováni Ondřej Krejčí, Lukáš Zeman, Zdeněk Soukup, 
Jakub Fiala, Zbyněk Majer, Patrik Hrazdíra, Michael Šťastný. 
Pamětní list z  rukou starosty Břetislava Hrdličky obdrželi i  trenér Vladimír 
Havlík a organizační pracovník Miroslav Krejčí. 

Tým stolního tenisu TJ ČZ Strakonice u starosty města. foto: archiv města
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Úspěchy starších a mladších žákyň HBC Strakonice se slavily na radnici
Hned dva republikové tituly mistryň se ve čtvrtek 13. června oslavily při spo-
lečném setkání na radnici se starostou města Strakonice. Mladší žákyně vy-
bojovaly titul v kategorii házenkářský desetiboj, starší žákyně se pak v květnu 
staly mistryněmi České republiky v házené. 
Tak obrovské úspěchy nemohly zůstat bez povšimnutí a  k  řadě gratulantů se 
přidal i starosta Břetislav Hrdlička. Poděkoval nejen dívkám za skvělou repre-
zentaci města, ale také jejich trenérům, Miroslavu Vávrovi a Martinu Harantovi. 
 

foto: archiv města
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Zlatý Fez 2019
Soutěž Zlatý fez má ve Strakonicích již zavedenou tradici. Stává se stále oblíbe-
nější nejen pro závodníky, ale i diváky. 
Letos 5. června závodili soutěžící v 10 věkových kategoriích ve 28 disciplínách. 
Hlavním závodem soutěže byl závod na 200 m, ve kterém plavci střídají ve 
stanoveném pořadí plavecké styly. Další závodem byla Cena města Strakonice, 
100 m volným stylem. 
Součástí soutěže byl v letošním roce podruhé vložený závod, ve kterém pomě-
řili svoje síly a především ukázali odhodlanost a lásku ke sportu členové oddí-
lu zdravotně a mentálně postižených plavců při TJ FEZKO Strakonice. Těmto 
sportovcům se již třetím rokem věnují trenérky Václava Wieserová a Zdeňka 
Šperlová.
 

foto: Jan Škrle

Běh okolo Kuřidla
Ve Strakonicích se 5. října uskutečnil 39. ročník Běhu kolem Kuřidla, který 
se již devatenáct let běhá jako memoriál Františka Kováře. Jedná se o běžecký 
závod – lyžařský kros, veřejný závod všech věkových kategorií, který vede po 
lesních a polních cestách.
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Strakonický fez
V neděli 29. září se ve Strakonicích konala na letišti soutěž parašutistů Strakonický 
fez. Účastnilo se 8 tříčlenných družstev z celé ČR a šlo o poslední závod – závěr 
sezony parašutistů v přesnosti přistání na cíl. Závod je kombinací dvou disciplín – 
seskoky na přesnost přistání na cíl a jízda na kanoi ve třech. 

foto: archiv Aeroklubu Strakonice, z. s. 
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[ FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU  
 VE STRAKONICÍCH
Město Strakonice v roce 2019 hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizo-
ria. Rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích byly výsledky říj-
nových komunálních voleb zneplatněny. Z tohoto důvodu nemělo město Stra-
konice fungující zastupitelstvo, v  jehož pravomoci je mj. schválení rozpočtu 
města. 
Výdaje bylo možné čerpat do výše skutečných výdajů roku 2018, měsíčně max. 
do výše 1/12 jejich celkového objemu. Město mohlo financovat povinnosti sta-
novené zákonem – státní správu, závazky ze smluv a  objednávek uzavřených 
v letech předchozích. 
Nebylo však možné čerpat dotace pro sportovní kluby tak, jak byli zvyklí. Po-
skytnuté dotace mohly dosáhnout max. výše 50 000 Kč a většina klubů žádosti 
využila, aby byla jejich činnost podpořena alespoň z části oproti předchozím 
rokům. Dotace byly poskytnuty formou individuálních dotací, vyplaceno cel-
kem 2 869 994 Kč zpravidla na sportovní a kulturní akce, sportovní činnost či 
nájemné v  tělocvičnách. Bylo domluveno, že ohledně Opatření 1 na podporu 
nájemného v zařízeních STARZ za rok 2019 bude vyhlášen v roce 2020 dotační 
program, jelikož podpora pro sportující děti a mládež je ve výši 100%. 
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[ INVESTICE

Hřiště Na Sídlišti
Do sportovního areálu byly zakoupeny chladící a zavlažovací systémy pro trav-
ní a umělé plochy venkovních hřišť. Dále byla provedena realizace vrtané stud-
ny, aby bylo zajištěno dostatečné množství vody a další zemní a elektroinstalač-
ní práce. Akce se protáhne i do roku 2020, očekávané náklady jsou v letošním 
roce necelých 300 000 Kč, celkové ve výši 800 000 Kč. 

Nová podlaha v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad
Tělocvična se dočkala celkové rekonstrukce podlahy. Povrch z dřevěných par-
ket byl odstraněn, došlo ke zhutnění podkladu, na který byla položena nová 
železobetonová deska. Aktuální podlaha odpovídá požadavkům na bezpečnost, 
ale i  sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportů. Tato akce byla finančně 
podpořena Jihočeským kraje ve výši 735 000 Kč z programu na podporu sportu, 
celkové náklady se vyšplhaly na 1 802 126 Kč. 

foto: archiv města
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Oprava tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti
V roce 2014 byly provedeny první stavební úpravy na budově tribuny fotbalo-
vého hřiště Na Sídlišti. Tyto opravy zahrnovaly zejména výměnu nebo opravu 
střešní krytiny, dřevěného schodiště, sedaček či zábradlí.
V roce 2016 následovaly stavební úpravy, které souvisely s rekonstrukcí šaten 
a umýváren pro sportovce a WC pro veřejnost, které se nachází na jižní straně 
tribuny, včetně výměny oken a venkovních dveří za nová plastová.
U tribuny byl v roce 2019 zjištěn nevyhovující stav jejího zastřešení, a tak mu-
sela být uzavřena pro veřejnost. Nejdůležitější bylo statické zajištění stavby, 
a  to prostřednictvím železobetonového věnce, na kterém jsou uloženy nosné 
sloupy, nahrazení sloupy novými, zesílení střešních vazníků a  řadou dalších 
nezbytných opatření. Tyto opravy stály 3 599 313 Kč.

foto: archiv města



19

Oprava zastřešení zimního stadionu
Zjištěný havarijní stav z roku 2018 se musel vyřešit. Pokračovala oprava střechy 
z loňského roku. Celková oprava vyšla na 4 712 881 Kč, z toho 1 334 368 Kč bylo 
uhrazeno v loňském roce. 

foto: archiv města

Zimní stadion – nové šatny a časomíra
Z  důvodu již nevyhovující časomíry, která na zimním stadionu fungovala již 
od roku 1989, spolek HC Strakonice, z. s. požádal Jihočeský kraj o dotaci na 
novou časomíru. Dotace byla poskytnuta ve výši 100 000 Kč a celkové náklady 
projektu byly vyjádřeny na 249 764 Kč. HC Strakonice musel doplatit zbývající 
částku formou spoluúčasti, kterou získal požádáním města Strakonice formou 
individuální dotace. 
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[ KOMISE PRO SPORT  
 A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Komise pro sport a volnočasové aktivity z důvodu rozpočtového provizoria ne-
zasedala, protože nebylo nutné rozdělovat žádosti o  dotace dle vyhlášeného 
dotačního programu.
Přidělování dotací do maximální výše 50 000 Kč bylo v kompetenci Rady města 
Strakonice, která za rok 2019 schválila celkem 103 individuálních dotací. 

Přehled všech poskytnutých individuálních dotací za rok 2019 je dostupný na 
http://www.strakonice.eu/content/individualni-dotace-2019. 

Opakované volby do zastupitelstva města proběhly dne 14. prosince 2019. Po 
ustanovení zastupitelstva byly ustanoveny i jednotlivé komise. 

Komise pro sport a volnočasové aktivity má celkem 7 členů:

předseda:
Josef Štrébl

členové:
Jaroslav Čadek
Vít Holeksa
Stanislav Kašpar
Václav Král
Mgr. Václav Marek
Miloš Sedláček
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[ TĚLOVÝCHOVNÉ A VOLNOČASOVÉ  
 ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ  
 MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2019

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

Z klubové činnosti bychom rádi vyzdvihli nové přírůstky v plachtařském od-
boru, kde se podařilo vychovat 5 nových plachtařů, kteří, jak pevně věříme, 
naváží svými úspěchy na úspěchy matadorů strakonického i československého 
reprezentačního létání, pánů Rudolfa Měšťana a Václava Kollrose st.

Petr Chládek a Jakub Rataj při seskoku nad Strakonicemi.  foto: archiv klubu

http://aeroklubstrakonice.weebly.com
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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, zdravé-
ho životního stylu

BALVANI STRAKONICE, Z. S.
předseda: Josef Laně
sídlo: Prof. Skupy 751, 386 01 Strakonice
web: www.balvani.cz
činnost: fotbal

BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE, Z. S. 
předseda: Mgr. Jiří Johanes
sídlo: Máchova 1113, 386 01 Strakonice
web: www.basketst.cz
činnost: basketbal

členská základna
děti – 94
dospělí – 45

úroveň soutěží 
přípravka, minižákyně regionální soutěž s možností postupu na MČR 
   příp. NÁRODNÍ FINÁLE 
mladší, starší žákyně  žákovská liga
kadetky   celostátní liga U 17
juniorky   nejvyšší soutěž ČR-EXTRALIGA 
ženy    ŽBL 2018–19 / Renomia Ženská basketbalová soutěž 
   2019–20 / nejvyšší soutěž v ČR

Ve své činnosti v BK jsme se i v roce 2019 snažili získat co nejvíce malých dětí 
ve věku od 6 do 10 let, abychom zajistili potřebnou širokou základnu. BK má 
za cíl komplexní rozvoj pohybových stereotypů všech hráček s důrazem na zís-
kávání individuálních basketbalových dovedností. U  hráček v  rozmezí 15 až 
19 let, tj. kadetky i  juniorky hrající extraligy, jsme v hlavních cílech sledovali 
rozvoj individuálních basketbalových dovedností. Velký důraz jsme kladli na 
oblast atletické přípravy, posilování, prevence i korekce vzniku zranění a rege-

http://www.agogemartial.art
http://www.balvani.cz
http://www.basketst.cz
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neračně-rehabilitačního rozvoje hráček. 
V ženách jsme v ryze „českém družstvu“ vytvářely jakýsi vrchol celé naší pyra-
midy, tj. zúročit úsilí hráček samotných i trenérů tak, aby naše nadějné kadetky 
či juniorky mohly do nejvyšší soutěže kvalitativně zasáhnout. 

Průběh roku 2019:
leden–červen – pravidelná tréninková příprava všech družstev BK Strakonice, 
pravidelná utkání všech družstev BK Strakonice dle rozpisu STK ČBF
srpen–prosinec – soustředění v Písku, turnaje v Brně a ve Strakonicích, zahá-
jení sezóny 2019/20, pravidelná tréninková příprava všech družstev BK Stra-
konice, pravidelná utkání všech družstev BK Strakonice dle rozpisu STK ČBF

Soutěže družstev BK v roce 2019:
DOSPĚLÍ: 
Ženy A – nejvyšší soutěž ČR – ŽBL
Ženy B – 2. liga žen
Ženy C – oblastní přebor
 

Družstvo ženy A. foto: archiv klubu 
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DRUŽSTVA SCM (sportovní centrum mládeže):
Juniorky U19 – nejvyšší soutěž ČR – extraliga 
Kadetky U17 – celostátní liga ČR – 2. nejvyšší soutěž
 

Juniorky při děkovačce divákům po zápase. foto: archiv klubu 

Radost postoupivších kadetek do extraligy. foto: archiv klubu 
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DRUŽSTVA SpS (sportovní středisko):
Starší žákyně U15 – nejvyšší soutěž ČR – žákovská liga – extraliga
Mladší žákyně U14 – žákovská liga /nejvyšší soutěž v ČR/ – liga

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

ženy A ŽBL 11. místo

ženy B 2. NL žen 3. místo

ženy C oblastní – regionální – přebor 1. místo

juniorky U19 extraliga 10. místo

kadetky U17 celostátní liga 1. místo

postup v kvalifikaci do extraligy

starší žákyně U15 žákovská liga – extraliga 4. místo

mladší žákyně U14 žákovská liga – liga 17. místo

starší minižákyně U13 oblastní přebor – 1. místo 9. místo Národní finále ČR

minižákyně U12 oblastní přebor – 1. místo 9. místo Národní finále ČR

nejmladší minižákyně U11 oblastní přebor – 1. místo 5. místo Národní finále 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

Dne 19. května se na Zadově konal kvalifikační závod Českého poháru v letním 
biatlonu. Nechyběli zde ani zástupci ze Strakonic, zúčastnili se Jakub Šíma, Hy-
nek Novák a Tereza Vlasáková. Jakub Šíma skončil ve své kategorii na druhém 
místě, Hynek Novák se umístil na místě třetím a  Tereza Vlasáková obsadila 
čtvrté místo. Všichni jmenovaní se kvalifikovali na úvodní kolo Českého po-
háru, které se bude konat ve Starém Městě pod Landštejnem. Z reprezentantů 
strakonického biatlonu se tam objeví Jakub Šíma, Hynek Novák, Tereza Vlasá-
ková, Antonín Hanuš, Jan Houška, Petra Patricie Němcová, Kateřina Jeníčková, 
Blanka Červenková a Josef Boček. 
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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)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ – ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 
STRAKONICE – 186
předseda: Mgr. Richard Pech
sídlo: K. Dvořáka 442, 386 01 Strakonice
web: www.kkst.cz
činnost: kynologická činnost

členská základna
děti – 2
dospělí – 46

úroveň soutěží
okresní, oblastní i vrcholové soutěže a závody

V roce 2019 jsme uspořádali dva oblastní závody. V březnu to byl Strakonický 
Rumpál, kterého se zúčastnilo 16 psovodů z celého kraje. V říjnu byl napláno-
vaný 27. ročník Memoriálu Vladimíra Kaplana, který byl nakonec bohužel zru-
šen. Pořádali jsme dva klubové závody, které byly určené pro naše členy a jejich 
rodinné příslušníky. V létě to byl tradiční Letní závod v duchu Indiánského léta 
a před Vánoci to byl závod na téma Krakonoš a lyžníci.

Závod Indiánské léto 2019.  foto: archiv klubu

http://www.cobraryu.strakonice.cz
http://www.kkst.cz
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Vánoční závod Krakonoš a lyžníci 2019.  foto: archiv klubu

Během roku jsme otevřeli šest běhů kurzů základní ovladatelnosti, které jsou 
určeny 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 vzta-
hu k lidem, tak k ostatním psům, a osvojení základních povelů.
Také jsme předváděli ukázky výcviku psů (stopa, poslušnost, obrana) na růz-
ných veřejných akcích. V roce 2019 tomu tak bylo na akcích pořádaných v Če-
jeticích a  v  Radomyšli v  rámci Dne dětí a  pro školu v  přírodě ve Střelských 
Hošticích.
Během celého roku se naši členové svědomitě připravovali na skládání zkoušek 
z výkonu psů.

Úspěchy 
V průběhu roku naši členové pravidelně skládali zkoušky z výkonu psů podle 
Národního zkušebního řádu, Mezinárodního zkušebního řádu (dále jen IGP) 
– oboje v  termínech 20. dubna a 5. října 2019, Zkušebního řádu kynologické 
jednoty České republiky Brno dne 6. října a Zkušebního řádu Speciálního ky-
nologického svazu TART v termínech 18. května a 12. října 2019. Také se účast-
nili závodů a soutěží od okresní až po vrcholovou úroveň.
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Zkoušky z výkonu psů podle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno. foto: archiv klubu

Mimořádné události 
Výbor ZKO Strakonice navrhl svého člena Václava Řandu na ocenění od Ji-
hočeského krajského výboru Českého kynologického svazu (dále jen ČKS) za 
celoživotní působení v kynologii a dosažené výsledky. Ocenění mu bylo udě-
leno dne 29. června 2019 na krajské schůzi v Pištíně. Krajský výbor (ČKS) dál 
nominoval dalšího našeho člena Richarda Pecha, který rovněž získal ocenění za 
dosažené úspěchy v kynologii. Navíc se mu podařilo obsadit 2. místo v anketě 
Kynolog roku 2019 v kategorii Obedience.

Členská základna 
V  roce 2019 měl klub 2 členy do 18 let a  46 dospělých členů. V  porovnání 
s  ostatními kynologickými kluby v  Jihočeském kraji patří ZKO Strakonice 
k největšímu klubu. Velké množství členů aktivně cvičí a podílí se na činnosti 
a fungování klubu. V kynologických klubech po celé České republice dlouho-
době dochází k ubývání členské základny. Tento trend se naštěstí ZKO Strako-
nice netýká.
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Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Sportovní kynologie – kategorie IGP 3 Výběrová soutěž na Mistrovství české repub-
liky IGP 2019

Marešová Lenka a Octavius ze Svobodného dvora 
(belgický ovčák malinois) – 21. místo

Sportovní kynologie – kategorie IGP 3 Mistrovství České republiky IGP CACT 2019 Marešová Lenka a Octavius ze Svobodného dvora 
(belgický ovčák malinois) – 21. místo

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství České republiky belgických 
ovčáků Obedience 2019

Pech Richard a Orina z Labského přívozu (belgický 
ovčák malinois) – mistr republiky

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství republiky Klubu chovatelů 
belgických ovčáků

Pech Richard a Orina z Labského přívozu (belgický 
ovčák malinois) – 1. místo a získání titulu Nejlepší 
pracovní pes

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství světa belgických ovčáků FMBB 
2019

Pech Richard a Orina z Labského přívozu (belgický 
ovčák malinois) – 6. místo a 3. místo v družstvech

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství světa FCI všech plemen 2019 Pech Richard a Orina z Labského přívozu (belgický 
ovčák malinois) – 44. místo

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství České republiky všech plemen 
2019

Pech Richard a Orina z Labského přívozu (belgický 
ovčák malinois) – 6. místo

Obedience – kategorie OB 3 Výběrové soutěže Pech Richard a Orina z Labského přívozu (belgický 
ovčák malinois) – získání titulu CACT (4×)

ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE
předseda: Ondřej Novák
sídlo: Mírová 932, 386 01 Strakonice
web: tabornici.cz/oddil/tk-podskali-strakonice
činnost: volnočasová činnost

Činnost Tábornického klubu Podskalí Strakonice p. s. 
V roce 2019 fungovaly pod hlavičkou Tábornického klubu Podskalí Strakonice 
tři dětské oddíly, a to Podskaláček, Bušmeni a Mokrá stopa. Oddíly měly jed-
nou týdně pravidelné schůzky v prostorách Domu dětí a mládeže Strakonice na 
Podskalí. Dohromady evidovaly oddíly sedmdesát tři dětských členů, o které se 
stará v každém oddíle okolo deseti vedoucích.

Kromě schůzkové činnosti pořádal každý oddíl celou řadu jednodenních a ví-
kendových akcí. Celkově se podařilo uspořádat deset jednodenních výletů a pět 
víkendových akcí. Mezi velmi oblíbené patřily pobyty v bývalé škole na Zálesí 
nebo vodácké základně na Kadově. K významným jednodenním aktivitám se 
řadila účast na hokejbalovém turnaji, čištění řeky Otavy nebo výlety na Hlubo-
kou, do Plzně nebo za krásami Šumavy.

