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( ÚVOD

Město Strakonice již po šestnácté vydává Ohlédnutí za sportem ve městě Stra-
konice, tentokrát za rok 2020, kdy byla sportovní činnost omezena z důvodu ko-
ronavirové pandemie, což se výrazně odráží i  v  přehledu činnosti jednotlivých 
sportovních klubů. 
Publikace nabídne přehled činnosti místních klubů a  zároveň úspěchy jednot-
livců, kteří reprezentují město Strakonice. Na konci je přehled oblíbené Ankety 
Sportovec Strakonicka za rok 2019.
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( VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 

Český pohár žáků – kanoistika
Ve dnech 27. a 28. 6. 2020 se ve Strakonicích konal Český pohár žáků v kanoisti-
ce. Akce, která byla pojmenována Hvězdy pro hvězdy, se zúčastnili nejúspěšnější 
vodní slalomáři, aby motivovali budoucí hvězdy tohoto sportu. Za špičku tohoto 
sportu se zúčastnila vicemistryně světa kanoistka Tereza Fišerová, bronzový me-
dailista z ME kanoista Tomáš Rak a mistryně světa v Extreme slalomu Veronika 
Vojtová.

Účastníci akce se známými závodníky.  foto: archiv Kanoistického klubu Strakonice
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Memoriál Petra Adlera
Strakonice již po osmé ve dnech od 31. července do 2. srpna v obloukové hale při-
vítaly Memoriál Petra Adlera, který pořádá místní florbalový klub FbC Strakonice 
jako vzpomínku na svého bývalého spoluhráče a trenéra, jenž na jaře roku 2012 
prohrál boj se zákeřnou nemocí.
Akce byla omezena povinností nosit v celém Česku roušky na vnitřních hromad-
ných akcích nad sto lidí. V  hale tak byli přítomní pouze florbalisté, kteří hráli, 
a pořadatelé. Celkem se akce zúčastnilo osm týmů po patnácti hráčích, což před-
stavovalo okolo 120 lidí. 
Memoriál Petra Adlera, to nejsou jenom boje na hrací ploše, ale i podpora dobré 
věci. Za éru trvání akce putovalo na onkologické centrum strakonické nemocni-
ce takřka 150 tisíc korun. Tentokrát však předání šeku při slavnostním zahájení 
neproběhlo, peníze byly předány až po memoriálu na návštěvě pana primáře s pa-
nem ředitelem v nemocnici. 

Zápas v rámci Memoriálu Petra Adlera.  foto: archiv FBC Strakonice, z. s.
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26. ročník Běhu městem
Již po dvacáté šesté se 21. srpna uskutečnil tradiční Běh městem Strakonice, který 
připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Běžci 
všech věkových kategorií se hromadně postavili na start závodu dlouhého 3 300 
případně 6 300 metrů (dvě kola). Vybíhá se od hradu, běží se přes lávku přes Ota-
vu, Rennerovy sady, Velké náměstí, Palackého náměstí, Ellerovu ulici, most Jana 
Palacha a zpět k hradu, kde byl u letního kina cíl.
Nově měli zájemci možnost zúčastnit se kondiční procházky kolem strakonického 
hradu s holemi (nordic walking) za odborné asistence. 
 

Účastníci Běhu městem.  foto: archiv TJ ČZ Strakonice
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Strakonický duatlon
Na konci prázdnin, 29. srpna, se uskutečnil již 3. ročník Strakonického duatlonu. 
Nultý ročník se konal v  rámci oslav 650 let od přiznání městských práv, v  roce 
2017, kdy se akce velmi dobře ujala. Závod se dá charakterizovat jako terénní 
duatlon, protože většina trati vede po lesních a polních cestách. Závodí se systé-
mem běh – kolo – běh a startuje se po kategoriích, vždy s hromadným startem.