V roce 2019 došlo také k pořádání devátého ročníku takzvané Mafiánské hry, 
kdy spolu soupeří nejen vodácké oddíly, ale i další spřátelené dětské kolektivy 
například strakonický Husot nebo čestická Střelka. Celá hra probíhala na Pod-

http://tabornici.cz/oddil/tk-podskali-strakonice
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skalí a účastnilo se jí okolo padesáti dětských členů, kteří si i přes částečnou 
nepřízeň počasí celou akci náramně užili.

Jednou z náplní oddílů je i vodácký výcvik. Ten probíhá při vhodném počasí 
během schůzek. Získané dovednosti potom zúročují členové při sjíždění růz-
ných řek. V roce 2019 volily oddíly v podstatě pouze domácí řeku Otavu v úse-
ku Sušice – Strakonice. Splutí oddílu Podskaláček se účastnilo 35 členů. Na 
společnou vodu oddílu Bušmenů a Mokré stopy vyrazilo členů 30. 
 

Sjezd řeky Otavy.   foto: archiv klubu

Vyvrcholením letní sezóny byly tábory, které proběhly na táborové základně 
Kadov. Konaly se zde dva třítýdenní běhy, během nichž se v podsadových sta-
nech vystřídalo více jak 60 dětí a  mohly si tak užít dvě připravené etapové 
hry. První běh se věnoval známému knižnímu fenoménu Pánu prstenů a druhý 
cestování po státech celého světa v podstatě od Číny až po Slovensko. Tábory 
proběhly, jak již bývá zvykem takzvaným „klasickým způsobem“, a to bez vět-
šího používání techniky a  s  výraznou snahou zapojit dětské členy do chodu 
tábora v  podobě škrabání brambor nebo štípaní dříví. Jedna z  myšlenek tá-
borů pořádaným TK Podskalí Strakonice je, aby děti v dnešní moderní době 
více pronikly do tajů přírody a tábornictví, poznaly mimo jiné základní stromy 
a  květiny, uměly si rozdělat oheň, postavit stan, orientovaly se v  mapě nebo 
zvládaly základy první pomoci.
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Kadov 2019.  foto: archiv klubu

Vedle dětských oddílů spadá do tábornického klubu i  oddíl dospělých, tedy 
členů, kteří již nepracují s dětskými kolektivy, ale stále provozují vlastní činnost 
a navíc podávají pomocnou ruku v případě brigád a podobných akcí. I letos do-
spěláci zorganizovali celou řadu delších a kratších výletů na kola, lodě nebo jen 
tak za poznáním různých kulturních památek napříč Českou republikou. Řada 
z nich pomáhala na letošní Pivovarské pouti, kdy dostala na starosti především 
zázemí tradiční neckyády. 

ČSS, Z. S. – SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0298
předseda: Josef Hradský
sídlo: V Lipkách 104, 386 01 Strakonice
činnost: sportovní střelba

členská základna
21 dospělých 

úroveň soutěží
mezinárodní, národní a krajská

V roce 2019 jsme se pravidelně zúčastnili závodů ve sportovní pistoli SP-30+30, 
Rychlopalbě RP-2×30, Vzduchová pistole Vz-pi60. Dále puškové disciplíny. 
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MAO, největší soustředění bylo na Mezinárodním mistrovství veteránů ve 
sportovní střelbě, kde zastupovali Rendl Josef, Bouda Jaromír a Boudová Soňa.

Úspěchy 
Přebor 4. 2. 2019 JČ Vz-pi. Bouda J. 7. místo, 
3.5 – přebor JČ Kraje SP-30+30 Boudová S. 2. místo, Bouda J. 5. místo 
8. 5. Praha vc Strejta RP-2×30 Bouda J. 10 místo 
1. 6. Praha RP-2×30 Bouda J. 7. místo. 
14.–16. 6. 2019 Mezinárodní mistrovství ve sportovní střelbě. 
SP-30+30 Rendl J. – 8. místo, Boudová S. – 10. místo, Bouda J. – 17. místo. 
5.10. Husitský štít Bouda J. – 7. místo, Boudová S. – 12. místo 
5. 10. velkoráž puška – Taubr P. – 1. místo, Hradský J. – 5. místo 
23. 11. Tachovská diabolka Vz-pi60-Boudová S. – 4. místo, Bouda J. – 8. místo
6.–8. 12. mezinárodní GP – Praha – Vz – pi60 – Bouda J. – 24. místo, Boudová 
S. 19. místo. 

 foto: archiv klubu
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FBC DYNAMO STRAKONICE, Z. S.
předseda: Michal Diviš
kontaktní osoba: Miroslav Šťastný
sídlo: Hajská 16, 386 01 Strakonice
činnost: florbal

členská základna
dospělí 35

úroveň soutěží 
Jihočeský přebor mužů

V roce 2019 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.

Úspěchy 
Podařilo se nám umístit v tabulce na pěkném 4. místě, i když jsme samozřejmě 
pomýšleli na postupové příčky.

Mimořádné události 
Zúčastnili jsme se největšího mezinárodního turnaje Czech Open 2019, který 
se každoročně koná v Praze. Ačkoli jsme nevyhráli ve skupině ani jeden zápas, 
odnesli jsme si plno cenných zkušeností a zajímavých zážitků.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

muži Jihočeský přebor mužů 4. místo z 9 týmů, 45 bodů
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Příprava na Czech Open 2019.  foto: FB FBC Dynamo Strakonice

FBC STRAKONICE, Z. S.
předseda: Ing. Adam Vašmucius
sídlo: Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice
web: www.fbcstrakonice.cz
činnost: florbal

členská základna
děti – 122
dospělí – 31

úroveň soutěží
celostátní, regionální

V  roce 2019 se přihlásila do soutěží organizovaných českým florbalem kom-
pletní složka mužských týmů od mužů až po přípravku. V mladších kategoriích 
(přípravka, elévové) vznikly dva týmy (bílí a  červení), které pravidelně hrají 

http://www.fbcstrakonice.cz
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soutěžní utkání. Nově vznikl tým minipřípravky (pro děti předškolního věku), 
kde se zaměřujeme především na všeobecnou sportovní průpravu. Se vznikem 
tohoto týmu souvisí i pravidelná spolupráce se školkami.
Oddíl se zapojil do spolupráce s  Českým florbalem. V  rámci této spolupráce 
se koná řada školení a společná setkání s ostatními oddíly napříč celou repub-
likou. Cílem je zkvalitnit chod klubu a získat na stážích co nejvíce zkušeností 
a poznatků z ostatních klubů.
 

Zápas přípravek.  foto: archiv klubu

Úspěchy
Úspěšně byla navázána pravidelná spolupráce se školkami, kde nabízíme před-
školním dětem možnost vyzkoušet si pod dozorem trenérů florbal a všemožné 
sportovní aktivity. Jsme rádi za pozitivní ohlasy od školek a doufáme, že tato 
spolupráce bude pravidelně fungovat i nadále.
V rámci spolupráce s Českým florbalem jsme oddíl za uplynulý rok posunuli 
z  hlediska organizace o  pořádný kus dále. Pevně věříme, že tato spolupráce 
bude platit i v následujícím roce a opět pozvedne náš klub výše.

Akce 
Mladí hráči (mladší žáci, starší žáci a dorostenci) vyrazili v létě na mezinárodní 
turnaj Prague Games, kde načerpali řadu zkušeností a zážitků. Mohli zde po-
měřit síly s mezinárodními soupeři a obdivovat krásy Prahy.
Na konci léta se opět konal příměstský tábor, který má každý rok větší a větší 



36

úspěch. Pro následující sezonu plánujeme 2 termíny, abychom to z kapacitních 
důvodů zvládli.
Muži se představili i  na letním turnaji v  Plzni a  probojovali se pavoukem až 
do čtvrtfinále, kde narazili na superligové soupeře a po vyrovnaném boji těsně 
prohráli.

Úspěchy mužů
V létě muži obsadili krásné 3. místo na již tradičním memoriálu Petra Adlera 
konaném ve Strakonicích, při kterém jde především o podporu oddělení onko-
logie strakonické nemocnice.

Zápas muži „B“  foto: archiv klubu

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Muži A Divize C 4 (po základní části)

Muži B Regionální liga mužů – skupina 5 Nedohrálo se

Junioři 2. liga juniorů – skupina 5 Nedohrálo se

Dorost 1. liga dorostenců Nedohrálo se

Starší žáci Liga starších žáků – skupina 5 Nedohrálo se

Mladší žáci Jihočeská liga mladších žáků Nedohrálo se

Elévové bílí Jihočeská liga elévů Nedohrálo se

Elévové červení Jihočeská liga elévů Nedohrálo se

Přípravka bílí Jihočeská liga přípravek Nedohrálo se

Přípravka červení Jihočeská liga přípravek Nedohrálo se
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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

členská základna
467 členů FAČR

úroveň soutěží 
ČLŽ, ČDD, KP, OP

V  sezóně 2018/2019 jsme pokračovali v  práci s  mládeží. V  kategoriích stále 
navyšujeme počet členů. Jsme rádi, že fotbal se pomalu dostává tam, kde býval 
dříve. 

Úspěchy
Muži „A“ postoupili do Krajského přeboru.
Dorost se udržel v druhé nejvyšší soutěži – České divizi dorostu.
Mladší žáky U12, U13 jsme v nadcházející sezóně přihlásili do nejvyšší soutěže 
kategorie – České ligy mladších žáků.
V turnaji Ondrášovka Cup postoupili mladší žáci U12 do republikového finále. 
Dodatečně také kategorie U9.
Ostatní kategorie postoupily z předkol, ale neobstály v kvalifikaci.

Akce 
Jako každý rok jsme opět pořádali Vánoční turnaj v hale Starz. Tento turnaj je 
již tradicí pro ročník 2008.
Na Sídlišti jsme jako spolupořadatelé uspořádali předkola Ondrášovka Cup cel-
kem pro tři kategorie.
Tradičně proběhla soustředění přípravek a žáků. V létě pod stany na plaveckém 
stadionu a v zimě na UMT s ubytováním.

Mimořádná činnost
Na přelomu roků 2018/2019 jsme úspěšně dokončili rekonstrukci UMT, které 
je k dispozici všem členům v zimním období. UMT má k dispozici také umělé 
zavlažování, a proto je hřiště vhodné i pro trénování v letních dnech.
Na Sídlišti se po letech opět otevřela tribuna pro diváky po rozsáhlé rekon-
strukci nosných prvků.

http://www.fkjuniorstrakonice.cz
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Členská základna
V  každé kategorii se počty stále mění. V  přípravkách máme rekordní počty 
oproti minulým rokům.
Přípravka čítá kolem 110 dětí, žáci 60 dětí a dorost 35 dětí.
V kategorii dospělých je aktivních kolem 40 hráčů.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Muži „A“ 1. A třída 4.

Muži „B“ Okresní přebor 7.

U19 Česká divize dorostu 15.

U17 Česká divize dorostu 13.

U15 Krajský přebor 13.

U14 1. A třída 5.

U13 Krajský přebor 3.

U12 1. A třída 1.

U11, U9 Krajský přebor přípravek (nezveřejňuje se)

U10, U8 OPPS , OPPM (nezveřejňuje se)

HC STRAKONICE, Z. S.
předseda: Bc. Luboš Parkos
sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
web: www.hcstrakonice.cz
činnost: lední hokej, krasobruslení

Týden hokeje 
Na začátku ledna 2019 se ve strakonické Vertiv aréně (zimní stadion) konala již 
tradiční akce „Pojď hrát hokej“, která tentokrát přilákala velkou účast, kdy do-
šlo k registraci 52 nových malých hokejistů/hokejistek. Tato akce, kterou zašti-
ťuje ČSLH (Český svaz ledního hokeje), se koná 2× do roka a slouží k většímu 
povědomí rodičů o možnostech přihlásit dítě na tento krásný a v našem městě 
tradiční sport.

http://www.hcstrakonice.cz
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Společná fotka účastníků akce „Pojď hrát hokej“. foto: archiv klubu

A team 
vstoupil do sezóny jako obhájce titulu z  krajské ligy. Po základní části obsa-
dili naši hráči 2. místo a  ve čtvrtfinále je čekala tradiční bitva s  týmem HC 
Vimperk. Po třech vyrovnaných zápasech (dvě domácí utkání, vidělo ve Stra-
konicích dohromady 1700 diváků!) se nakonec radovali hráči HC Strakonice 
a mohli se tak těšit na semifinálový boj s Vajgarem Jindřichův Hradec. V tomto 
souboji (s pozdějším vítězem) došly našemu týmu síly, a tak si pro tuto sezónu 
zapíší do historických tabulek naši hráči celkově 3. místo. Po této sezóně skon-
čila úspěšná trenérská dvojice Milan Řehoř a Stanislav Kašpar, kterou nahradila 
dvojice Martin Všetečka a Luboš Krupka.
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A team si ve čtvrtfinále KL poradil s Vimperkem. Celou sérii rozhodl v prodloužení třetího zápasu David 
Kovář.         foto: archiv klubu

Junioři
Sezónu 2018/2019 odstartovali junioři pod vedením nového kouče. V týmu také 
došlo ke generační výměně, kdy se několik hráčů přesunulo do A teamu. Z toho 
všeho vyplynuly nedobré výsledky, kdy v základní části uhráli naši hráči pouze 
jedno vítězství. Náladu si částečně spravili v  nadstavbové části, kde obsadili 
v tabulce předposlední místo, ale připsali si hlavně několik vítězných zápasů.

Dorost
Dorost pod vedením trenéra Pavla Hejla začal ligovou sezónu třemi smolný-
mi porážkami venku, což jej po základní části stálo postup do lepší skupiny 
o  umístění. Ovšem s  postupem času se mužstvu začalo dařit lépe a  lépe, což 
nakonec vyústilo ve vynikající první místo v nadstavbové skupině! Naše hráče 
zde čekalo nejen srovnání s hráči Vlašimi, Chotěboře, Pelhřimova, ale jak již 
samotná města napovídají, tak i spoustu kilometrů, co se vzdáleností týče. 

Starší žáci
Osmá třída si připsala celkově 5. místo v kvalitně obsazené skupině, kde hrál 
například Tábor, HC Plzeň, Meteor Třemošná atd. V této sezóně se osmé třídě 
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dařilo také na turnajích. Na přelomu sezóny se osmákům povedlo vyhrát tur-
naj v České Lípě. V březnu se představili na turnaji „YOUNG TALENTS CUP“ 
v Náchodě, z kterého si přivezli druhé místo. Sedmá třída skončila v konkuren-
ci týmu Milevska, Veselí, Soběslavi a dalších na konečném 7. místě. O jednu po-
zici výše se umístil tým z Písku, který měl lepší než naše mužstvo pouze skóre, 
jinak obě mužstva skončila se stejným bodovým ziskem.

8. třída při společném focení. foto: archiv klubu
 
Mladší žáci
Mladším žákům se ve svých kategoriích příliš nedařilo a patřili na konec tabul-
ky. Velkým problémem se u mladších žáků ukázala obrana, kdy ve 27 zápasech 
obdrželi 306 branek, což je číslo větší, než bychom si jistě všichni přáli. 

B tým
V  sezóně 2018/2019 se zúčastnil okresního přeboru „B“ tým HC Strakonice, 
který vyhrál základní část o čtyři body. Ve finále si poté poradil s týmem HC 
Sokol Katovice a připsal si tak celkové vítězství. Nutno podotknout, že za tým 
Sokol Katovice hraje několik bývalých hráčů HC Strakonice, v čele s brankář-
skou legendou Romanem Špilerem.
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HC Strakonice „B“ s pohárem za vítězství v Okresním přeboru foto: archiv klubu

Tým Počet hokejistů/hokejistek

2. třída 20

3. třída 16

4. třída 16

5. třída 15

Mladší žáci 14

Starší žáci 10

Dorost 17

Junioři 16

A team 20

Čísla jsou platná k 10. 9. 2019

KANOISTICKÝ KLUB OTAVA STRAKONICE Z. S.
předseda: Václav Vondra
sídlo: Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice
web: www.kk-otava.php5.cz
činnost: kanoistika a vodní turistika

členská základna
do 18 let – 26
dospělí – 15

V roce 2019 byla sportovní činnost klubu zaměřena hlavně na práci s mládeží. 

http://www.kk-otava.php5.cz
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Došlo k  rozšíření dovedností dětí potřebných ke zvládnutí obtížnějších vod-
ních terénů. Klub uspořádal v dubnu čtyřdenní soustředění na umělém kanále 
v Opavě, kde se podařilo při žákovském poháru Janu Škopovi a Ivě Kylbergero-
vé vyjet postupové body potřebné k účasti na mistrovství republiky. V závodě 
předžáků obsadil v Opavě v kategorii K1m Jáchym Honzík 1. místo. V krajském 
přeboru ve vodním slalomu v Táboře náš klub získal v kajaku 5 medailí: 
1. Jáchym Honzík – předžáci, 
3. Jan Škop ž. ml., 
3. Jaroslav Hajduch dor. ml., 
1. Filip Malý dor. st., 
2. Václav Vondra veteráni. 

Na mistrovství ČR žáků a  dorostu se na medaile Janu Škopovi ani Jaroslavu 
Hajduchovi dosáhnout nepodařilo. 
Největšího sportovního úspěchu dosáhla odchovankyně klubu Veronika Vojto-
vá, která se stala mistryní světa v nové disciplíně kajakkros na umělém kanále 
v Praze – Troji.
Klub opět koncem června uspořádal 31. ročník Strakonických slalomů s dosud 
rekordní účastí 404 lodí.
 

 foto: archiv klubu
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 foto: archiv klubu

MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR – LMK STRAKONICE, EVENT. Č. 242
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
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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, hip hop)

členská základna
děti – 110
dospělí – 15

V letošním roce jsme se zúčastnili soutěží Czech Dance Masters, Czech Dance 
Tour, Taneční Skupina Roku – republikové postupové soutěže.
Na regionech jsme obsadili medailové pozice se všemi choreografiemi. Na mis-
trovství Čech jsme získali následující tituly: 
1× mistři Čech
3× vicemistři Čech
2× 2. vicemistři Čech
Na mistrovství České republiky jsme byli 2× na bronzové příčce (2. vicemistři ČR)
Celkem jsme soutěžili se šesti choreografiemi od kategorie mini (6–8 let) do 
kategorie dospělých 15+. Kategorie mini získala titul mistři Čech.
 

RM Dance na soutěži Czech Dance Masters  foto: oficiální stránky Czech Dance Masters

http://www.rm-dance.cz
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RM Dance na soutěži Czech Dance Masters  foto: oficiální stránky Czech Dance Masters

Děti z RM Dance foto: archiv klubu
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRAKONICE I
starosta: Jiří Zábranský
sídlo: Sokolovská 38, 386 01 Strakonice
činnost: hasičský sport

Naši členové zasahovali v roce 2019 u několika výjezdů. Na začátku února jed-
notka vyjížděla k technické pomoci a měla výjezd do Radošovic. V březnu dr-
žela pohotovost a vyjížděla k popadaným stromům do Dražejova a Mnichova. 
V dubnu pak jednotka zasahovala u požáru v ulici Čelakovského, v Katovicích 
a u požáru lesa ve Strakonicích. V červnu zajistila dopravu vody do historické 
parní lokomotivy na vlakovém nádraží, zajistila organizační pomoc na okres-
ním kole dorostu a vyjížděla k požáru budovy do ulice Spojařů. V červnu pak 
členové SDH Strakonice I. byli u  požáru skladu balíků slámy ve Střelských 
Hošticích a  absolvovali výjezd do Předních Ptákovic. V  září opět v  Předních 
Ptákovicích hořel les a hasiči zasahovali i u požáru auta v ulici Mikoláše Alše. 
V říjnu pak zasahovali v Leknínové ulici a u balíků slámy v Radošovicích. 
Dne 30. srpna pořádal náš sbor na prostranství pod Hvězdou pohárovou sou-
těž, která je rozdělena do třech kategorií: O putovní pohár starosty města Stra-
konice pro muže, O putovní pohár Od náhonu pro ženy a O pohár pro veterány. 
Naše soutěžní družstva se také zúčastnila. Družstvo veteránů obsadilo 1. místo, 
muži obsadili 4. místo. V květnu se naše družstva zúčastnila okrskové soutěže 
v Chrášťovicích, kde veteráni obsadili 1. místo. Děti starší 1. a 3. místo a mladší 
2. místo. 

Celé družstvo SDH Strakonice I. foto: archiv klubu
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Radost nám dělají i naši členové – mladí hasiči. Náš sbor má i 3 soutěžní druž-
stva mladých hasičů, která se aktivně zúčastňují hry plamen a pohárových sou-
těží, kde se umísťují na předních místech. Dne 11. května se naši dorostenci 
v kategorii smíšených družstev (dorostenky a dorostenci) zúčastnili okresního 
kola dorostu, kde obsadili 1. místo. 
Zúčastnili jsme se pohárových soutěží ve Strakonicích, kde jsme skončili v ka-
tegorii starších těsně pod stupni vítězů na 4. místě, druhé družstvo starších na 
10. místě, mladší pak obsadili 12. místo. V Dřešíně naši starší obsadili 4. místo 
a  mladší 7. místo, ve Střelských Hošticích starší skončili na 11. a  12. místě, 
mladší na 9. místě. V celostátní hře Plamen jsme se zúčastnili jarního kola ve 
Volyni 1. 6. 2019 a podzimního kola 5. 10. 2019 v Chlumu. 
Od 6. do 13. července proběhlo soustředění mladých hasičů na Štědroníně, kte-
rého se zúčastnilo 20 mladých hasičů a kam přijel na návštěvu i starosta města 
Mgr. Břetislav Hrdlička. 
Mladí hasiči zorganizovali dne 7. prosince mikulášskou nadílku pro postižené 
děti ze spolku Cestou vůle. 

  foto: archiv klubu
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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

členská základna
děti – 45
dospělí – 20

úroveň soutěží
NRS, OP

Tak jako v  předchozích letech jsme svou činnost vykonávali pravidelně 
2–3× týdně a zaměřili jsme se především na práci s mládeží. Podařilo se nám 
k trenérské práci získat M. Vondřičku a vrátil se zkušený trenér Pavel Kamaryt. 
Stejně jako v předchozích letech jsme měli v soutěžích 4 družstva a hráli jsme 
NRS a OP.

Výsledky nás potěšily:
NRS U19 – 3. místo
NRS U17 – 5. místo
NRS U15 – 5. místo
OP U13 – 4. místo

Akce 
Z tradičních akcí jsme pořádali Streetbalový víkend, Vánoční turnaj minižactva 
a tradiční soustředění ve Volyni.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

U19 NRS 3. místo

U17 NRS 5. místo

U15 NRS 5. místo

U13 OP 4. místo

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

http://www.bkstrakonice.cz
http://www.cyklomacner.cz
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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

Na začátku února se konala největší akce pro Českou republiku v boxu, a to galavečer 
Asie vs. Evropa, kterého se účastnil výběr ze špiček evropského amatérského boxu se 
soupeři z různých zemí Asie. Za Českou republiku se zúčastnila také naše Jana Proke-
šová, která ale po vyrovnaném zápase prohrála nad vítězkou Asijských her. 
Dne 3. dubna jsme byli na sparingách u Lukáše Konečného, bývalého mistra světa ve 
velterové váze, a jeho svěřenkyně Fabiany Bytigy (mistryně světa profesionálů). 
Druhého ročníku soutěže Galavečer Girl Power Boxing night vol. 2 dne 12. dubna se 
mezi ostatními českými reprezentantky účastnila také reprezentantka Jana Prokešová 
proti soupeřce Sandře Maran ze Srbska. 
Začátkem dubna proběhly kvalifikace na MČR kadetů v Prostějově, kde se kvalifiko-
val náš Lukáš Maroušek ve váze 64 kg. O 14 dní později v semifinálové bitvě na MČR 
v Prostějově bohužel prohrál nejtěsnějším způsobem. 
Na konci srpna proběhlo soustředění v Nespicích u Vacova. V září jsme se přestěho-
vali do „nové“ tělocvičny v ulici Lidická.
Ve dnech 31. října až 3. listopadu se konalo Mistrovství České republiky, kde Jana 
Prokešová vyhrála nad soupeřkou Nelou Freiherovou 5:0 a získala titul MČR v kate-
gorii do 51 kg. Následně 30. listopadu získala mezinárodní titul Rakouska.
Dále jsme se účastnili boxerských národních lig v České republice, kde se pravidelně 
zúčastňují ostatní boxeři z našeho malého klubu. 

 foto: archiv klubu

http://www.fightpro.pro
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 foto: archiv klubu

SK FUDOCHI-KAN Z. S.
hlavní instruktor: Marek Vácha
sídlo: Mánesova 1219, 386 01 Strakonice
web: www.facebook.com/fudochikan
činnost: výuka bojových umění

http://www.facebook.com/fudochikan
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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
členská základna – 80 členů

V roce 2019 působily v rámci Ski klubu Strakonice tři odborné sportovní úse-
ky: alpské disciplíny, běžecké disciplíny a  úsek základního lyžování. Členové 
úseku alpského lyžování byli seskupeni okolo základny na Kubově Huti, úsek 
běžeckých disciplín se věnoval výchově mladých závodníků v  běhu na lyžích 
a  v  úseku základního lyžování byli sdruženi mladí začínající lyžaři a  dospělí 
nezávodníci a rozhodčí. Celkem bylo ve Ski klubu Strakonice sdruženo v rámci 
všech úseků více než 80 členů.
Trenérskou práci zajišťovali Radek Sosna, Jan Melichar a David Půbal ve spolu-
práci s některými rodiči, kteří zároveň zajišťovali dopravu na tréninky i závody. 
Soustředili se hlavně na práci s mládeží, na nábor nových nejmladších lyžařů 
od 5 let věku, na zdokonalování lyžařských dovedností a závodní činnost u žá-
kovských a dorosteneckých kategorií. Nejlepší závodníci se zúčastňovali celo-
státních závodů žactva i dorostu, všichni ostatní pak závodili na krajské úrovni. 
 
Výsledky
Celostátních závodů v  běhu na lyžích se v  žákovských kategoriích zúčastni-
li 2 závodníci Tereza Vlasáková a  Jaroslav Zahradník, v dorostu pak Johanka 
Hůrková získala 13. místo v  Českém poháru dospělých a  dorostu ve sprintu 
klasicky, který se konal na jihočeském Zadově. V intervalovém závodě volnou 
technikou pak 22. místo vybojovala Patricie Němcová a 21. místo Jan Houška. 
Mezi juniory pak ve stejném závodě doběhl Antonín Hanuš na 13. místě. 
Jedním z největších závodů, kterých se závodníci Ski klubu každoročně účastní, 
je Šumavský maraton. V mládežnických kategoriích na sebe upozornili Matěj 
Novák a Jakub Šíma (2. a 3. místo v kategorii M10), Silvie Půbalová (5. místo 
v kategorii W10) a Viktorie Šímová (2. místo v kategorii W8) a Tereza Vlasáko-
vá (6. místo v kategorii W14).
V  krajském přeboru volnou technikou se ve svých kategoriích prosadili na 
stupně vítězů Lucie Půbalová (1. místo), Klára Zahradníková (2. místo), Beáta 
Brandová (2. místo), Matěj Novák (1. místo) a Jakub Šíma (2. místo).
V dlouhodobé soutěži Jihočeského krajského svazu lyžařů Jihočeský pohár se 
mezi nejlepšími krajskými závodníky ve svých kategoriích v  běhu na lyžích 

http://www.skiklubst.webnode.cz
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umístili Beáta Brandová (2. místo), Viktorie Šímová (3.–6. místo), Matěj Novák 
(1. místo), Jakub Šíma (2. místo), Lucie Malečová (1. místo), Aneta Stehlíková 
(2. místo) a Silvie Půbalová (3. místo).

Akce
Podařilo se zorganizovat 3 krajské závody, z toho 2 „suché“ závody ve Strako-
nicích (Strakonický duatlon a Běh okolo Kuřidla) a 1 zimní závod na Kubově 
Huti. 
Mladí závodníci se v  přípravném období zúčastňovali mnoha dalších závodů 
v přespolním běhu i v  letním biatlonu. Uskutečnila se také všechna plánovaná 
letní soustředění, o letních prázdninách na Lipně a na Kubově Huti, podzimní 
(Kubova Huť) i zimní lyžařské kempy (Kvilda, Kubova Huť). Výběr závodníků 
ze žákovských kategorií se zúčastnil mezinárodního kempu ve slovinské Planici.
V  rámci Běhu okolo Kuřidla byly zapsány do Zlaté knihy osobností strako-
nického lyžování Ludmila Půbalová a  Jaroslava Vávrová, obě bývalé úspěšné 
strakonické závodnice a později trenérky.

Mezinárodní lyžařský kemp v Planici, na fotce trenéři Radek Sosna a David Půbal se svými svěřenci.
        foto: archiv klubu
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Oblíbeným závodem je Šumavský skimaraton. Na snímku druhý Matěj Novák a třetí Jakub Šíma (oba Ski 
klub Strakonice), vedle stupňů vítězů reprezentant ČR v běhu na lyžích Martin Jakš. 

 foto: archiv klubu

Umístění jednotlivců v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Johanka Hůrková – dorost Český pohár dorostu a dospělých 13. místo

Antonín Hanuš – junioři Český pohár dorostu a dospělých 13. místo

Lucie Malečová – žákyně do 10 let Jihočeský pohár KSL 1. místo

Matěj Novák – žáci do 10 let Jihočeský pohár KSL 1. místo

Matěj Novák – M10 Šumavský minimaraton 1. místo

Jakub Šíma – M10 Šumavský minimaraton 2. místo

Viktorie Šímová – W10 Šumavský minimaraton 3. místo

Lucie Půbalová – batolata Krajský přebor volně 1. místo

Klára Zahradníková – batolata Krajský přebor volně 2. místo

Beáta Brandová – minižačky Krajský přebor volně 2. místo

Matěj Novák – nejmladší žáci Krajský přebor volně 1. místo

Jakub Šíma – nejmladší žáci Krajský přebor volně 2. místo

Silvie Půbalová – nejmladší žákyně Krajský závod volnou technikou 1. místo

Aneta Stehlíková – nejmladší žákyně Jarní běh 2. místo

Lucie Malečová – nejmladší žákyně Jarní běh 3. místo

Viktorie Šímová – nejmladší žákyně Jarní běh 3. místo
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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

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

2. 2. 2019 Čokoturnaj Kaplice
Strakoničtí judisté startovali na Čokoládovém turnaji v  Kaplici. V  kategorii 
mláďat vybojovali stříbrné medaile Viktor Šíma, váha do 24 kg, Vojtěch Pešek 
a Jana Pešková, váha do 33 kg a bronzové medaile Štěpán Šejvar, váha do 36 kg 
a Dominik Furbach, váha do 40 kg. 
V kategorii mladšího žactva startoval Ondřej Míčka, váha do 34 kg, čtvrté mís-
to obsadil Jakub Komrska, váha do 50 kg, a bronzovové medaile si odvezli Jo-
hana Košnarová, váha do 33 kg a Oliver Braťka, váha + 60 kg.

foto: webové stránky klubu, www.judostrakonice.cz

http://cst.g6.cz
http://www.judostrakonice.cz
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9. 2. 2019 Memoriál Beneše
Strakonická judistka Anna Dubová startovala na Memoriálu Beneše v  Plzni 
a ve své váze do 70 kg vybojovala stříbrnou medaili.

2. 3. 2019 Randori začátečníků Písek
Tuto sobotu se Strakoničtí judisté zúčastnili Turnaje mláďat v Písku. Bronzo-
vé medaile vybojovali Filip Minařík, váha do 26 kg, Vladimír Dánai, váha do 
32 kg, a Lukáš Cafourek, váha do 50 kg. Čtvrtá místa obsadili Kryštof Šejvar, 
váha do 23 kg, a Ema Pelešková, váha do 26 kg.
 
 

foto: webové stránky klubu, www.judostrakonice.cz
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9. 3. 2019 Krajský přebor Písek
Tuto sobotu se Strakoničtí judisté zúčastnili Krajského přeboru v Písku. Oba 
dva naši zástupci získali zlaté medaile a  titul PŘEBORNÍK JIHOČESKÉHO 
KRAJE v kategorii dorostenek Anna Dubová, váha do 70 kg a v kategorii juni-
orů Petr Pešek ve váze do 90 Kg.

16.–17. 3. 2019 Jablonec Velká cena – Český pohár kvalifikační turnaj
Druhého kvalifikačního turnaje Českého poháru se Strakoničtí judisté zúčast-
nili v  Jablonci nad Nisou. V kategorii mladších žáků startoval Ondřej Míčka, 
váha do 38 kg a Johana Košnarová ve váze do 33 kg, která obsadila páté místo. 
V kategorii dorostenců obsadil sedmé místo Matyáš Sedlecký, váha do 90 kg. 
V kategorii juniorů si odvezl zlatou medaili Petr Pešek, váha do 90 kg.

30. 3. 2019 Ostrava Grand Prix – Český pohár kvalifikační turnaj
Strakonický judista Petr Pešek startoval na Grand Prix Českého poháru v Ost-
ravě, kde neprošel sítem prvního kola a zůstal tak bez umístění.

13. 4. 2019 Jablonec 1. Liga mužů 1. kolo
Strakonický judista Petr Pešek startoval pod hlavičkou JC Plzeň v 1. kole ligy 
mužů družstev, kde vybojoval dvě vítězství a společně tak obsadili 2. místo. 

27. 4. 2019 Jablonec Mistrovství České republiky kategorie muži
Strakonický judista Petr Pešek startoval na MČR mužů v Jablonci nad Nisou, 
kde se mu nepodařilo zasáhnout do bojů o medaile.

27. 4. 2019 Blatná Velká cena města
Tuto sobotu se Strakoničtí judisté zúčastnili Velké Ceny města Blatná.
V kategorii mláďat obsadili pátá místa Viktor Šíma, váha do 24 kg, Jana Peš-
ková, váha do 30 kg, Lukáš Cafourek, váha do 46 kg, čtvrté místo Dominik 
Furbach, váha do 43 kg, třetí místo Štěpán Šejvar, váha do 37 kg, v  téže váze 
startoval Vojtěch Pešek. V kategorii mladšího žactva startoval Ondřej Míčka, 
váha do 38 kg, první místo obsadila Johana Košnarová, váha do 33 kg. V kate-
gorii staršího žactva obsadil druhé místo René Blahout, váha do 73 kg. 

12. 5. 2019 – Randori Teplice
Ve dnech 10.-12. 5. 2019 se sedm našich judistů a tři trenéři zúčastnili tradič-
ního soustředění v  Teplicích. V  pátek a  sobotu proběhli tréninkové jednotky 
a  dva naši svěřenci složili zkoušky na vyšší kyu. (5/4). Regenerační program 
proběhl formou návštěvy plaveckého stadionu. V neděli proběhl tradiční tur-
naj. Zápasili jsme s oddíly Tatran Praha, Sokol Vršovice, Judo Bivoj, SKP Písek 
s těmito výsledky:
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1. místo – Matyáš Sedlecký
2. místo – Anna Dubová
     Vojtěch Pešek
     Jana Pešková
3. místo – Johana Košnarová
4. místo – Viktor Šíma
5. místo – Ondřej Míčka

18. 5. 2019 Prachatice Velká cena města
Tuto sobotu se Strakoničtí judisté zúčastnili Velké Ceny města Prachatice.
V kategorii mláďat obsadili pátá místa Viktor Šíma, váha do 24 kg, Vojtěch Pe-
šek, váha do 36 kg, stříbrnou medaili vybojoval v téže váze Štěpán Šejvar, čtvrté 
místo Dominik Furbach, váha do 42 kg, a bronzovou Lukáš Cafourek, váha do 
46 kg. V kategorii mladšího žactva startoval Ondřej Míčka, váha do 38 kg.

25-26. 5. 2019 – Nový Bydžov Velká cena – Český pohár kvalifikační turnaj
Třetího kvalifikačního turnaje Českého poháru se Strakoničtí judisté zúčastnili v No-
vém Bydžově. V  kategorii mláďat vybojovala páté místo Jana Pešková, váha do 36 
kg. V kategorii mladšího žactva startoval Ondřej Míčka, váha do 38 kg, čtvrté místo 
obsadila Johana Košnarová, váha do 36 Kg. V kategorii dorostu vybojoval bronzovou 
medaili Matyáš Sedlecký, váha do 90 kg, a páté místo Anna Dubová, váha do 70 Kg.

1. 6. 2019 PRACHATICE DOROSTENECKÁ LIGA 2. KOLO
Strakonický judista Matyáš Sedlecký startoval pod hlavičkou TJ Tatran Pracha-
tice v 2. kole DL družstev kde vybojoval 2 vítězství. 

15. 6. 2019 ČESKÉ BUDĚJOVICE VELKÁ CENA MĚSTA
Tuto sobotu se Strakoničtí judisté zúčastnili Velké Ceny města České Budějovi-
ce. V kategorii mláďat vybojovala zlatou medaili Jana Pešková, váha do 34 kg, 
stříbrné Štěpán Šejvar, váha do 37 kg, a Lukáš Cafourek, váha do 47 kg, bron-
zovou Filip Minařík, váha do 28 kg, a čtvrtá místa Viktor Šíma, váha do 24 kg, 
a Vojtěch Pešek, váha do 37 kg. V kategorii mladších žáků si bronzovou medaili 
odvezl Ondřej Míčka, váha do 38 kg.

15. 6. 2019 PRAHA 1. LIGA MUŽŮ 2. KOLO
Strakonický judista Petr Pešek startoval pod hlavičkou JC Plzeň v 2. kole ligy 
mužů družstev a vybojoval jedno vítězství.

21. 9. 2019 HRANICE 1. LIGA MUŽŮ 3. KOLO
Strakonický judista Petr Pešek startoval pod hlavičkou JC Plzeň ve 3. kole ligy 
mužů, kde se mu podařilo vybojovat 5 vítězství.
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22. 9. 2019 ČÁSLAV DOROSTENECKÁ LIGA 3. KOLO
Strakonický judista Matyáš Sedlecký startoval pod hlavičkou TJ Tatran Pracha-
tice v 3. kole DL družstev kde vybojoval 3 vítězství.