 
 

Dětské kategorie v druhé části závodu.  foto: archiv Ski klubu Strakonice
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Strakonický drak 
Neděle 6. září byla ve znamení třetího ročníku závodu dračích lodí Strakonic-
ký drak na Podskalí. Zúčastnilo se celkem 15 družstev v závodě FUN, kategorie 
SPORT MIX čítala čtyři kluby. Oba závody ovládli strakoničtí házenkáři – jak 
kategorii fun v závodě na 200 metrů, tak v premiérovém závod na půlmíli. V hlav-
ním závodě ve finále rozdílem 69 setin vteřiny porazili družstvo Rakeťáků 2, ti byli 
o 11 setin rychlejší než bronzová Slavičí letka. A čtvrtí Hasiči Střelské Hoštice za 
medailovým umístěním zůstali jen o 33 setin sekundy. Souboj o konečné umís-
tění byl tedy mimořádně vyrovnaný. S mnohem větším náskokem pak házenkáři 
ovládli strakonickou půlmíli, kterou zvládli v čase 4:50,17 minuty, druhý Vodácký 
klub Mečichov byl horší o sedm sekund a třetí Rakeťáci 2 ztráceli 8,5 vteřiny na 
vítěze. V  kategorii sport byli nejlepší Pohodáři. Závod opět přilákal stovky ná-
vštěvníků.

Okamžik ze závodu kategorie FUN.  foto: archiv města
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Běh okolo Kuřidla
Ve Strakonicích se 4. října uskutečnil 40. ročník Běhu kolem Kuřidla, který byl 
současně dvacátým ročníkem Memoriálu Františka Kováře. Akci tradičně pořádal 
Ski klub Strakonice. Jedná se o běžecký závod – lyžařský kros, veřejný závod všech 
věkových kategorií, který vede po lesních a  polních cestách. Z  důvodu pande-
mických opatření se jednalo o  poslední sportovní akci, které se mohla účastnit 
veřejnost. 
V rámci jubilejního 40. ročníku Běhu okolo Kuřidla a také vlivem protikoronavi-
rových opatření se organizátoři ze Ski klubu Strakonice rozhodli připravit dlouho-
dobý online závod nazvaný Kuřidlo online 2020. Tohoto závodu se zdarma mohli 
od 24. 7. do 30. 9. zúčastnit všichni závodníci, bez rozdílu věku, ať už závodně či 
tréninkově či jenom ze zvědavosti. Protože závod může každý absolvovat opako-
vaně, může zároveň sloužit ke sledování růstu vlastní výkonnosti každého účast-
níka.

Hromadný start Běhu okolo Kuřidla.  foto: archiv Ski klubu Strakonice
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( FINANCOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU  
 VE STRAKONICÍCH

Město Strakonice v roce 2020 ve svém rozpočtu na oblast sportu počítalo s částkou 
46 384 000 Kč. V rámci Dotačního programu města Strakonice na podporu tělo-
výchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 bylo sportovním 
klubům poskytnuto 7 684 000 Kč. V letošním roce došlo k doplacení dotací z roku 
2019, které nebylo možné vyplatit z  důvodu rozpočtového provizoria. Městské 
organizaci STARZ (Správa tělovýchovných a  rekreačních zařízení) byla pomocí 
dotací skrz sportovní kluby doplacena za nájemné za rok 2019 částka 5 880 000 Kč 
a 1 050 000 Kč na podporu sportovní činnosti dospělých v roce 2018.
V rámci individuálních dotací bylo žadatelům poskytnuto 381 000 Kč, příspěvko-
vá organizace STARZ disponovala částkou na provoz ve výši 31 389 000 Kč. 
 

Investice

Zimní stadion – zvuková a světelná signalizace
Město Strakonice v roce 2020 formou individuálních dotací dofinancovalo spo-
luúčast sportovnímu klubu HC Strakonice získaných grantů Jihočeského kraje na 
realizaci projektu „Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strako-
nicích“ ve výši 149 764 Kč a 88 558 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce stáva-
jících šaten“ na zimním stadionu ve Strakonicích.