28. 9. 2019 VARŠAVA JUDO OPEN
Strakoničtí judisté Matyáš Sedlecký a Petr Pešek startovali na Evropském pohá-
ru konaném ve Varšavě ve svých vahách 81 a 90 kg se jim nepodařilo vybojovat 
žádné vítězství a do medailových bojů tak ani jeden nezasáhl.

5. 10. 2019 JIČÍN MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE JUNIOŘI
Strakonický judista Petr Pešek startoval na MČR juniorů v Jičíně. V silné kon-
kurenci se mu podařilo vybojovat bronzovou medaili!

30. 10. 2019 PRAHA AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
DRUŽSTEV
Strakonický judista Petr Pešek startoval pod hlavičkou JC Plzeň na akademic-
kém MČR družstev, kde se mu podařilo vybojovat 3 vítězství a  společně tak 
obsadili dělené 5.–8. místo.

2. 11. 2019 BRNO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE DO-
ROSTENCI
Strakonický judista Matyáš Sedlecký startoval na MČR dorostenců v  Brně. 
Z celkově tří zápasů prohrál jen jediný a získal tak ve své váze do +90 kg stří-
brnou medaili!
 

 foto: webové stránky klubu, www.judostrakonice.cz
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9. 11. 2019 PRACHATICE VELKÁ CENA MĚSTA
Tuto sobotu se Strakoničtí judisté zúčastnili Velké Ceny města Prachatice. V ka-
tegorii mláďat vybojoval zlatou medaili Filip Minařík, váha do 30 kg, stříbrnou 
medaili ve stejné váze Ema Pelešková, Jana Pešková, váha do 36 kg, bronzovou 
Vojtěch Pešek, váha do 38 kg, startovali Viktor Šíma, váha do 27 kg, Kryštof 
Šejvar, váha do 25 kg, a  Štěpán Šejvar, váha do 38 kg. V  kategorii mladšího 
žactva obsadila druhé místo Johana Košnarová, váha do 36 kg, startoval Ondřej 
Míčka, váha do 38 kg. Bronzovou medaili získal starší žák René Blahout, váha 
+ 73 kg.

17. 11. 2019 – RANDORI TEPLICE
Ve dnech 15.–17. 11. 2019 se sedm našich judistů a čtyři trenéři zúčastnili tra-
dičního soustředění v Teplicích. V pátek a sobotu proběhli tréninkové jednotky 
a dva naši svěřenci složili zkoušky na vyšší kyu. (5 – žlutý pás). Regenerační 
program proběhl formou návštěvy plaveckého stadionu. V neděli proběhl tra-
diční turnaj. Zápasili a  trénovali jsme s  oddíly Tatran Praha, Sokol Vršovice, 
Judo Bivoj, SKP Písek, Judo Příbram s těmito výsledky:

1. místo – Matyáš Sedlecký
2. místo – Kryštof Šejvar
3. místo – Štěpán Šejvar
4. místo – Ondřej Míčka
      Vojtěch Pešek
      Jana Pešková
5. místo – Viktor Šíma

23. 11. 2019 JABLONEC DOROSTENECKÁ LIGA 4. KOLO
Strakonický judista Matyáš Sedlecký startoval pod hlavičkou TJ Tatran Pracha-
tice v 4. kole DL družstev, kde vybojoval 4 vítězství.

30. 11. 2019 KAPLICE RANDORI CUP
Posledních letošních závodů se Strakoničtí judisté zúčastnili na Randori Cupu 
v Kaplici. V kategorii mláďat vybojovali stříbrné medaile Filip Minařík váha do 
33 kg, Jana Pešková váha do 36 kg, Štěpán Šejvar váha do 38 kg a Lukáš Cafou-
rek váha do 56 kg, bronzové Viktor Šíma váha do 27 kg, Vojtěch Pešek váha do 
38 kg a čtvrté místo Štěpán Šejvar váha do 25 kg. V kategorii mladšího žactva 
obsadila čtvrté místo Johana Košnarová váha do 40 kg, a  páté místo Ondřej 
Míčka váha do 38 kg.
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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

TENIS KLUB STRAKONICE, SPOLEK
předseda: Ing. Libor Volf
sídlo: Školní 41, 386 01 Strakonice
web: www.tkstrakonice.cz
činnost: tenis

členská základna
děti – 82
dospělí – 67

Rok 2019 byl znovu plný úporných soubojů o každý fiftýn, ať už na rekreační 
nebo závodní úrovni. Největším úspěchem v soutěžích smíšených družstev bylo 
4. místo „áčka“ dospělých ve skupině A druhé ligy – toto umístění je historicky 
nejlepším výsledkem strakonických tenistů a  vybojovali ho v  sestavě Tomáš 
Fiala, Přemysl Fiala, Adam Mikeš, Pavel Procházka, Pavel Švec, Klára Hájková, 
Kamila Neradová a Eva Kotounová. Největší úspěchy mezi jednotlivci zazna-
menal Richard Žahour, který v  kategorii mladších žáků vystoupal až na 18. 
místo v  redukovaném celostátním žebříčku za rok 2019 i  díky 7 turnajovým 
titulům ve dvouhře. Jihočeskými přeborníky pro rok 2019 ve čtyřhře se stala 
dvojice Adam Mikeš – Daniel Karger.

Pořadí strakonických tenistů na českých žebříčcích za rok 2019 (uvedeni hráči do 20. místa na krajském 
žebříčku a celostátním žebříčku):

Kategorie Hráč Krajský žebříček Celostátní žebříček

Dospělí Přemysl Fiala 3. 113.

Tomáš Fiala 4. 117.

Adam Mikeš 6. 128.

Pavel Procházka 8. 146.

Pavel Švec 17. 321.

Dorost Daniel Karger 4. 187.

Adam Hoštička 16. 360.

St. žactvo Richard Žahour 11. 235.

Ml. žactvo Richard Žahour 2. 44.

http://stskp.webnode.cz
http://www.tkstrakonice.cz
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Strakonice jako tradičně hostily řadu turnajů – 10 jich bylo pro závodní hráče (7 ce-
lostátních, 2 jihočeské přebory mužů a dorostenek a okresní přebor dospělých). 
Zásadní změna proběhla koncem srpna, kdy ukončila, resp. výrazně omezila 
činnost soukromá tenisová škola Štěpána Reisingera. Během krátké doby se ale 
podařilo rozjet tenisovou školičku přímo pod klubem. Na konci roku 2019 měl 
tenisový klub celkem 149 členů, z toho 82 dětí. Dalším významným okamžikem 
bylo v říjnu splacení bankovního úvěru za tenisovou halu.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2019

Dospělí „A“ MČR – 2. liga 4.

Dospělí „B“ Krajský přebor I. 6.

Dospělí „C“ Krajský přebor VI. 1.

Dorost „A“ Jihočeská Moneta Junior Tour 6.

Dorost „B“ Krajský přebor I. 8.

Starší žactvo Jihočeská Moneta Kadet Tour 8.

TJ ČZ STRAKONICE
předseda: Josef Opava
sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
web: www.tjczstrakonice.cz

Název oddílu Celkem Děti a mládeže do 18 let Dospělí

atletika 53 44 9

badminton 50 19 31

házená 241 151 90

horolezectví 6 0 6

jachting 12 0 12

jóga 98 0 98

nohejbal 67 19 48

sport pro všechny 140 52 88

stolní tenis 30 8 22

šachy 31 2 29

turistika 53 0 53

volejbal 105 51 54

Celkem 886 346 540

http://www.tjczstrakonice.cz
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Výsledky závodníků atletického oddílu TJ ČZ Strakonice, spolek v roce 2019

I.) halová sezóna
19. 1. KPJ – muži + ženy + junioři + dorost (open) Praha – Strahov
Kamila Pilíková  2. místo  juniorky 60m  8,20s
Kamila Pilíková  2. místo  juniorky 200m  27,03s
Kamila Pilíková  3. místo  juniorky dálka  492cm
Kamila Kůtová   1. místo  dorostenky koule (3kg)  12,37m

26. 1. KPJ – starší + mladší žactvo  Praha – Strahov
Jan Bláha   5. místo  ml. žáci 150m  21,43s
Ema Šefránková  1. místo  ml. žákyně 150m  20,97s
Ema Šefránková  1. místo  ml. žákyně 60m  8,56s
Ema Šefránková  1. místo  ml. žákyně dálka  466cm
Iveta Kouřimová  4. místo  st. žákyně výška  144cm

24. 2. MČR junioři + dorostenci   Praha – Stromovka
Kamila Kůtová   8. místo  dorostenky koule (3kg)  12,45kg

II.) hlavní sezóna
11. 5. KPJ – st. žactvo + přípravka  Tábor
Ema Šefránková  2. místo  st. žákyně 150 m  20,43 s
Ema Šefránková  6. místo  st. žákyně 60 m  8,68 s
Iveta Kouřimová  5. místo  st. žákyně výška  144 cm
Iveta Kouřimová  4. místo  st. žákyně dálka  495 cm
I. Kouřimová, A. Kovářová  3. místo  st. žákyně 4×60 m  33,37s
A. Herdová, E. Šefránková
Jakub Šimek   2. místo  st. žáci 150 m  20,55 s
Jakub Šimek   6. místo  st. žáci 60 m  8,61 s
Ondřej Beneš   3. místo  přípravka hod m. m.  8,45 m
Tony Votava   5. místo  přípravka 60 m  9,62 s
Tony Votava   6. místo  přípravka dálka  387 cm

25. 5. KPJ – muži + ženy + junioři + dorost (open) Písek
Magdaléna Halounová  5. místo  dorostenky 100 m  12,95 s
Antonín Švarc   2. místo  junioři oštěp (800 g)  59,17 m

26. 5. KPJ – ml. žactvo   Veselí nad Lužnicí
Julie Boháčová   5. místo  ml. žákyně  dálka 411 cm

24.-26. 6. LODM (Letní olympiáda dětí a mládeže)  Jablonec nad Nisou
Ema Šefránková  2. místo  ml. žákyně  dálka 511 cm
Ema Šefránková  účast v semifinále ml. žákyně  60 m 8,41 s

15.–16. 6. MČR do 22 let   Praha
Antonín Švarc   5. místo  do 22let  oštěp (800 g) 62,44 m

29.–30. 6.  MČR junioři + dorost   Olomouc
Antonín Švarc   4. místo  junioři  oštěp (800 g) 58,73 m

9.-11. 9. European Kids Athletics Games  mezinárodní závody v Brně
Ema Šefránková  2. místo/130 závodnic roč. 2006 dálka  509 cm
Ema Šefránková  10. místo/134 závodnic roč. 2006 150 m  20,41 s

21. 9. KPJ – víceboje: ml. žactvo + přípravka Veselí nad Lužnicí
Ema Šefránková*  1. místo  ml. žákyně 5ti boj  2804 bodů

*v tomto roce, výkonem v dálce 514 cm, jí patří v rámci republiky mezi mladšími žákyněmi 2. místo!!! 
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V kategorii přípravka jsme přihlásili naše družstvo do KPD a družstvo obsadilo 
celkové 6. místo ze 13 týmů. 
V kategorii mladšího žactva se naši svěřenci hostovali za oddíl TJ Nová Včelni-
ce, se kterým obsadili v KPD 2019 5. místo (10 týmů). Ve stejné kategorii „naše 
děvčata“ skončila v KPD 2019 na celkovém 6. místě (13 týmů).
V kategorii staršího žactva naši chlapci rovněž startovali za družstvo TJ Nová 
Včelnice a  vybojovali s  ním celkové 3. místo (8 týmů) a  stejně „staré“ dívky, 
které rovněž závodily za družstvo TJ Nová Včelnice, v  KPD obsadily celkové 
3. místo (10 týmů).
KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl házené
jméno předsedy  Josef Opava / Miroslav Vávra – oddíl házené
kontaktní osoba  Eva Krausová
ulice, ČP, obec  Máchova 108, 386 01 Strakonice
web   www.hazenastrakonice.cz
členská základna 
(děti/dospělí)  241 (151/90)
úroveň soutěží  krajské + celorepublikové

Každoroční úspěchy strakonické házené by nebyly možné bez kolektivu zapále-
ných lidí. Proto rok 2019 začneme jejich výčtem. Legislativní složku a admini-
strativní činnost zajišťují pracovníci TJ ČZ Strakonice Josef Opava a Vlastimila 
Boguschová. Vedení oddílu tvoří Miroslav Vávra, Eva Krausová, Filip Moravec 
a Martin Harant. Pokladník Josef Nejdl tuto funkci v oddílu zastává od roku 
1975! Široký trenérský kolektiv pracoval v tomto složení:

Handbálci (tj. nový nábor) – Petra Dobešová a Pavlína Hůdová
Přípravka chlapci – Michal Čech, Kateřina Moravcová a Jaroslav Miklas
Minižáci – Zbyněk Korec a Zdeněk Kočí
Mladší žáci – Michal Fencl a Jiří Hála
Starší žáci a mladší dorostenci – Roman Nejdl a Jindřich Kosák
Muži A a  starší dorostenci – Michal Zbíral a  Jaroslav Houska (vedoucí druž-
stva), při utkáních byl na lavičce také Miroslav Vávra (trenér s  požadovanou 
licencí) 
Muži B – Roman Nejdl a Michal Fencl
Přípravka dívky – Magdaléna Koubová a Gabriela Vavřincová
Minižačky – Eva Krausová a Šárka Němcová
Mladší žačky – Martin Harant a Šárka Fundová
Starší žačky – Miroslav Vávra a Roman Plojhar

http://www.hazenastrakonice.cz
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První lednový víkend se uskutečnily tradiční turnaje staršího žactva v Třebo-
ni – Jihočeský pohár (19. ročník). Na dobře obsazenou soutěž (8 chlapeckých 
a 10 dívčích družstev) jsme vyslali jak chlapce, tak i děvčata. Chlapci skončili 
na 5. místě, zato děvčata se blýskla. Vyhrála pětičlennou skupinu a ve finálovém 
souboji zdolala domácí Jiskru Třeboň.

Tradiční Konference mládeže Českého svazu házené (ČSH) se konala ve 
dnech 5. a 6. 1. v Mostě za účasti zkušeného zahraničního lektora Klause Fel-
dmanna. Přes 200 účastníků z celé republiky se seznámilo s novými poznatky 
v trénování dětí a mládeže. Z našich trenérů se zúčastnili Eva Krausová, Šárka 
Fundová, Filip Moravec, Martin Harant, Michal Fencl a Zdeněk Kočí!

Tradiční soutěž o nejlepšího sportovce okresu za rok 2018 opět potvrdila, že 
byl pro házenkáře úspěšný. Muži opět obhájili prvenství v kategorii kolektivů, 
Martin Mošovský získal v jednotlivcích druhé místo. V mládežnických katego-
riích vyhrály mladší žákyně a talentem roku se stal Adam Nejdl, člen doroste-
necké reprezentace ČR (nyní už je v juniorské reprezentaci)!

V prosinci 2018 se rozběhly tradiční Žákovské ligy ČSH v kategorii staršího 
žactva. Zatímco starší žáky, průběžně vedoucí tým krajského přeboru, trenéři 
do soutěže nepřihlásili (důvodem bylo, že jim rodiče dětí negarantovali jejich 
uvolnění na všech šest kol soutěže), naše dívky si daly nejvyšší cíl, tuto celore-
publikovou soutěž 25 nejlepších celků vyhrát. Začaly výborně, v prvním kole 
před domácím publikem svoji skupinu vyhrály s  plným počtem bodů, druhé 
kolo v Ostravě – Porubě bylo rovněž stoprocentní, velmi cenná byla výhra s vý-
borným Zlínem 17:16. V  dalším kole dívky musely do Kunovic, kde všechny 
čtyři soupeře „smázly“ rozdílem třídy. Totéž se stalo následně v Ústí nad La-
bem. V pátém kole v pražských Kobylisích čekal největší soupeř Sokol Písek. 
Remíza 11:11 sice znamenala ztrátu prvního bodu v soutěži, ale stačila na po-
hodlné průběžné vedení o 4 body před Slávií Praha. Ta byla soupeřem našich 
děvčat v závěrečném kole a suverénní vítězství 24:14 pasovalo náš celek na 
titul přeborníka republiky!!! Poctivá práce celého kolektivu pod vedením 
trenéra Miroslava Vávry přinesla tento mimořádný úspěch!

Starší žačky ovšem zaznamenaly i  další úspěchy. Únorový turnaj v  Lázních 
Kynžvart vyhrály bez ztráty bodu mezi 8 soupeři, mladší žačky je napodobily 
a braly zde rovněž vítězství. 

Ostatní ligové i  krajské soutěže běžely v  jarním období převážně ve znamení 
úspěchů našich družstev. Vyzdvihnout je nutno suverénní postup družstva 
mladších žaček z kvalifikace do finále další soutěže, řízené ČSH – tzv. „Há-
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zenkářského desetiboje“, což je soutěž všestrannosti této věkové kategorie. 
Trenéři Martin Harant a Šárka Fundová s děvčaty jednotlivé disciplíny po-
ctivě trénovali a výsledkem bylo vítězství v republikovém finále!!!

Mladší žákyně HBC Strakonice 1921 v ročníku 2018/19 opanovaly „Házenkářský desetiboj“. 
foto: archiv klubu 

Oddíl strakonické házené se rozhodl finančně pomoci Terezce Kodýdkové, kte-
rá má nemocné srdíčko a prodělala již několik operací. Potřebuje prostředky na 
drahé léky a další věci, které neproplácí zdravotní pojišťovna. Proto strakonický 
házenkářský klub výtěžek ze vstupného z utkání I. ligy mužů Strakonice – Sokol 
Vršovice (dne 9. 3. 2019) věnoval nemocné jedenáctileté dívce z Horažďovic. 
Další částku vybrali hráči A-týmu mezi sebou a tu přidali ke vstupnému. Při-
spěli také naši fanoušci. Vybraná částka 15 tis. Kč byla dívce předána při dalším 
domácím utkání dne 23. března 2019. 

V  prospěšných skutcích házenkáři pokračovali. 13. dubna 2019 se zúčastnili 
úklidu města v okolí házenkářské haly, v  lokalitě Jezárky, Kaufland, Máchova 
a Mírová ulice. Přibližně 100 lidí sebralo téměř 70 pytlů odpadu!

Velikonoční Prague Handball Cup 2019 (28. ročník) je největším házenkář-
ským mládežnickým turnajem v  Evropě. Letos se v  10 kategoriích zúčastnilo 
635 družstev z 28 zemí, pískalo 250 rozhodčích z 21 zemí. Hrálo se ve 44 halách 
– ze Strakonic do soutěží přijelo 5 družstev v kategoriích starší dorostenci, star-
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ší a mladší žačky, mladší žáci a minižáci. V základních skupinách byli úspěš-
ní a  dorostenci, starší žačky a  minižáci je dokonce vyhráli. Do dalších bojů 
postoupily rovněž mladší žačky z 3. místa. Bohužel z  tříčlenných meziskupin 
postupoval dále pouze vítěz, starší žačky sice neprohrály, ale měli horší skóre 
než chorvatský celek ŽRK Senia, to stačilo jen na 17. místo z 96 zúčastněných. 
Starší dorostenci nestačili na dánský Ajax Copenhagen a skončili 9. z 51 celků. 
Mladší žačky byly v meziskupině až třetí a to značilo 21.-30. místo z 60 druž-
stev. Minižáci byli rovněž třetí v  meziskupině, a  to znamenalo 11.-15. místo 
z 30 zúčastněných. Mladší žáci, kteří skončili v základní skupině až pátí ze šesti 
celků, v dalších utkáních zabojovali (3 vítězství ze 4 utkání) a výsledkem bylo 
48.-49. místo z 90 družstev. Takže i bez výraznějšího úspěchu lze hodnotit naši 
účast v silné konkurenci jako velice dobrou, rozhodně jsme skončili v prvé tře-
tině zúčastněných oddílů.

Šumavský pohár (Böhmerwald Cup 2019) mladších a starších žáků se hrál tur-
najově jako dlouhodobá soutěž v místech jednotlivých účastníků. Soutěž vznikla 
ve spolupráci Jihočeského a  Hornorakouského svazu házené a  v  roce 2019 se 
odehrál 1. ročník. V neděli 5. května 2019 se uskutečnilo v třeboňské sportovní 
hale finále vždy mezi dvěma nejlepšími celky z Jihočeského kraje a dvěma celky 
z  Horního Rakouska po dlouhodobé soutěži. Konečné pořadí mladších žáků: 
1. HBC Strakonice 1921, 2. TJ Jiskra Třeboň, 3. ASKO HC Urfahr a 4. SK Keplin-
ger Traun. U starších žáků bylo pořadí: 1. SK HC Linz AG/Neue Heimat, 2. SK 
Keplinger Traun, 3. HBC Strakonice 1921 a  4. Lokomotiva České Budějovice. 
Šumavský pohár měl dobrou sportovní i společenskou úroveň a přispěl k další-
mu rozvíjení sportovních styků se sousedním Rakouskem.

Dívčí složka zakončovala sezónu tradičním turnajem v Kynžvartu – tzv. Kyn-
žvartský pohár. Starší žačky potvrdily čelné postavení a v konkurenci 16 celků 
vyhrály. Mladší skončily na 9. místě z 16 družstev. 
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Starší žákyně HBC Strakonice 1921 se v sezoně 2018/19 staly mistryněmi republiky – poprvé v historii 
klubu vyhrály Žákovskou ligu. Medaile za prvenství slavnostně převzaly při reprezentačním utkání žen 
v Mostě.         foto: archiv klubu

V  období tzv. letnic proběhl v  německém městě Neussu již 37. ročník mezi-
národního turnaje Quirinus Cup, kterého se strakonický oddíl účastní pravi-
delně od roku 1990. Na 1700 mladých sportovců se střetává ve všech mládež-
nických kategoriích. Tentokráte ze Strakonic odjelo pouze družstvo mladších 
žáků. V  této kategorii startovalo 22 družstev, naši chlapci ve skupině pouze 
1× vyhráli, a to na postup do dalších bojů nestačilo.

Krajský přebor 2018/19 vyhráli minižáci, mladší žáci, starší žáci a starší žač-
ky. Mladší žačky skončily na třetím místě. Medaile a poháry byly družstvům 
předány slavnostně před zraky rodičů a přátel házené dne 21. 6. 2019 v podve-
čer v házenkářské hale.

Minižáci zakončili sezónu na tradičním klání nejlepších celků v republice, kte-
rým je turnaj Megamini Liberec. V konkurenci 28 týmů obsadili 3. místo!

Vraťme se ke zhodnocení naší účasti v ligových soutěžích. Nejvíce strakonic-
ká veřejnost sledovala 1. ligu mužů, a to s nadějí na návrat do extraligy. Omla-
zené družstvo s plzeňskými posilami, brankářem Filipem Kaiserem a rychlono-
hým Janem Kačínem, doma vyhrávalo. Body vozilo i z hřišť soupeřů, nicméně 
dvě porážky znamenaly v konečné tabulce až 3. místo. Přesto se naskytla mož-
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nost postupu do nejvyšší soutěže (celky před námi na postup nereflektovaly), 
vedení oddílu ale dalo přednost konsolidaci kádru s cílem vybojovat si postup 
v ročníku 2019/2020.

Jako správné řešení se ukázala účast B-týmu mužů ve II. lize. Družstvo mělo 
dostatek hráčů vč. starších dorostenců, na jaře získalo 6 vítězství a výsledkem 
byla solidní 7. příčka.
Mladší dorostenci patřili ve II. lize ke špičce, 4. místo uspokojilo početné fa-
noušky i vedení klubu.

Závěr sezóny 2018/19 byl ve znamení Dne házené 16. června v Ostravě v or-
ganizaci Českého svazu házené. V bohatém programu, kdy došlo i k vyhláše-
ní nejlepších házenkářů a házenkářek za rok 2018, nejlepších hráčů a hráček 
z nejvyšších soutěží, nechybělo ani ocenění zasloužilých pracovníků házenkář-
ských klubů. Náš oddíl zde měl také svého zástupce, ocenění za celoživotní 
přínos české házené obdržel pan Jiří Dobeš.
Významnou součástí slavnostního dne byla i  finálová utkání Turnajů kraj-
ských výběrů starších žáků a  žákyň. Tyto turnaje se hrály již od 14. června 
2019 a strakonický oddíl v nich měl výrazné zastoupení. Krajské družstvo star-
ších žákyň vedli Roman Plojhar (vedoucí družstva) a Miroslav Vávra (trenér), 
v 16 členném družstvu se výrazně prosadily strakonické hráčky Veronika Váv-
rová, Barbora Plojharová, Anežka Kadlecová a Eva Kordíková. Šest utkání, šest 
vítězství – Jihočeský kraj potvrdil, že má nejlepší házenkářky, když ve finále 
porazil Prahu po prodloužení 13:10!
Výběr Jihočeského kraje starších žáků vedli také strakoničtí trenéři Roman Nej-
dl a Jindřich Kosák a v týmu byla polovina hráčů ze Strakonic: Adam Novák, 
Martin Němec, Kryštof Lukeš, Petr Koudelka, Roman Rejžek, Matěj Švec, Mi-
chal Tíkal. Tady už jsme tak úspěšní nebyli, předposlední (11.) místo hovoří 
o rezervách.

Prázdniny muži vyplnili účastí na turnaji v  plážové házené v  Bělé pod Bez-
dězem. V  konkurenci 32 týmů z  Česka, Polska, Slovenska a  Německa získali 
bronz, ale silná sestava myslela na zlato. Porážka v semifinále s vítězem turnaje 
Kempa Team na nájezdy byla trochu nešťastná, což ocenili i pořadatelé, kteří 
našemu týmu předali ocenění pro nejlepší družstvo turnaje! Mužstvo tvořili 
Tomáš Pek, Michal Zbíral, Tomáš Nejdl, David Zbíral, Luděk Marek, Roman 
Marienka, Martin Volf a brankář Jan Misař.

V  závěru července byli již hráči prvního družstva v  plné přípravě na novou 
sezónu, a tak na 52. ročník Kappelbergu do německého Hofenu odjela „silně 
kombinovaná sestava“. Výsledkem bylo 3. místo po těsné porážce v semifinále. 



70

Od 4. do 9. srpna 2019 absolvovalo nově vytvořené družstvo mladších doroste-
nek a rovněž tým starších žaček soustředění na Orlíku nad Vltavou. Pod ve-
dením Míry Vávry a Martina Haranta se zúčastnilo 20 děvčat. Následně (14. 8.) 
sehrály dorostenky dvě přípravná utkání s  účastníkem I. dorostenecké ligy – 
družstvem DHC Plzeň. Jednoznačné výsledky v náš prospěch (38:26 a 37:27) 
naznačily, že strakonický nováček ve II. lize mladších dorostenek bude mít vý-
bornou úroveň. 

Mužské „áčko“ si z plné přípravy zajelo do Plzně, kde 15. 8. sehrálo přátelské 
utkání se švýcarským TSV Fortitudo Gossau (II. liga) s  nelichotivým výsled-
kem 29:38. Následně družstvo hrálo opět v  Plzni, kde porazilo druholigovou 
Košutku 38:27, ale trenér Michal Zbíral byl nespokojen s obranou, takže oproti 
jaru nic nového. Něco přece, z Talentu Plzeň přišli Eduard Wild (už u nás hrál 
v předminulé sezóně) a dorostenci Martin Říha a Tomáš Fliegl, z Košutky pak 
Pavel Fořt. Cíl – vítězství v 1. lize a postup do Extraligy mužů v nastávající se-
zóně 2020-2021 byl jednoznačný! K tomu mělo přispět i soustředění v Lázních 
Kynžvart (21.–25. 8.), v rámci kterého byla sehrána 2 utkání s německým HCE 
Plauen (kde hraje náš odchovanec David Zbíral). Po porážce 27:33 jsme byli 
poraženi i podruhé, a to těsně 28:29. 
Nejen příprava, ale i  zábava. 18. 8. 2019 se uskutečnil druhý ročník závodu 
Dračích lodí na strakonickém Podskalí. Házenkáři loňské prvenství neobhá-
jili, 3. místo za dvěma posádkami místních „rakeťáků“ ze 14 zúčastněných lodí 
bylo velice těsné.
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Muži HBC Strakonice 1921 měli sezonu 2019/20 rozehranou na celkové vítězství v 1. lize, po podzimu byli 
v tabulce první. Soutěž nebyla na jaře 2020 dohrána kvůli koronavirové krizi, Strakoničtí byli před jejím 
ukončením v čele dvanáctičlenné tabulky.      foto: archiv klubu

7. 9. 2019 se sešly ve městě hned dvě mimořádné sportovní akce. Strakonic-
ký basketbal slaví 80 let od založení. Házenkáři mají naplánovaný „Návrat do 
minulosti aneb Setkání generací po letech“. Muži dopoledne hrají přípravu 
s bavorským DJK Wald-Büttelbrunn (4. Bundesliga) 26:23, od 14.00 hodin se 
už podílejí na dlouho připravované akci. Ti starší jsou součástí družstva „Váv-
rovců“, mladíci mají na starosti stánky s občerstvením připravené pro návštěv-
níky setkání. 
Jak vše probíhalo? Bývalí i  současní hráči se sešli, aby na hřišti v  přátelském 
duchu navzájem změřili své síly, ale především zavzpomínali. Mužstva byla 
složená podle generací a pojmenována Dobešovci, Nejdlovci a Vávrovci podle 
svých trenérů. O výsledky sice nešlo, nicméně vítězem se po vyrovnaných bi-
tvách stali Nejdlovci, druhé místo brali Vávrovci a za nimi skončili Dobešovci. 
V rámci pohodového odpoledne se představily ve vzájemném utkání také ženy, 
které vytvořily dva týmy. Program akce avizoval tuto část jako „překvapení, 
které nikdo nečekal“. Zaplněná hala, do které zavítaly více než dvě stovky pří-
znivců házené, se bavila a užila si skvělé odpoledne. Týdeník Strakonicko byl 
mediálním partnerem akce.

6. přípravné utkání sehráli muži v pátek 13. 9. v rakouském Hornu (zde hraje 
brankář Jakub Jareš, který byl ve Strakonicích pět sezón 2012–2018). Zvítězili 
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28:24 a hned v  sobotu ve 2. kole Českého poháru vyhráli v Českých Budějo-
vicích 41:20. Ve 3. kole Českého poháru ale přišla překvapivá prohra na HK 
Slavie VŠ Plzeň 29:30 a tím vyřazení z této soutěže.

Zahájení ligových soutěží bylo 100% úspěšné. Za zmínku stojí, že ambice na 
postup do vyšší soutěže měla, vedle „áčka“ mužů také druholigová družstva 
mladších dorostenek i dorostenců. „Béčko“ mužů si dalo ve II. lize jednoznačný 
cíl, dát v širokém kádru dospělých a starších dorostenců dostatek herních příle-
žitostí i těm, kteří si v prvoligovém celku zahrají málo nebo vůbec. 
Muži potvrdili postupové odhodlání domácím vítězstvím nad loňským lídrem 
I. ligy, Legatou Hustopeče, a to vysoko 31:19. Podobně byli úspěšní i ve všech 
domácích utkáních v podzimní části soutěže. Na venkovních hřištích už to tak 
slavné nebylo, výsledkem byla ztráta pěti bodů, přesto to znamenalo vedení 
v  soutěži s  dvoubodovým náskokem po polovině soutěže. Také celky chlap-
ců i děvčat si vedly zdatně a přezimovaly na druhých místech. Rovněž záložní 
družstvo mužů předvádělo pěknou házenou, což bodově stačilo na třetí příčku. 
Takže úspěšný ligový podzim!

V krajském přeboru mládeže to bylo horší. Žákovská liga starších žákyň uká-
zala, že z 12 nejlepších družstev v republice jsou 4 z Jižních Čech – Jindřichův 
Hradec, Třeboň, Písek a  Strakonice. Takto se družstva seřadila po podzimní 
části také v  tabulce krajského přeboru. Čtvrté místo v  tabulce obsadil i  tým 
starších žáků, tam ovšem více družstev nehrálo, takže lze zaznamenat nepří-
jemný ústup z  dříve vydobytých pozic! Mladší žačky naopak prvním místem 
bez ztráty bodu potěšily, mladší žáci nestačili pouze na vedoucí Třeboň, ale 
měli jsme v soutěži dvě družstva (2. a 4. místo). V minižactvu jsme opět po-
stavili dvě družstva chlapců a  jedno děvčat, a  i když výsledky v této kategorii 
nejsou rozhodující, tak pro úplnost zaznamenáváme 4., 5. a 9. místo z 10 účast-
níků (po podzimní části).
Výčet úspěchů by nebyl celý bez zmínky o  Házenkářském plese. V  sobotu 
7.  12. 2019 se strakonický Dům kultury opět zaplnil do posledního místa. 
Otevírací ples sezóny byl již osmým v  řadě a  opět potvrdil že „házenkáři 
umí“!
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Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Muži A I. liga mužů (celorepubliková) 3.

Muži B II. liga mužů (regionální) 7.

Mladší dorostenci II. liga mladších dorostenců (regionální) 4.

Starší žáci Krajský přebor Jč kraje 1.

Starší žákyně Krajský přebor Jč kraje + Žákovská liga 
(celorepubliková)

1. 
1.

Mladší žáci Krajský přebor Jč kraje 1.

Mladší žákyně Krajský přebor Jč kraje 
Házenkářský desetiboj (celorepubliková)

3. 
1.

Minižáci A Krajský přebor Jč kraje  
(společně děvčata a chlapci)

1.

Minižáci B Krajský přebor Jč kraje  
(společně děvčata a chlapci)

7.

Minižačky C Krajský přebor Jč kraje  
(společně děvčata a chlapci)

6.

Přípravka chlapců a děvčat Krajské turnaje v házené 4+1 Hrají bez výsledků

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu
jméno předsedy  Josef Opava 
kontaktní osoba  Petr Votava
ulice, ČP, obec  Máchova 108, 386 01 Strakonice
členská základna 
(děti/muži)  18/53
úroveň soutěží  krajská soutěž, okresní přebor, okresní soutěž

V roce 2019 za oddíl nohejbalu měla pravidelnou činnost tato mužstva: v kraj-
ské soutěži (KP) mužů mužstvo A, v okresním přeboru (OP) mužů mužstva A, 
B a v okresní soutěži (OS) mužů mužstvo C, D a Ž. 
Starší žáci hráli krajskou soutěž mládeže, kterou organizuje KNS České Budě-
jovice.
Naše mládež také hraje okresní soutěž mužů (mužstvo D) Strakonicka.

Výsledky
Muži A vyhráli KP, ale bohužel prohráli v kvalifikaci o 2. ligu.
Muži A v OP obsadili 1. místo, mužstvo B skončilo na 2. místě.
Muži C v OS obsadilo 1. místo, mužstvo Ž skončilo na 17. místě.
Žáci v KP vyhráli a tím si zajistili možnost opět reprezentovat město Strakonice 
na MČR.
Žáci v OS mužů skončili na 14. místě.
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Akce
Tradiční turnaj trojic mužů a mládeže vyhrálo domácí mužstvo (Zemen, Vota-
va P., Solus).
Tradiční turnaj trojic mládeže vyhrálo domácí mužstvo (Votava T., Hrubý, 
Hejdová).

Mimořádné události či zajímavosti z klubového prostředí
Kvalifikace mužů o 2. ligu byla neúspěšná.
Starší žáci na MČR obsadili ve trojicích skvělé 5. místo.
 

MČR starších žáků 2019 v Pekle nad Zdobnicí. foto: archiv klubu
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Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Muži KP 1

Muži A OP 1

Muži B OP 2

Muži C OS 1

Muži Ž OS 17

Mládež D OS 14

Mládež KP 1

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl badmintonu
jméno předsedy  Josef Opava 
kontaktní osoba  Josef Smetana
ulice, ČP, obec  Máchova 108, 386 01 Strakonice

členská základna 
(děti/dospělí)  34/34

Tréninky mládeže 2×, juniorů a  dospělých 3× týdně, účast na individuálních 
soutěžích, účast na soutěži smíšených družstev dospělých III. Liga Jižní Čechy 
a  III. Liga Jihozápadní Čechy. Účast na semináři pro trenéry s prodloužením 
licence. Účast na kurzu rozhodčích. Hromadný nábor nových členů neproběhl 
z důvodu malé kapacity hodin v tělocvičně 2,5 hodin týdně. Došlo k doplnění 
čtyřmi hráči avšak jen v kategorii U15. Do soutěže nebyli zapojeni. V roce 2019 
jsme pořádali celkem šest turnajů. Dva pro mládež, jeden oddílový a  druhý 
mistrovský turnaj kategorie U15. Čtyři turnaje patřily dospělým. Dva turnaje 
mistrovské GPD dospělých, jeden GPC dospělých a jeden GPE.

Výsledky
V roce 2019 hráči našeho oddílu získali na turnajích celkem 95 umístění. 
Z toho  zlatých:  21
  stříbrných: 29 
  bronzových:  45

Akce
Pro děti z oddílu a děti spřátelených oddílů Vodňan a Tábora pořádáme každo-
ročně dva neoficiální turnaje, a to vždy kolem svátků sv. Mikuláše a na den dětí. 
Děti našeho oddílu vždy ukončí sezonu turnajem na konci června.
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Mimořádné události 
Oddíl badmintonu TJ ČZ Strakonice, spolek společně s oddílem Sokol Vodňany, 
pořádal za podpory měšťanského pivovaru Dudák a společnosti Expert Elektro Jan-
kovský sérii čtyř turnajů Strakonicka v mistrovské soutěži GPD dospělých s názvem 
DUDÁK CUP. Účastnilo se ho dohromady na šedesát mužů a dvacet pět žen. Cel-
kovým vítězem se stal strakonický borec vietnamského původu Pham Van Thanh. 
V  kategorii ženy turnaj zvítězila strakonická Veronika Kudláčková a  na druhém 
místě skončila Magdaléna Suská, taktéž členka oddílu TJ ČZ Strakonice, spolek.