Opravy střech na sportovních zařízeních
Investováno bylo 71 269 Kč do zastřešení tribuny Na Sídlišti (inženýrské činnosti), 
dále na opravu zastřešení zimního stadionu bylo vyplaceno 322 378 Kč a zastřeše-
ní plaveckého stadionu si vyžádalo náklady ve výši 796 856 Kč. 
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( KOMISE PRO SPORT  
 A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Komise pro sport a volnočasové aktivity zasedala v roce 2020 celkem čtyřikrát. 

Přehled všech poskytnutých dotací v rámci Dotačního programu města Strakoni-
ce na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit v roce 2020 
je dostupný na https://www.strakonice.eu/content/sport-ostatni-volnocasove-ak-
tivity-2020.

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

 

https://www.strakonice.eu/content/sport-ostatni-volnocasove-aktivity-2020.
https://www.strakonice.eu/content/sport-ostatni-volnocasove-aktivity-2020.
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( TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE V ROCE 2020

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

Vzhledem k  epidemiologické situaci v  roce 2020 neprobíhala aktivita v  oblasti 
sportovní činnosti i přípravy jako v předchozích letech. Aeroklub se tedy zaměřil 
na zkvalitnění podmínek technického zázemí pro činnosti dětí, mládeže i dospě-
lých a podařilo se za podpory MŠMT zrekonstruovat provozní budovu a hangár 
letiště. Další podstatná část naší činnosti byla zaměřena na přípravu mládežnic-
kých kategorií. Výsledkem je zařazení dvou našich členů – juniorů – Karolíny No-
váčkové a Matěje Chládka – do reprezentačních týmu juniorů ČR.
I přes nestandardní podmínky se podařilo zorganizovat ve Strakonicích Mistrov-
ství České republiky v klasických parašutistických disciplínách, jehož součástí byl 
i závod ČP Strakonický dudák, a naši členové – sportovci se zúčastnili několika 
závodů Českého poháru v parašutismu. Z nich přivezli jedno první místo (Petr 
Chládek jr.) a jedno druhé (Petr Klečka).
Omezení v přípravě sportovců se projevilo i na jejich výkonech při MČR. Z do-
mácích závodníků se zúčastnil pouze Petr Klečka, ostatní zajišťovali soutěž jako 
organizátoři. Petr Chládek jr. a Jakub Rataj byli součástí týmu DUKLA III, který 
obsadil v celkovém pořadí družstev 3. místo. V absolutním pořadí se Petr Chlá-
dek jr. umístil na 15. místě, Jakub Rataj na 19. místě.

AGOGE MARTIAL ARTS, Z. S.
předseda: Karel Uhlíř
sídlo: Volyňská 108, Přední Ptákovice, Strakonice
web: www.agogemartial.art
činnost: výuka tradičních bojových umění, karate, aikido, tai chi, cvičení chi-kung, 
kondiční tréninky, poradenská činnost v oblasti sportu, výživy, zdravého životního 
stylu

http://aeroklubstrakonice.weebly.com
http://www.agogemartial.art
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Do činnosti našeho klubu, ostatně jako do všech oblastí života, zasáhla pandemic-
ká krize. Vyhlášením nouzového stavu vládou ČR se naše aktivní sportovní čin-
nost zastavila. Nicméně v krátkých obdobích probíhaly hodiny bojových umění, 
podařilo se zorganizovat víkendový seminář a naši tradiční letní školu bojových 
umění. Zároveň jsme se zúčastnili seminářů pod záštitou organizace SHI KON 
BUDOKAI ČR, ve které jsme členy. V září úspěšně proběhl nábor nových členů.
Náš klub je zaměřen na rozvoj tradičních bojových umění AIKIDO, KARATE, 
TAI CHI. Do uzavření provozovny vládou ČR pravidelně probíhalo 12 hodin bo-
jových umění týdně.
V měsíci červnu jsme zorganizovali víkendový seminář AIKIDO, TAI CHI pod 
vedením Ondřeje Musila Sensei (7. dan).
V  důsledku pandemické krize byl pro trenéry odložen pokročilý instruktorský 
kurz TAI CHI.
V měsíci březnu proběhl seminář AIKIDO v Rychnově nad Kněžnou pod vede-
ním Roberta Mustarda (8. dan) z Kanady, kterého se zúčastnilo i několik členů 
našeho klubu.

 

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

Po návratu do okresního přeboru mužů v sezóně 2018/2019 se sezóna 2019/2020 
nedohrála vzhledem k pandemii covid-19 a celá jarní část sezóny 2020 byla bez 
náhrady zrušena a posléze byla anulována i celá sezóna. V podzimní části sezóny 
2020 se po odehraných 7 zápasech pohybovali Balvani na 9. místě tabulky okresní 
soutěže s 9 body za 3 výhry a 4 prohry při skóre 11:22, ale sezóna byla po 7. kole 
opět přerušena z důvodu pandemie covid-19. Cíle, které si mužstvo dalo v této se-
zóně, byly částečně splněny, bohužel se vlivem pandemie nemohly naplnit. Všech-
na domácí utkání odehráli Balvani na hřišti Na Sídlišti ve Strakonicích. 

Rok 2020 odehráli Balvani v tomto složení:
Brankáři:
Velek Luboš, Laně Josef, Varnuška Pavel 
Obránci:
Frőml Jan, Laně Jan, Šíma Petr, Velek Jaroslav, Bernad Jan, Gramblička Marián, 

Letní škola bojových umění AMA.  foto: archiv klubu

http://www.balvani.cz
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Koubek Pavel, Kinkor Zdeněk
Záložníci:
Bernad Tomáš, Sýkora Petr, Tesař Martin, Vaněk František, Černý Jakub, Kubovec 
Ladislav, Chytil Roman, Hofman Martin, Juřica Libor, Málek Petr, Vondrášek Ri-
chard, Staněk Michal
Útočníci:
Boukalík Michal, Slavík Bohuslav, Svoboda Zdeněk

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

V soutěžích pokračuje devět týmů ženských a pět mužských týmů, i když nejsou 
pod jednotným vedením.
Soutěže prakticky skončily v jarní části nedohrané, díky pandemii. Po nedohrání 
soutěží se na účasti v extraligách nic nemění. Na druhé straně, naše reálné naděje 
na zisk medailí z přeboru ČR žaček a minižaček tyto týmy ztratily. 
Na podzim byl pokus pokračovat, ale po měsíci musely všechny týmy, mimo áčka 
žen, skončit. 
Ženy A přes řadu problémů pokračují v extralize. Často vysoko prohrávají jen pro 
některé nevydařené části zápasů. Mají úzký kádr zkušenějších hráček, navíc bez 
vysokých hráček, mají hlavní cíl – udržet extraligu. 
Z domácích hráček je nejplatnější Kristýna Tomšovicová a Eliška Petrušková.
Do podzimní soutěže vstoupily se značně doplněným kádrem (9 z cizích klubů 
a 6 odchovankyň), po deseti zápasech, ale musely ukončit mistrovská utkání. Do-
sáhly jediné výhry nad pražskou Slovankou a díky řadě nakažených hráček jsou 
jejich zápasy přeloženy na náhradní termíny. Střelecké opory – Simona Růžková, 
Bára Vorlová, Anna Rosecká, z domácích odchovankyň Bára Suchanová.
Ženy C v oblasti prohrály jen jednou, ale i tak skončily v čele přeboru. Jejich hra 
je velmi pohledná a úspěšná, i když hraje řada maminek. Nejlepší střelkyně Lucie 
Housková, Kristýna Tomšovicová a Alena Jeništová.
Do podzimní části vstoupily do druhé ligy dva strakonické týmy, jeden pod hla-
vičkou béčka BK, kde hraje 15 hráček, jsou doplněné juniorkami. A druhý pod 
chlapeckou složkou SBK. Hraje 13 hráček. Kladem je, že přes řadu starostí (rodiny, 
studia) naše odchovankyně hrají a potvrzují širokou základnu. 
V prvních třech zápasech oba týmy vyhrály, ale tím podzim skončil. 
Juniorky v nedohrané nejvyšší soutěži skončily na jedenáctém místě. Oporami 
v jarní části byly Barbora Suchanová, Míša Jánská, Tereza Soukupová, Adéla Sti-
borová. V podzimní části hrají extraligu, ale odehrály jen dva zápasy na hřištích 