Vítězné družstvo III. Ligy badmintonu foto: archiv klubu
Zleva nahoře: Štěpán KALBÁČ, Zdeněk PŘIB, Josef SMETANA, Josef Kudláček 
Zleva dole: Veronika KUDLÁČKOVÁ, Denisa PETERKOVÁ 

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

dospělí III. liga smíšených družstev Jihočeský přebor 1. místo

dospělí III. liga smíšených družstev jihozápadní přebor 4. místo



77

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního tenisu
jméno předsedy  Josef Opava 
kontaktní osoba  Miroslav Krejčí
ulice, ČP, obec  Máchova 108, 386 01 Strakonice
členská základna 
(děti/dospělí)  8/22
úroveň soutěží  celostátní, krajská a regionální úroveň

Oddíl stolního tenisu si pro ročník 2018/2019 stanovil za cíl vyhrát III. ligu 
a pro příští sezónu si zajistit účast ve II. lize. Dalším cílem byla výchova mla-
dých talentů s jejich zapojením do družstev dospělých. Tyto cíle nadmíru oddíl 
splnil a za vzornou reprezentaci města Strakonice byli starostou města Břetisla-
vem Hrdličkou oceněni jednotliví hráči a trenéři. 

Výsledky
Ročník 2018/2019 patřil pro oddíl stolního tenisu vůbec mezi nejúspěšnější 
v historii. „A“ družstvo vyhrálo suverénním způsobem III. Ligu (20 vítězství, 
1 remíza, 1 prohra) a  pro sezónu 2019/2020 si zajistilo účast ve II. lize. „B“ 
družstvo vyhrálo Jihočeskou divizi a pro sezónu 2019/2020 si zajistilo účast ve 
III. lize. 
Družstvo dorostenců ve složení J. Slapnička, O. Krejčí, L. Zeman, J. Vonášek 
skončilo na Mistrovství ČR družstev na 7 místě. V krajském žebříčku doros-
tenců skončili J. Slapnička na 1. místě, O. Krejčí třetí, L. Zeman devátý. Soňa 
Krejčová skončila na 4. místě v kategorii mladších žákyň.

Akce
Oddíl stolního tenisu uspořádal 26. 12. 2019 pro své členy tradiční vánoční tur-
naj, který byl v pořadí již 63. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů a hráček. Vítězem 
se stal Jakub Slapnička.

Mimořádné události 
10. 5. 2019 oslava postupů do II. a III. Ligy v herně spojená s exhibicí za účasti 
veteránů Milana Orlowského a Jindřicha Panského.
10. 5. 2019 přijetí hráčů a trenérů starostou města Břetislavem Hrdličkou a je-
jich ocenění pamětními listy za vzornou reprezentaci města Strakonice. 
Jakub Slapnička byl za rok 2019 vyhlášen sportovcem roku v kategorii mládež 
do 18 let.
Družstvo dorostenců skončilo v kategorii ml. týmů na 3 místě. 
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Přijetí hráčů a trenérů u starosty města dne 10. 5. 2019.  foto: archiv klubu 

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Družstva muži III. liga 1. místo

dtto Jihočeská divize 1. místo

dtto Krajská soutěž 2. místo

dtto Regionální přebor 1. místo

TJ ČZ Strakonice, spolek, šachy
jméno předsedy  Petr Kotál 
kontaktní osoba  Štěpán Soucha
ulice, ČP, obec  Mládežnická 1229, 386 01 Strakonice
úroveň soutěží  2. liga, 3. úrovně divize

Hlavní činností šachového oddílu jsou soutěže osmičlenných družstev (u 3. di-
vize pětičlenných) a přebor jednotlivců.
V sezóně 2018/19 se soutěží zúčastnili 4 družstva, ČZ Strakonice A ve 2. lize 
ŠSČR, B v 1. jihočeské divizi, C ve 2. divizi, D ve 3. divizi.

Výsledky
Družstvo A  skončilo na sestupovém 12. místě. B vyhrálo 1. divizi, a  tím se 
zachovala účast ve 2. lize další rok. C hrálo střed ve 2. divizi (8 ze 16). Déčko 
vyhrálo západní skupinu 3. divize (pětičlenná družstva nejnižší soutěže).
Přebor oddílu byl sehrán o  jedenácti hráčích. Nebyli přihlášeni naši ratingo-
vě nejlepší (Adolf Lacina, Václav Kotál, Milan Spal), hrající na prvních třech 
šachovnicích A družstva. Výsledek přeboru byl 1. Štěpán Soucha, 2. Jakub Va-
lášek, 3. Petr Janeba. 4. Vít Kotál, 5. Vojtěch Frnoch, 6. Petr Kotál, 7. Roman 
Němec, 8. Václav Novák.
Dlouhodobě se nedaří získat stabilní hráče v dětském věku.
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Akce
V  Sokolovně se konal druhý ročník rapidového turnaje Strakonický Rumpál. Ša-
chový oddíl ho organizoval z prostředků, které sám získal v soukromém sektoru, 
tento rok i s finanční podporou Šachového svazu České republiky. Je to nejdůleži-
tější šachový turnaj jednotlivců v okrese Strakonice a počet i kvalita jeho účastníků 
stoupá. Turnaj byl součástí kulturní přehlídky Strakonice nejen sobě, s  níž oddíl 
dlouhodobě spolupracuje. Oddíl se rovněž podílí na vedení šachového kroužku při 
RC Beruška.

Mimořádné události
V tomto roce nás po dlouhé nemoci navždy opustil Antonín Samec, hráč A druž-
stva. Byl mu věnován letošní ročník turnaje Strakonický Rumpál.
S cílem zvýšit kvalitu hry svých členů oddíl navázal spolupráci s mezinárodním 
mistrem Ivanem Hausnerem, vydavatelem časopisu Československý šach a hrá-
čem extraligy, který oddíl opakovaně navštívil a  podělil se s  ním o  své hráčské 
zkušenosti.
Součástí webových stránek je obsáhlá fotogalerie, často s pozicemi na šachov-
nici (zajímavé pro šachisty).

Členská základna 
29 členů, z toho 23 dospělých aktivních, 5 dospělých neaktivních, 1 žák neak-
tivní. Mimo to 1 zemřelý (vyřazen). 
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Foto ze zápasu 2. ligy A, 10. 2. 2019, ČZ Strakonice – Sokol Tábor. Hrají zleva Milan Borkovec (Tábor, 
kapitán) a Václav Kotál (ČZ). V. Kotál vyhrál a pomohl k výhře 4.5 :3.5. Diváci zleva Luděk Mészáros 
(Tábor), Milan Spal (ČZ), Jiří Žáček (ČZ, v zápase nehrál), Milan Hrubý (Tábor), Aleš Růžička (Tábor), 
Zdeněk Šlapák (ČZ)       foto: archiv klubu

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Šachy 2. liga A ŠSČR 12. místo (sestup)

Šachy 1. divize JŠS 1. místo (postup)

Šachy 2. divize JŠS 8. místo

Šachy 3. divize západ JŠS 1. místo
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TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu
jméno předsedy  Josef Opava 
kontaktní osoba  Václav Svach
ulice, ČP, obec  Máchova 107, 386 01 Strakonice
členská základna 
(děti/dospělí)  51/54
úroveň soutěží  krajský přebor, okresní přebor

Trochu si začínáme zvykat, že se každý rok ve volejbalovém oddíle stanou události, 
které zůstanou v paměti na další roky. Letošní rok 2019 není v tomto ohledu žádnou 
výjimkou.
Volejbalový oddíl TJ ČZ Strakonice soustředí svoji pozornost, zejména na 3 oblasti 
činnosti. 
Jednoznačně v  prvé řadě na výchovu dětí a  mládeže. Několik skupin dětí trénují 
zhruba 2× týdně a směřují k šanci zahrát si co nejdříve nějakou soutěž. Cesta to není 
vůbec jednoduchá, ale chuť a píle dětí za to rozhodně stojí. Podíl na výchově nesou 
zejména Václav Mendl, Kateřina Navrátilová, Silvie Bužgová, Pavlína Kalbáčová, Eva 
Vavrušková, Václav Svach a Jan Pňáček.
V soutěžích nastupují kadetky, pod vedením Václava Mendla a Václava Svacha, kte-
ré ukončují sezónu 2018/2019 v krajském přeboru kadetek na výborném 5. místě 
z 11 týmů.
Do další sezóny pak nastupují kadetky do KP kadetek ve složení: Viktorie Bláhová, 
Eva Janochová, Alena Kalbáčová, Anežka Krásová, Agáta Marková, Klára Marková, 
Vendula Samcová, Nikola Sobíšková a na hostování z Písku Kateřina Piksová. Tým 
drží průběžně 6. místo z 9 účastníků. 
Stejný tým pak nastupuje v okresním přeboru žen. Zde jsou součástí týmu ještě juni-
orky Klára Linzmajerová, Barbora Tůmová, Hana Kubičková. Zde ukončují sezónu 
2018/2019 na 7. místě z 12 týmů.

Druhou důležitou oblastí jsou soutěže žen a boj v krajském přeboru KP1. I když jde 
o soutěž žen, tak velkou porci zápasů nesou na sobě juniorky a následně mladší ka-
detky, které patří k pilířům týmu. Trenéři Václav Svach a Eva Vavrušková vedou tým 
v tomto složení: Pavlína Kalbáčová, Petra Kalíšková, Petra Černá, Lucie Hanušová, 
Natálie Němcová, Eva Pellerová, Eva Fialová, Lucie Parkánová, Iveta Šefčíková, Lýdie 
Sádlová, Klára Kuchařová, Linda Pauknerová, Anita Nepodalová a  Kateřina Jano-
chová. Holky statečně bojují a nakonec sezony je z toho 8. místo, s jednobodovým 
odstupem za 2 týmy před nimi. Velice krásný úspěch.
Do sezóny 2019/2020 dochází v týmu k velkým personálním ztrátám. Zcela odchází 2 
velké opory týmu Klára Kuchařová a Linda Pauknerová. Obě přestupují zpět do rodného 
Písku a nastupují jako soupeřky. Za Strakonice odváděly obě po celou dobu svého půso-
bení velmi kvalitní výkony ve všech kategoriích. Ze stejných studijních důvodů s týmem 
již moc netrénují Natálie Němcová, Anita Nepodalová a Kateřina Janochová. Jejich starty 
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v zápasech se vždy rozhodují na poslední chvíli. Nicméně u nich platí, že pokud hrají, tak 
velmi pomohou. Další velkou ztrátou trpí tým od úvodu sezóny – dočasné přerušení hry 
hlásí největší opora – Petra Kalíšková. Důvodem je to nejkrásnější, co může ženu potkat. 
Nahradit tyto hráčky není vůbec snadné. Nově přichází Petra Louženská a dále o to 
víc šancí dostávají mladé kadetky: zejména Alena Kalbáčová, Nikola Sobíšková 
a  Klára Marková. I  když výsledky týmů nejsou moc dobré, tak rozhodně nechybí 
bojovnost a chuť se ukázat. Tým končí rok na průběžném posledním 10. místě. Opti-
mismus ovšem nechybí. Cílem je jednoznačně soutěž udržet. 
Pozitivní je, že družstvo žen hraje ještě zimní ligu v Českých Budějovicích a tam se 
jim daří podstatně více, asi i proto, že se soutěž hraje o víkendu. 
Poslední oblastí činností je udržet mužskou složku oddílu. V krajském přeboru to už 
není, ale okresní přebor a turnaje ještě dohromady dají. 
Sestava týmu pro tuto soutěž stojí zejména na hráčích: Pavel Sládek, Václav Svach, 
František Peller, Adam Kalbáč, Karel Soukup, Jan Pícka, Štěpán Kalbáč, Filip Hro-
mek, kterým pomáhají Pavlína Kalbáčová a Eva Pellerová.
Jejich převaha v okresním přeboru je výsledkově viditelná, ovšem největší radostí je 
samotná hra nějaké soutěže. Je každý rok těžší soutěž udržet aspoň na 3 týmech. 
Chuť ze hry si udržují také v zimní lize mixů v Českých Budějovicích. Jsou to velmi 
kvalitní zápasy.
Tým složený z mužů a žen spolu také objíždí turnaje, zejména na koupališti v Rado-
myšli, v kempu Milavy, nebo v Blatné.

Akce
Oddíl pořádá již tradičně soustředění pro svoji mládež, kde se před novou se-
zónou sehrávají, vzájemně poznávají, např. i v jiných ne volejbalových činnos-
tech (jízda na kolech nebo lodích). Zde využívají zejména letní plavecký areál, 
hřiště v Dražejově na Virtu anebo tělocvičny. V letošním roce si udělali sídlo 
soustředění v areálu Na Sádkách, který vlastní TJ FEZKO Strakonice. 

Mimořádné události 
Na závěr jedna trochu “mimo sportovní“ novinka. V průběhu roku 2019 došlo 
po dlouhých letech, k dobrovolnému ukončení stávajícího předsedy Okresního 
volejbalového svazu Strakonice, pana Františka Kropáčka. Ten místo sebe na-
vrhl Václava Svacha – předsedu oddílu volejbalu TJ ČZ Strakonice, spolek. Ten 
byl pak zvolen jednohlasně členy novým předsedou. Je to jistě oceněním nejen 
jeho práce, ale zejména celého oddílu. 

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Muži Okresní přebor mužů 1. místo / 3 týmy

Ženy Krajský přebor KP 1 8. místo / 9 týmů

Kadetky + juniorky Okresní přebor žen 7. místo / 12 týmů

Kadetky Krajský přebor kadetek 5. místo / 11 týmů
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TJ DRAŽEJOV, Z. S.
Předseda:  Karel Boublík
Sídlo:   Školní 41, 386 01 Strakonice
Web:   www.tjdrazejov.cz
Činnost:  fotbal
členská základna: 
(děti/dospělí) 78/49
úroveň soutěží: dospělí – krajské, mládež – okresní

Fotbalový oddíl vykonává pravidelnou tréninkovou činnost, a  to jak mláde-
že, tak družstev dospělých. Nábor dětí do družstev mládeže probíhá po celý 
rok. Trenéři se vzdělávají na pravidelných seminářích a školeních pořádaných 
FAČR. Družstva mládeže a dospělých se pravidelně účastní fotbalových soutěží 
FAČR i turnajů pořádanými jinými subjekty.

Výsledky
A mužstvo dospělých jako nováček krajské 1. B třídy uhájilo příslušnost v této 
soutěži i  pro další sezónu. Družstvo mladších žáků vyhrálo podzimní část 
okresního přeboru 2019/2020. Od soutěžního ročníku 2019/2020 jsme založili 
družstvo dorostu hrající okresní přebor.

Akce
Pravidelně organizujeme Dětský sportovní den. Na jiné či nové akce jako jsou 
např. fotbalové turnaje mládeže, nemáme odpovídající zázemí.

Mimořádné události
Trvalým problémem je stále se zhoršující stav zázemí – šaten pro sportovce, 
což může vést k  mimořádné události. Díky tomu se musí naše mládežnická 
družstva k tréninkům defacto celý rok převlékat venku, což nám přináší odliv 
členské základny.

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezony 2018/19

Mladší přípravka Okresní přebor Tabulky se dle nařízení FAČR nevydávají

Starší přípravka Okresní přebor Tabulky se dle nařízení FAČR nevydávají

Mladší žáci Okresní přebor 4. místo

Starší žáci Okresní přebor 8. místo

Muži B III. třída 5. místo

Muži A 1. B třída 12. místo

http://www.tjdrazejov.cz
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FEZKO STRAKONICE, Z. S.
předseda:  Marek Fügner
sídlo:   Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice
web:   www.tjfezko.cz
činnost:  plavecké sporty (vodní pólo, plavání, dálkové plavání, otužilci, 
akvabely), kuželky, volejbal, oddíl mentálně postižených, turistické ubytování, 
pronájem hřišť a sportovišť

Dne 15. ledna 2020 se v Praze, Kongresovém centru uskutečnilo vyhlášení An-
kety sportovec ČSPS a ČSVP 2019 a ocenění ČSPS a ČSVP.

Nejlepší vodní polisté roku 2019 – vyhlášení nejlepších sedmiček (družstev) 
Do nejlepší sedmičky žen se „vešly“ hned čtyři hráčky Fezka Strakonice AJ – 
Fügnerová Rozálie, Javůrková Karolína, Kopencová Karolína a Votavová Lucie.

 
 foto: archiv klubu

http://www.tjfezko.cz
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V nejlepší sedmičce mužů byl pak vyhodnocen Aleš Volák. 

 foto: archiv klubu

V části ocenění ČSPS byl uveden odchovanec Fezka Strakonice Jindřich Vág-
ner, účastník letních olympijských her v Tokiu v roce 1964.

Sportovec okresu Strakonice 2019
Dospělí: vyhodnocena Barbora Hlavatá – vodní pólo – několikanásobná mis-
tryně ČR
Mládež: Eliška Vokatá – plavání – několikanásobná mistryně ČR
Síň slávy: Jindřich Vágner – účastník olympijských her v Tokiu

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FEZKO STRAKONICE, Z. S. – ODDÍL PLAVÁNÍ
15. ledna 2020 se v Praze, Kongresovém centru uskutečnilo vyhlášení ankety 
sportovec ČSPS 2019 a ocenění ČSPS. 
V kategorii uvedení do síně slávy Českého svazu plaveckých sportů byl uveden 
strakonický rodák Jindřich Vágner. 
14. února 2020 se ve Strakonicích uskutečnilo vyhlášení ankety sportovec okre-
su Strakonice a při té příležitosti byl do síně sportovců okresu uveden strako-
nický rodák Jindřich Vágner, který se v roce 1964 zúčastnil olympijských her 
v Tokiu. 
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Letní pohár Jč. kraje 11 a ml. žactva – 25m, 6 drah
Český Krumlov 18. 5. 2019   

Jméno disciplína zaplavaný čas Umístění

Bayernheimer Hubert 2008 100Z 01:25,36 1.

 200P 03:18,26 1.

 50VZ 00:33,46 1.

 100P 01:31,59 1.

 200PZ 03:05,88 1.

 200VZ 02:42,22 1.

Bouček Kryštof 2011 100P 02:07,23 2.

Boučková Kristýna 2008 400VZ 06:52,73 3.

Ira Jakub 200P 03:35,02 3.

2008 100PZ 01:34,30 2.

 100VZ 01:23,23 3.

 100P 01:43,61 3.

 50M 00:44,83 1.

Kozáková Barbora 2009 50Z 00:51,29 3.

Kudrlová Agáta 2008 200P 03:57,32 2.

Kudrlová Johana 2008 200P 04:04,56 3.

Novák Štěpán 2009 100P 01:53,62 3.

Pešková Jana 2009 100Z 01:47,91 3.

Srb Tadeáš 50P 00:51,34 2.

2010 50VZ 00:45,92 2.

 100P 01:59,22 1.

Tylová Sára 100M 01:26,96 1.

2008 100PZ 01:29,95 2.

 50M 00:39,00 1.

 200PZ 03:19,03 2.

Věnečková Kristýna 100PZ 01:47,19 3.

2009 100P 01:49,60 2.

 50M 00:57,08 3.

Fezko Strakonice A 4×50PZ 02:49,52 2.

Bayernheimer Hubert MIX   

Ira Jakub    

Tylová Sára    

Boučková Kristýna    

Fezko Strakonice A 4×50VZ 02:27,22 2.

Bayernheimer Hubert MIX   

Tylová Sára    

Ira Jakub    

Boučková Kristýna   
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Letní KP ml. žactva, dorostu a dospělých, bazén 25 m, 8 drah
Písek 25.–26. 5. 2019   

Jméno disciplína zaplavaný čas Umístění

Bartoš Vít 100P 01:36,53 3.