http://www.basketst.cz
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soupeřů. Střelecky nejúspěšnější byly Bára Suchanová, Adéla Junková, Míša Ján-
ská a Kája Hauserová. 
Kadetky skončily v extralize desáté a jako juniorky v extralize na podzim pokračují. 
Střelkyněmi byly Adéla Junková, Míša Jánská, Jolana Chylíková. V podzimní části 
si připsaly dvě prohry na domácí palubovce. Nejvíc bodů daly Adéla Junková, Kája 
Hauserová a Adéla Žáčková. 
Starší žačky v jarní části žákovské ligy vybojovaly jen tři výhry. Nejlepšími střel-
kyněmi byly Karolína Půroková, Nella Bernasová, Adéla Žáčková. 
Na podzim sehrály jen dva zápasy a připsaly si jednu výhru. K opoře Bernasové se 
přidaly svými body Denisa Bittnerová a Anastazie Pešková. 
Mladší žačky v jarní části ligové soutěže vybojovaly 6 výher, do extraligy nepo-
stoupily. Střelkyněmi byly Stáza Pešková, Nella Bernasová, Klára Petelová.
Naopak v podzimní části byly úspěšné a naděje na postup do extraligy byla reálná, 
i když v týmu hrála řada mini dívek. Střelkyněmi byly Tereza Šimonová, Magda 
Viererová a Marie Holkupová. 
Trenéři těchto týmů – Petr Martínek, Jirka Johanes, Jarka Bernasová, Jakub Mu-
žík, Lenka Pichlerová.

Minibasketbal dívek 
Všechny týmy, mimo Béčka, byly v čele oblastního přeboru a plánovaly účast na 
přeborech ČR. Navíc jejich hra dávala naději na úspěch. Celkem bodovalo 87 hrá-
ček. To je skutečně široká a nadějná základna pro další sezóny.
V podzimní části sehrály jen dva zápasy.
Nejstarší minidívky: Nejlepší střelkyně byly Magda Viererová, Kristýna Vodvář-
ková a Eliška Trojanová.
Mladší minidívky: Nejlepší střelkyně Kristýna Vodvářková, Linda Kotrčová, 
Kája Grossová.
Nejmladší minidívky A: Nejlepší střelkyně Kája Grossová, Lucie Petelová, Míša 
Karolová.
Nejmladší minidívky B: hrály své první zápasy v přeboru oblasti. Nejlepší střel-
kyně – Julie Bartáčková, Barbora Kadlecová, Natalie Zoubková. 
Trenéři – Radka Drnková, Jakub Mužík, Lenka Pichlerová, Zuzana Karolová, Ni-
kola Drnková, Markéta Jánská, Natalie Breibischová, Kristýna Kotrcová.

Muži hrají budějovický okresní přebor pod názvem Straky. Hrají na Povážské. 
Skončili na druhém místě. Hrají odchovanci z BK od Milana Jandy. Bodovalo 12 
hráčů. Nejlepší střelci byli Dominik Kašpar, Martin Susol, Dominik Račko.
O tým se po všech stránkách stará Michal Pivovarský s Martinem Šlehoferem.

Old ženy se zúčastnily přeboru ČR veteránek, v kategorii nad 30 let si přivezly 
zlato!
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Representace ČR
Adéla Junková je ve výběru representačního týmu do 16 let. Za ČR startovala na 
mezinárodním turnaji v Litvě.
Representovat také mohly gymnasistky, jako vítězky gymnasijního přeboru ČR ve 
hře tři na tři, na mezinárodním turnaji v Indii. Ale vir to zrušil. 
Hrály Adéla Junková, Lucie Čadková, Míša Jánská a Tereza Soukupová. 