2007 200P 03:20,08 2.

Činovská Karolína 50Z 00:35,32 1.

2004 100P 01:23,09 2.

 100PZ 01:16,02 2.

 200PZ 02:43,36 2.

 100Z 01:17,12 2.

 50P 00:40,51 1.

 200P 03:03,75 1.

Kalíšek Adam 50Z 00:32,68 3.

2003 200VZ 02:17,14 3.

Manová Hana 100PZ 01:17,02 2.

2005 50VZ 00:30,52 2.

 100Z 01:14,68 2.

 200Z 02:41,66 2.

 100M 01:15,62 2.

 100VZ 01:11,40 3.

Manová Lucie 100PZ 01:25,98 3.

2007 100Z 01:22,64 2.

 200Z 02:56,99 2.

 100M 01:33,65 3.

Myšková Aneta 50M 00:36,32 2.

2004 50P 00:40,74 2.

Prušáková Natálie 200VZ 02:28,25 2.

2003 100P 01:27,16 3.

 50VZ 00:31,17 2.

 200PZ 02:44,83 3.

 50M 00:34,20 1.

 200P 03:10,30 2.

Přibyl Timothy 2007 50VZ 00:32,46 3.

Ředina Petr 50Z 00:31,01 1.

2002 200VZ 02:10,30 1.

 100PZ 01:08,79 1.

 50VZ 00:27,08 3.

 200PZ 02:31,91 2.

 100Z 01:09,26 2.

 50P 00:37,10 1.

 100VZ 00:56,88 2.
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Srbová Nela 100P 01:30,62 2.

2007 100PZ 01:22,68 2.

 50VZ 00:33,94 3.

 200PZ 02:57,50 2.

 200PZ 02:57,50 2.

 200Z 02:58,96 3.

 100M 01:30,75 2.

 200P 03:12,86 1.

Šafandová Tereza 50Z 00:36,84 2.

2002 100P 01:27,81 1.

 50VZ 00:32,02 2.

 50M 00:36,54 1.

 50P 00:39,99 1.

 100VZ 01:10,28 2.

Švejda Ondřej 100P 01:25,47 3.

2005 200P 03:03,38 2.

Václavík Jiří 100P 01:15,21 2.

2004 50VZ 00:26,08 1.

 200PZ 02:21,07 2.

 50M 00:28,70 2.

 50P 00:34,01 1.

 100M 01:02,87 2.

 100VZ 00:57,14 2.

Váchalová Terezie 2007 100P 01:34,34 3.

Vokatá Eliška 200VZ 02:11,66 1.

2006 200M 02:31,16 1.

 100PZ 01:09,07 1.

 50VZ 00:27,81 1.

 200PZ 02:28,76 1.

 100Z 01:12,72 2.

 100M 01:07,98 1.

 100VZ 00:59,57 1.

Wieser Daniel 100P 01:24,31 2.

2005 50VZ 00:29,71 3.

 100Z 01:19,95 3.

 100M 01:11,31 2.

 100VZ 01:03,88 3.

Wieser Filip 200VZ 02:37,07 3.

2007 100P 01:31,83 1.

 100M 01:26,49 3.

 200P 03:10,30 1.

 100VZ 01:10,87 3.
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Zralá Linda 800VZ 11:30,82 2.

2003 50M 00:36,96 3.

 100M 01:25,75 3.

TJ Fezko Strakonice 4×50PZ 02:05,63 3.

Kalíšek Adam Muži   

Wieser Daniel    

Václavík Jiří    

Ředina Petr    

TJ Fezko Strakonice 4×50VZ 01:48,69 2.

Václavík Jiří Muži   

Ředina Petr    

Kalíšek Adam    

Wieser Daniel    

TJ Fezko Strakonice A 4×50PZ 02:13,83 3.

Manová Hana Ženy   

Činovská Karolína    

Vokatá Eliška    

Prušáková Natálie    

TJ Fezko Strakonice A 4×50PZ 02:05,72 2.

Manová Hana Mix   

Václavík Jiří    

Vokatá Eliška    

Ředina Petr    

TJ Fezko Strakonice A 4×50VZ 01:51,04 1.

Václavík Jiří Mix   

Manová Hana    

Vokatá Eliška    

Ředina Petr    

Strakonický Zlatý fez 2019 – 50m bazén – 8 drah
Strakonice 1. 6. 2019   

Jméno disciplína zaplavaný čas umístění

Bayernheimer Hubert 200PZ 03:07,61 3.

2008 200VZ 02:41,41 3.

 200P 03:15,20 3.

Bouček Kryštof 2011 100P 02:08,65 1.

Linhartová Klaudie 50VZ 00:55,75 2.

2012 50P 00:55,34 1.

Manová Hana 2005 100Z 01:17,77 3.

Manová Lucie 2007 100Z 01:26,08 3.

Prušáková Natálie 2003 200PZ 02:50,19 3.
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Rajdoš Dominik 2002 100P 01:29,21 1.

Rajdoš Nicolas 100P 02:03,05 3.

2010 50P 00:56,44 3.

Ředina Petr 200PZ 02:37,93 2.

2002 50VZ 00:27,09 2.

 200VZ 02:18,22 2.

 100VZ 00:58,60 3.

 100Z 01:16,40 3.

Srbová Nela 100P 01:33,40 3.

2007 200P 03:18,77 2.

Šafandová Tereza 100P 01:31,70 1.

2002 50VZ 00:32,40 3.

 100VZ 01:12,34 3.

 200P 03:19,82 1.

Šťastný Jakub 2012 50P 01:09,00 1.

Václavík Jiří 200PZ 02:25,52 1.

2004 100M 01:02,48 1.

 100VZ 01:00,57 3.

 200P 02:51,48 2.

Váchalová Tereza 2007 50P 00:44,45 2.

Věnečková Kristýna 100P 01:48,68 2.

2009 50P 00:48,39 3.

Vokatá Eliška 200PZ 02:32,20 1.

2006 50VZ 00:28,65 1.

 100M 01:09,19 1.

 100VZ 01:01,65 1.

Wieser Daniel 100P 01:29,66 3.

2005 100M 01:15,59 3.

Wieser Filip 100P 01:32,02 2.

2007 200PZ 02:58,81 2.

 50VZ 00:32,91 2.

 50P 00:42,40 2.

 100VZ 01:12,37 3.

 200P 03:11,29 2.
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Letní mistrovství ČR st. žactva – ročník 2006, 50m bazén – 8 drah
Plzeň 15.–16. 6. 2019   

Jméno disciplína zaplavaný čas umístění

Vokatá Eliška 200VZ 02:13,79 2.

2006 200M 02:39,22 2.

 50VZ 00:27,96 1.

 200PZ 02:32,25 3.

 100M 01:07,20 1.

 100VZ 01:00,04 1.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FEZKO STRAKONICE, Z. S.  
– ODDÍL VOLEJBALU
Tabulka soutěže Okresní soutěž žen:

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)

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FEZKO STRAKONICE, Z. S.  
– ODDÍL KUŽELEK
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2018/2019
Fezko A v KP2 obsadilo 11. místo s 13 body a průměrem 2437 a sestoupilo do 
okresního přeboru. Na domácí kuželně prohrálo 5 zápasů a  z  cizích kuželen 
přivezlo pouhý 1 bod.
Fezko B skončilo v okresním přeboru na 4. místě s 11 body a déčko na 5. místě 
se 4 body.
V  kvalifikaci o  postup do KP2 v  Blatné skončilo kombinované družstvo na 
3. nepostupovém místě.
Družstvo dorostu obsadilo v krajském přeboru družstev 7. místo 14 bodů, prů-
měr 1102.
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Konečné pořadí Poháru mladých nadějí ročníku – 2018/2019: 
st. žáci: 27. Hejpetr Matyáš   49 bodů z 6. turnajů průměr  232 
ml. žáci: 21.  Mikeš Vítek   39 bodů z 6. turnajů průměr  221

Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2019/2020
Po podzimní části okresního přeboru vedlo Fezko A  s  18 body při průmě-
ru 2414. V  neúplné tabulce okresního přeboru figurovalo céčko na 3. místě 
s 11 body a béčko bylo na 5. místě se 7 body. 
  
Podzimní část Poháru mladých nadějí ročníku – 2019/2020:
st. žáci:   11. Hejpetr Matyáš   69 bodů z 5 turnajů  průměr 245
ml. žáci:  10. Mikeš Vítek   76 bodů z 5 turnajů  průměr 253 
 
Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2019 stali v jednotlivých kategoriích:
 seniorky:  Kyrianová
 muži:   Hůda
 senioři:  Hendl
 dorostenci:  Kalous ml. 
 starší žáci  Hejpetr Matyáš  

Okresní přebor mužů na rok 2019 vyhrál Vaňata Jiří (Blatná), 542 bodů.
Nejlepším seniorem nad 60 let byl Hendl (Fezko), 543 bodů.
Soutěž žen vyhrála Lukešová (Písek), 498 bodů a  nejúspěšnější seniorkou se 
stala Hajíčková (Písek), 467 bodů.
Na mistrovství kraje seniorů nad 60 let na kuželně Dynama ČB zvítězil Hendl, 
531 bodů, v seniorkách byla v Českých Velenicích Kyrianová osmá s 485 body.
Na mistrovství kraje starších žáků v Nových Hradech obsadil Hejpetr Matyáš 4. 
místo s 213 body a v mladších žácích Mikeš Vítek 5. místo s 223 body.
Na přeboru České republiky seniorů nad 60 let ve Vrchlabí skončil Hendl 21., 
1032 bodů, a Kyrianová v Prostějově 39., 460 bodů.
   
Jednorázové soutěže družstev
V květnu 2019 proběhl turnaj čtyř v Příbrami. Fezko obsadilo 3. místo s 4583 body.
Na kuželně Fezka byl uspořádán 16. ročník jarního turnaje. V soutěži družstev 
mužů vyhrála čtveřice Kovohutí Příbram s 2247 body,  v  soutěži družstev 
žen Sokol Písek 2019.
V soutěži jednotlivců zvítězili Vokurka (Blatná), 605 bodů, a Šafránková (Loko 
ČB), 566 bodů.
V  39. ročníku turnaje Fezka O  putovní kuželku obsadilo domácí družstvo 
2. příčku – 5875 bodů.
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Jednotlivce vyhrál Hendl, 1113 bodů, před Petrem Neumajerem (Sparta), 1093 
bodů.
Zúčastnili jsme se i několika dalších turnajů (např. turnaje v Havlovicích, Nové 
Bystřici a Chýnově).
Pro dorostence a žáky jsme uspořádali tradiční vánoční turnaj.
Pro neregistrované jsme uspořádali turnaj na 4×60 hodů sdružených na jaře 
roku 2019. Zúčastnilo se ho 57 mužů a 27 žen.
Rok 2019 jsme zakončili tradičním turnajem O metrovou jitrnici. Soutěž na 40 
hodů sdružených nejlépe sehráli Roj (Příbram), 208 bodů, Koubová, 169 bodů, 
a Mikeš Vítek, 159 bodů. Startovalo celkem 49 účastníků.
 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FEZKO STRAKONICE, Z. S.  
– ODDÍL VODNÍHO PÓLO
Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2019

Název TJ, SK Sportovní odvětví Kategorie Název soutěže Umístění 1. 1. 
2018/19

Pořadí v tabulce 
2018/19

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Muži Pohár ČSVP  
1. liga

7. 1.  
7.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Ženy 1. liga 1. 1.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Starší dorostenci 1. liga 3. 1.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Starší dorostenky 1. liga 1. 1.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Mladší dorostenci Pohár ČSVP 
1. liga

1.  
3.

2.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Starší žáci A Pohár ČSVP  
2. liga

2.  
3.

3.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Starší žáci B 
Družstvo dívek

Pohár ČSVP  
3. liga

4.  
1.

1.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Mladší žáci A Pohár ČSVP 
1. liga

2.  
3.

2.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Mladší žáci B Pohár ČSVP 
2. liga

4.  
3.

3.

TJ Fezko Strakonice Vodní pólo Mini žáci Pohár ČSVP 1. 1.
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Vítězné družstvo Českého poháru 13. 10. 2019.  foto: archiv klubu

Vítězné družstvo žen. foto: archiv klubu
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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 2019 měla TJ k 31. 12. celkem 328 členů, z nichž žactva 258, zbývajících 
70 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odbo-
ru všestrannosti v počtu 285 členů a v oddíle stolního tenisu v počtu 43 členů.

Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
• starostka  Věra Hurychová
• místostarosta  Vladimír Hovorka
   Ing. Jaroslav Požárek
• jednatel  Věra Hurychová
• náčelník  Zdeněk Korejs
• náčelnice  Daniela Janečková
• vzdělavatel  Mgr. Věra Hrdličková
• hospodářka  Jana Hrachová
• členové  Ing. Josef Jungvirt 

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ 
převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili 
dotace MŠMT, Jihočeského kraje, SŽJ a města Strakonice. Dotace stačí pokrý-
vat jen část našich nákladů, ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly co 
nejlepší podmínky na jejich činnost. V  tomto roce byla provedena renovace 
sociálního zařízení v kulturní části naší sokolovny. 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL STRAKONICE  
– ODBOR VŠESTRANNOSTI
Měl celkem 285 členů z toho 231 dětí v kategoriích R+D, PD, mladšího a starší-
ho žactva 3 dorostenky, 12 mužů, 20 žen, 4 seniory a 15 seniorek. 
Tak jako obvykle se celý rok 2019 nesl především ve sportovním duchu, který 
byl často obohacen zábavou pro děti i dospělé.
Celý rok se naši cvičenci v hojném počtu účastnili závodů všestrannosti.

Soutěž všestrannosti – plavání, gymnastika, šplh a atletika
12. 1. se uskutečnil první závod všestrannosti v roce 2019. Závod v plavání se 
uskutečnil u nás ve Strakonicích a my jsme byli SŽJ požádáni o  jeho uspořá-
dání. Závodu se zúčastnilo celkem 150 závodníků, z  toho 25 závodníků bylo 
z naší jednoty.
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Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích přeboru v plavání:
• PD   Wágnerová Adéla – 4. místo
• žákyně I. Mrázová Barbora – 3. místo
  Šuláková Linda – 6. místo
• žákyně II  Machová Adéla – 10. místo
• žákyně III Charvátová Radka – 4. místo
• žákyně IV.  Samcová Darina – 6. místo
• žáci I.  Kloud Jan – 10. místo
• žáci II.  Hrdlička Zbyněk – 7. místo
• žáci IV.  Kubelák Filip – 4. místo 

7. 4. 2019 proběhl župní přebor v gymnastice a šplhu v Písku. Ze Strakonic se 
zúčastnilo 30 dětí v gymnastice a 23 dětí ve šplhu. 

Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích přeboru v gymnastice a šplhu.
Gymnastika
• PD   Wágnerová Adéla – 2. místo
  Hurych Filip – 12. místo 
• žákyně I. Chylíková Kamila – 10. místo
  Šuláková Linda – 14. místo 
• žákyně II. Poklopová Lucie – 10. místo
  Samcová Pavlína – 17. místo
• žákyně III. Plechatá Kateřina – 9. místo
  Mikasová Tereza – 10. místo
• žákyně IV.  Samcová Darina – 5. místo
• žáci IV.  Kubelák Filip – 1. místo

Šplh
• žákyně I. Novotná Eliška – 8. místo
  Chylíková Kamila – 12. místo 
• žákyně II. Machová Adéla – 16. místo
  Jungvirtová Karolína – 18. místo
• žákyně III. Mikasová Tereza – 4. místo
  Petrovičová Helena – 15. místo
• žákyně IV.  Samcová Darina – 4. místo
• žáci IV.  Kubelák Filip – 3. místo

4. 5. 2019 se na stadionu v Písku konal župní přebor v atletice. Ze Strakonic se 
tohoto přeboru zúčastnilo 32 dětí ve všech věkových kategoriích.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: běhy – sprint a dlouhá trať, skok daleký, hod 
kriketovým míčkem a vrh koulí.
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Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích přeboru v atletice:
• PD    Bernas Tomáš – 2. místo
  Krejsová Eliška – 7. místo 
• žáci I.  Kloud Jan – 9. místo
  Dubový Vojtěch – 19. místo 
• žákyně I. Šuláková Linda – 3. místo
  Fáberová Markéta – 12. místo
• žákyně II.  Machová Adéla – 8. místo
  Fáberová Anežka – 9. místo
• žákyně III.  Mikasová Tereza – 5. místo
  Petrovičová Helena – 7. místo
• žákyně IV.  Samcová Darina – 2. místo 
• žáci IV.  Kubelák Filip – 2. místo
 

Gymnastický dvojboj.  foto: archiv klubu 

Ostatní sportovní soutěže, kterých se také zúčastnili strakoničtí závodníci:
23. 11. 2019 proběhla soutěž MTG v  Písku, které se zúčastnila 2 strakonická 
družstva. Jedná se o soutěž ve dvojboji družstev – akrobacie a přeskok s tram-
polínkou.
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• Kategorie II. starší žactvo A (MIX) – 5. místo
• Kategorie II. starší žactvo B – 7. místo

15. 12. 2019 se družstvo A (MIX) kvalifikovalo na soutěž MTG – oblast západ 
v Praze, kde se umístilo na krásném 5. místě.

27. 4. 2019 jsme se zúčastnily v počtu 12 závodnic soutěže gymnastický dvoj-
boj. Závod, který se sestává ze dvou disciplín – cvičení na prostných a na kla-
dině se uskutečnil v Písku. 

27. 5. 2019 se uskutečnil 1. ročník májového přeboru v gymnastice naší jednoty 
tzv. Májový gymcup 2019. Zúčastnilo se celkem 38 dětí ve všech věkových kate-
goriích. Naše cvičitelky se velice dobře zapojily ve funkci rozhodčích. Všichni 
jsme si tento 1. ročník užili a podle ohlasu rodičů se nám akce vydařila. Již teď 
se těšíme na další ročník, abychom všem ukázali, jak jsme se zlepšili a co nové-
ho jsme se naučili. 

Během roku proběhla i řada kulturních akcí: 
7. 1. jsme přivítali nový cvičební rok tradiční „Pyžampárty“, na kterou se všech-
ny děti každý rok velice těší, je plná her, soutěží, tance a jako každý rok končí 
i velkou polštářovou bitvou.

9. 2. vystoupily naše ženy se svou pódiovou skladbou “Hole v  ruce“ na plese 
lékařské komory. 

16. 2. jsme pro naše děti, jejich kamarády a rodiče uspořádali „Dětský karne-
val“. Nechyběly soutěže, hry a  tanec. Byla vyhlášena soutěž o  nejhezčí mas-
ku. Na závěr si účastníci soutěží odnesli různé odměny, nafouknuté balónky, 
z nichž měly děti snad největší radost, neboť se snesly z galerie naší sokolovny.
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       foto: archiv klubu 

10.–12. 5. se konalo soustředění cvičitelů na Kubově Huti.
 
8. 6. se naše ženy zúčastnily tradiční přehlídky Dance show, kde vystoupily 
s pódiovou skladbou s názvem „Hole v ruce“.

13. 6. jsme na závěr cvičebního roku uspořádali výlet na strakonické Podskalí, 
kde jsme dětem připravili různé soutěže a hry v přírodě, využili jsme i zařízení 
kempu, kde se děti vyřádily na trampolíně, skluzavkách a průlezkách. Celé od-
poledne jsme zakončili táborákem a opékáním špekáčků.
 
5.–14. 7. se uskutečnil letní tábor na naší tradiční základně v Malé Turné. Bě-
hem naší celotáborové hry „Turnwood fest 2019“ jsme zažili spoustu legrace 
a již se těšíme na další setkání pod stany.
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 foto: archiv klubu

28. 9. jsme u  příležitosti celostátní akce „Noc sokoloven“ připravili program 
jak pro členy TJ, tak i pro příchozí. Pro účastníky byla připravena zábavná, ale 
i poučná hra, která je zavedla i do historie strakonického sokola. Každý účast-
ník měl možnost zjistit i své znalosti ze sportovního prostředí. Návštěvníci si 
mohli ověřit své sportovní schopnosti a dovednosti na jednotlivých nářadích, 
která zde pro ně byla připravena. Všichni se dočkali i malé odměny. 

6. 12. jsme uspořádali akademii spojenou s  Mikulášskou nadílkou, na které 
vystoupilo 124 členů našeho odboru všestrannosti. Předvedená vystoupení si 
připravili cvičitelé s dětmi z jednotlivých kategorií. Na závěr všechny děti do-
staly sladkou odměnu od Mikuláše a ty zlobivější dostaly i něco málo od čerta.

7.–8. 12. jsme uspořádali druhý víkendový pobyt našich cvičitelů na Kubově Huti.

16. 12. se uskutečnil vánoční výlet za zvířátky na strakonické Podskalí. Děti při-
nesly pamlsky (ovoce, suchý chléb), kterými ozdobily malé stromečky, a poté 
se s rozsvícenými lampiony vydaly na strakonický hrad, kde se za zvuků koled 
rozloučily se cvičebním rokem 2019.

26. 12. se konal tradiční turnaj „Memoriál Františka Roučky“ v sálové kopané. 
Zúčastnilo se 5 družstev. Tento rok se družstvo strakonických mužů umístilo na 
krásném 1. místě a získalo tak putovní pohár.   
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL STRAKONICE  
– ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Oddíl stolního tenisu měl v daném roce celkem 43 členů, z toho 27 členů mlá-
deže. Vykonával sportovní činnost pravidelně 3× týdně vyjma školních prázd-
nin v červenci a srpnu. Hlavní zaměření bylo směrováno na co nejlepší spor-
tovní výsledky v  mistrovských soutěžích – dvě družstva v  krajském přeboru 
a dvě družstva v okresním přeboru.

Značné úsilí bylo věnováno kroužku mládeže, kde je zapojeno 27 dětí, které tré-
nují pravidelně 2–3× týdně pod vedením trenérů s licencí ČAST. Žáci a žákyně 
se zúčastnili celkem 12 turnajů na úrovni kraje (bodovací a žebříčkové turnaje 
jednotlivců, přebory družstev), z toho 5 turnajů uspořádal oddíl stolního tenisu 
Sokola Strakonice.

Nejlepší výsledky dosáhly v žákyních Jungvirtová Veronika, Hynková Gabriela, 
Jungvirtová Karolina, Čapková Eliška a Hynková Tereza. V žácích měli nejlepší 
výsledky Pojsl Lukáš, Rubeš Václav a Soukup Robert. 

Čtyři členové oddílu se zúčastnili osmidílného seriálu veteránských turnajů 
v České republice a následně ME v Budapešti. Nejlepších výsledků v rámci ČR 
a na ME veteránů dosáhl Ing. Jungvirt Josef.

Organizačně a  technicky jsme zabezpečili dva krajské turnaje Hasičského zá-
chranného sboru. Činnost oddílu stolního tenisu je otevřená i  pro zájemce 
z řad sportující veřejnosti. Dva členové jsou aktivně zapojeni ve výboru TJ So-
kol Strakonice.
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[ INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY

Sára Veselková – snowboardcross, 20 let
FIS závody: 
9. 2. 2019, Dolní Morava, Česká republika – 5. místo
10. 2. 2019, Dolní Morava, Česká republika – 4. místo
24. 2 2019, Boží Dar, Česká republika – 5. místo
9. 3. 2019, Kuehtai, Rakousko – 3. místo
10. 3. 2019, Kuehtai, Rakousko – 6. místo
16. 3. 2019, Dolní Morava, Česká republika – 3. místo
17. 3. 2019, Dolní Morava, Česká republika – 3. místa

Sára Veselková na 3. místě v Kuehtai.  foto: archiv Sáry Veselkové
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JUNIORSKÉ závody: 
27. 1. 2019, Grasgehren, Německo – 7. místo
2. 3. 2019, Kuehtai, Rakousko – 8. místo

 
 foto: archiv Sáry Veselkové

EVROPSKÉ POHÁRY: 
29. 1. 2019, Val Thorens, Francie – 13. místo
6. 2. 2019, Dolní Morava, Česká republika – 9. místo

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ: 
1. 4. 2019, Reiteralm, Rakousko – 12. místo
2. 4. 2019, Reiteralm, Rakousko – 17. místo v týmech
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Jana Prokešová – box, 25 let

Úspěchy 2019 
1. místo – League pound4pound v Linzu
1. místo – titul MČR 2019 v Praze 
1. místo Německá liga + ocenění nejtechničtější boxerka
1. místo na galavečeru Girl Power Night vol. 2
5. místo Mezinárodní turnaj v Maďarsku – Bocskai Tournament
2. místo galavečer Evropa vs. Asie

 
 foto: archiv Jany Prokešové

Jana Prokešová, na fotografii 4. zleva.  foto: archiv Jany Prokešové
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Jana Pichlíková – cyklistika, 34 let
V sezóně 2019 si cením několika hodnotných maratonských výsledků. V červ-
nu se mi podařilo vyhrát dva mezinárodní UCI maratony, a to velice uznávaný 
maraton Malevil cup v Podještědí na 100 kilometrů, kde se sešla maratonská 
špička z Evropy a druhým byl Bikemaraton Drásal České spořitelny v Holešově 
na 85 km v Hostýnských vrších. Mezitím jsem získala titul vicemistryně České 
republiky v  maratonu Specialized Extrem bike Most na velice těžké technic-
ké trati, která ze 70 procent připomínala závod cross country, celý závod čí-
tal 72 kilometrů. Obhajoba titulu mistryně potřetí v řadě mi nevyšla o 2 min 
45 vteřin za profesionální závodnicí Jitkou Čábelickou. Začátkem května jsem 
vyhrála Author Šela maraton na 100 km v kategorii žen, byl to první dlouhý 
maraton sezóny 2019 navíc zařazený do Českého poháru maratonů, stejně tak 
Author Král Šumavy, jenž byl o pět kilometrů delší, zde jsem získala stříbrnou 
příčku. V polovině července 2019 jsem obsadila 5. místo na UCI Südtirol Dolo-
mity Superbike na 115 kilometrů dlouhé trati s převýšením 3300 m. Z Českého 
poháru crosscountry olympic (XCO) 2019 jsem absolvovala 5 z 6 podniků v ka-
tegorii ženy Elite. Před každým z nich jsem navíc absolvovala sobotní maraton 
ze série Kola pro život, kde jsem vybojovala celkové první místo v ženách v ab-
solutním pořadí, a to potřetí v řadě (2017, 2018, 2019). Start a dobré umístění 
na českém šampionátu v Hlinsku na trati XCO mi mohl otevřít vrátka k účasti 
na evropském šampionátu v Brně ve dnech 25. až 28. 7. 2019. Podmínkou bylo, 
že musím být v elitní kategorii žen do šestého místa. To se povedlo, skončila 
jsem pátá a  nominovala se tak na Evropu, kde jsem se na startovní čáru po-
stavila s nejvěhlasnějšími závodnicemi, které patří ke světové špičce. Skončila 
jsem na 35. místě, jako čtvrtá Češka z  šesti nominovaných (z  nichž dvě jsou 
profesionálky). O víkendu 3. až 4. 8. 2019 se konalo další Mistrovství Evropy 
tentokrát v  terénním triatlonu Xterra o  distancích 1,5 km plavání, 35  km na 
horském kole v těžkém terénu s převýšením 1600 m a 10,5 km terénního běhu 
s převýšením přes 600 m. Byla to má premiéra a vyšla skvěle. Získala jsem ti-
tul evropské mistryně v kategorii 30 až 34 let a v celkovém pořadí žen (včetně 
profesionálek) jsem skončila na 17. místě a jako druhá neprofesionálka. Tímto 
závodem jsem se nominovala na MISTROVSTVÍ SVĚTA V TERÉNNÍM TRI-
ATLONU XTERRA NA HAWAII, které se konalo 27. 10. 2019, kde jsem vybo-
jovala TITUL MISTRYNĚ SVĚTA v  terénním triatlonu v  kategorii 30–34  let 
z  22 závodnic v  čase 3:26:00, v  celkovém pořadí amatérských závodnic jsem 
obsadila čtvrté místo o čtyři vteřiny za třetí závodnicí a v celkovém pořadí včet-
ně profesionálek 20. příčku ze 199 startujících žen. Před MS Xterra na Havaji 
jsem ještě stihla vyjet s REPREZENTACÍ ČR na Mistrovství světa v maratonu 
ve Švýcarsku se startem a cílem v malebném městečku Grächen.
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Stručný přehled 2019:
UCI Malevil Cup – 20. ročník mezinárodního závodu (Jablonné v  Podještědí) – 
1. místo (ženy), trať dlouhá 100 km

Mistrovství České republiky v maratonu Specialized Extreme Bike Most – titul vice-
mistryně ČR za 2. místo (ženy), 72 km

Evropský titul v  terénním triatlonu na Mistrovství Evropy Xterra v  Prachaticích 
v age group 30 až 34 let – v celkovém pořadí včetně profesionálek 17. místo a z čes-
kých závodnic 4. místo

TITUL MISTRYNĚ SVĚTA v terénním triatlonu Xterra na MS na Hawaii 27. 10. 
2019 – v celkovém pořadí amatérek 4. místo a v celkovém pořadí včetně profesioná-
lek 20. místo ze 199 účastnic z celého světa

Absolutní vítězka ženské kategorie v seriálu závodů horských kol KOLO PRO ŽI-
VOT potřetí v řadě (2017, 2018, 2019)

Absolutní vítězka Českého poháru maratonů – jenž čítal pět těžkých maratonů, 
– mezi nimi:
Author Šela maraton o délce 100 km (20. ročník) – 1. místo (ženy) 
Author Král Šumavy o délce 105 km – 2. místo (ženy)

5. místo na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY na Českém poháru XCO v Hlin-
sku a tím získání nominace na Mistrovství Evropy XCO (cross-country) v Brně, kde 
jsem vybojovala 35. místo v reprezentačním dresu České republiky

UCI Bikemaraton Drásal České spořitelny (mezinárodní závod) – 1. místo (ženy), 
85 km

UCI Südtirol Dolomiti Superbike – 5. místo (ženy), 113 km

Mistrovství světa v  maratonu s  REPREZENTACÍ ČR ve Švýcarsku – Grächen 
31. místo
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 foto: archiv Jany Pichlíkové
 

 foto: archiv Jany Pichlíkové
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Jiří Baloušek – cyklistika, 41 let
V letošním roce jsem chtěl zkusit nové závody. Závod Loudání 2019 se konal na 
severní hranici republiky s Polskem a Německem, kde jsem 620 km, 15 000 m 
nastoupal, zdolal za 4 dny na 23. místě. Druhý závod Highlands Ultra na Vy-
sočině, to byla 1-denní záležitost, 248 km jsem zdolal za necelých 19 hodin, 
bral jsem to spíš jako přípravu na závod a chtěl vyzkoušet tuto vzdálenost pod 
24 hodin. Poté mě čekal charitativní závod 2 222 km za 111 hodin Metrostav 
Handy Maraton, kde se nám v týmu ŠKODA We Love Cycling povedlo dojet na 
6. místě v celkovém pořadí a 8-člených týmech. Kapitánem týmu byl několika-
násobný olympijský vítěz Jirka Ježek, byl to obrovský zážitek. Vrcholem sezóny 
byl závod Bohemia Divide 2019, který se jel napříč republikou z jihu na sever 
a měřil 736 km a bylo třeba nastoupat 15 500 m. Podařilo se mi obsadit 16. mís-
to ze 78 startujících v čase 3 dny 10 hodin a 16 minut.

Jiří Baloušek, na fotografii první zprava.  foto: archiv Jiřího Balouška
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 foto: archiv Jiřího Balouška
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Jakub Rataj – poděkování ministra obrany 
Strakonický závodník Jakub Rataj byl mezi úspěšnými sportovci ASC Dukla 
a jejich trenéry, které v květnu přijal ministr obrany Lubomír Metnar. Děkovný 
list mu předal za bronz z mistrovství světa družstev v paraski – sportovní dis-
ciplíně, která kombinuje parašutismus a sjezdové lyžování. Informovalo o tom 
ministerstvo obrany ve své tiskové zprávě. Jakub Rataj se ocitl ve společnosti 
sportovců, kteří v uplynulé zimní sezoně dosáhli mimořádných úspěchů, napří-
klad snowboardcrossařky Evy Samkové či snowboardistky Ester Ledecké.
Jakub Rataj byl členem strakonického Aeroklubu, ve výsadkové základně jed-
notky rychlého nasazení v Prostějově hostuje jako příslušník Dukly. Parašutis-
mu se věnuje od roku 2012 a na kontě má přes 900 seskoků. V roce 2016 se stal 
mistrem ČR v přesnosti přistání na cíl. Paraski je mladou sportovní disciplínou, 
která kombinuje dvě disciplíny, sjezdové lyžování (obří slalom) a parašutismus 
(přesnost přistání).

Jakub Rataj (vlevo) se svým kamarádem Petrem Chládkem (vpravo).
foto: archiv Aeroklubu Strakonice, z. s. 
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[ ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2019

Anketu Sportovec Strakonicka 2019 opanovala, stejně jako před rokem, cehnic-
ká cyklistka Jana Pichlíková z týmu Kross Bikeranch team. Rozhodlo o tom hla-
sování sportovních osobností. Druhý skončil fotbalista Zdeněk Ondrášek (FC 
Dallas) a pořadí nejlepších tří uzavřel házenkář Adam Nejdl (HBC Strakonice 
1921). Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v pátek 14. února 2020 v Rytířském 
sálu strakonického hradu, moderátorkou večera byla Alena Šrámková. Oceněni 
byli jako tradičně nejlepší mládežníci, kolektivy a předáno bylo rovněž několik 
dalších individuálních cen. Akci pořádaly Město Strakonice, OS ČUS Strakoni-
ce a Týdeník Strakonicko, hlavním partnerem byl Dudák – Měšťanský pivovar 
Strakonice.

Dospělí – jednotlivci
1. Jana Pichlíková (Kross Bikeranch team) – cyklistika
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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2. Zdeněk Ondrášek (FC Dallas) – fotbal
 

Cenu za Zdeňka Ondráška převzal jeho otec. foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 

3. Adam Nejdl (HBC Strakonice 1921) – házená 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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4. Jindřich Kadula (SK Otava Katovice) – fotbal 

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

5. Tomáš Havlík (TJ ČZ Strakonice) – stolní tenis 
 

foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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6. Kristýna Plechatá (TJ Santoška Praha) – nohejbal

7. Kristýna Tomšovicová (BK Strakonice) – basketbal

8. Roman Častoral (Autoklub Otava Katovice) – rallycross 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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9. Patrik Šebesta (HC Strakonice) – lední hokej
 

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

10. Barbora Hlavatá (TJ Fezko Strakonice) – vodní pólo
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Dospělí – kolektivy
1. fotbalisté SK Otava Katovice
 

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

2. házenkáři HBC Strakonice 1921 
 

foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s.
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 3. stolní tenisté TJ ČZ Strakonice Elektrostav
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Mládež – jednotlivci
1. Jakub Slapnička (TJ ČZ Strakonice Elektrostav) – stolní tenis 
 

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

2. Lucie Švejnohová (Volejbal Plzeň/TJ ČZ Strakonice) – volejbal 
 

foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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3. Jan Kvěch (Markéta Praha) – plochá dráha 

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

4. Eliška Vokatá (Fezko Strakonice) – plavání 
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5. Barbora Plojharová (HBC Strakonice 1921) – házená 
 

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

6. Adéla Junková (BK Strakonice) – basketbal 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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7. Samuel Černý (FK Junior Strakonice) – fotbal 

8. Jan Houška (SK Biatlon Strakonice) – biatlon 

9. Matěj Novák (Ski klub Strakonice) – běh na lyžích 
 

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

10. Richard Žahour (TK Strakonice) – tenis
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Mládež – kolektivy
1. starší žákyně HBC Strakonice 1921 – házená 
 

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

2. starší žákyně BK Strakonice – basketbal 
 

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

3. dorostenci TJ Sokol Radomyšl – nohejbal
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Osobnost roku

František Ředina 
– jeho rukama prošla řada plavců Strakonic. V době, kdy ve Strakonicích fun-
govalo středisko výuky plavání a tréninkové středisko plavání, byl jejich vedou-
cím. Byl jedním z členů, kteří dovedli strakonické plavce k nejlepším výsled-
kům tohoto sportu ve Strakonicích.
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Trenér roku

Přemysl Šroub (SK Otava Katovice) 
– v roce 2019 dovedl fotbalisty Sousedovic k historickému postupu do I. A třídy 
a  během podzimu převzal divizního nováčka z  Katovic. Toho nastartoval ke 
skvělým výsledkům, což vedlo k umístění na třetím místě v celostátní soutěži.
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Síň slávy

Jindřich Vágner 
– v roce 1964 reprezentoval republiku na olympijských hrách v Tokiu v plavání.

Jindřich Vágner na 1. místě. Ilustrační fotografie ze závodů z Bratislavy v roce 1967. 
      foto: Zpravodaj města Strakonice 
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Cena ředitele Dudák Měšťanského pivovaru Strakonice

Václav Krejčí (Sokol Lnáře) 
– předseda Sokola Lnáře a  člen výkonného výboru OFS Strakonice. Fotbalu 
obětuje vše a je také velikým fandou, každý rok zhlédne v rámci okresu desítky 
zápasů. 

  foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Sportovec Sympaťák (čtenářská anketa Týdeníku Strakonicko)

1. žáci SK Slavoj Volyně (92 kuponů) 
– v jarní části sezony 2018/2019 vybojovali ve společenství s Vlachovo Březím 
historickou účast v krajském přeboru. A tam si, tentokrát ve sdružení s Česti-
cemi, počínají velmi slušně. Starší žáci jsou desátí a mladším patří šestá příčka. 
Jsou tak v této soutěži nejlepším okresním zástupcem.
 

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



128

2. druhá třída HC Strakonice (76 kuponů)
 

 foto: okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s. 
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Akce roku

Běh městem Strakonice
80 let strakonického basketbalu
Setkání generací po letech házenkářů



130

Handicapovaní sportovci

Eva Krahulcová 
– závodí v běhu na lyžích, v atletice, plavání, cyklistice a stolním tenisu. Pravi-
delně se umisťuje na medailových pozicích.

Josef Hodánek 
– závodí v běhu na lyžích, v atletice, plavání a cyklistice. Získal několik medailí.

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