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

Předposlední červnový víkend se strakoničtí biatlonisté zúčastnili Českého pohá-
ru v letním biatlonu v Bystřici pod Hostýnem. Jedná se o letní variantu zimního 
biatlonu, místo lyží se běží v terénu a zbraně na závodníky čekají ve stojanech na 
střelnici. Závod byl rozdělen na dva dny, v sobotu se běžel závod s hromadným 
startem, v neděli sprint. V sobotním závodu se velmi dařilo dorostenci Janu Houš-
kovi, který doběhl na prvním místě. Antonín Hanuš obsadil čtvrté místo a mladší 
dorostenec Hynek Novák doběhl sedmý. 
V nedělním sprintu opět obhájil první místo Jan Houška, kvalitně nastřílela také 
juniorka Mirka Chvalová. 

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)
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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

Rok 2020 v ZKO Strakonice byl poznamenán pandemickou situací v České repub-
lice. Uspořádali jsme pouze jeden oblastní závod, který se konal 14. března, těsně 
po vyhlášení nouzového stavu v zemi. Byl to tradiční Strakonický Rumpál, kte-
rého se zúčastnilo 15 psovodů z celého kraje. V říjnu byl naplánovaný 28. ročník 
Memoriálu Vladimíra Kaplana, který byl kvůli zhoršující se pandemické situaci 
v zemi zrušen.
Také jsme pořádali jeden klubový závod, který byl určen pro naše členy a jejich 
rodinné příslušníky. Byl to tradiční Letní závod konaný v srpnu v duchu námoř-
níků. Vánoční závod nebyl pořádán opět kvůli zhoršující se situaci v ČR spojené 
s covidem-19.
V  tomto roce jsme otevřeli čtyři běhy 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 vztahu 
k lidem, tak k ostatním psům, a osvojení základních povelů.
Během celého roku se naši členové svědomitě připravovali na skládání zkoušek 
z výkonu psů.

V průběhu roku naši členové skládali zkoušky z výkonu psů podle Národního zku-
šebního řádu, Mezinárodního zkušebního řádu (dále jen IGP) – oboje v květnu 
a v říjnu 2020, Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu TART v říjnu 
2020 a zkušebního řádu Obedience. Také se účastnili závodů a soutěží od okresní 
až po vrcholovou úroveň.
Dne 6. června 2020 se na zámku ve Štěkni konala kynologická svatba. Naše členka 
Pavla byla krásnou nevěstou.
 

http://www.kkst.cz
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V roce 2020 měl klub 1 člena do 18 let a 43 dospělých členů. V porovnání s ostat-
ními kynologickými kluby v Jihočeském kraji patří ZKO Strakonice k největším. 
Velké množství členů aktivně cvičí a  podílí se na činnosti a  fungování spolku. 
V kynologických klubech po celé České republice dlouhodobě dochází k ubývání 
členské základny.

Kynologická svatba na zámku ve Štěkni dne 6. června 2020.   foto: archiv klubu

Srpnový klubový závod v duchu námořníků.    foto: archiv klubu
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Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020
Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20

Národní zkušební řád – kategorie ZZO+-
doplněk Strakonický Rumpál ZKO Strakonice Pavla Křišťanová Mrázová a Bonie (francouz-

ský buldoček) – 4. místo

Národní zkušební řád – kategorie ZVV1 Strakonický Rumpál ZKO Strakonice Ladislav Ostrolucký a Tharos z Krupičkova 
mlýna (německý ovčák) – 3. místo

Národní zkušební řád – kategorie stopa 
podle ZVV1 Stopařský závod ZKO Kaplice Ladislav Ostrolucký a Tharos z Krupičkova 

mlýna (německý ovčák) – 5. místo

Národní zkušební řád – kategorie ZZO+-
doplněk Strakonický Rumpál ZKO Strakonice Karla Krásová a Izzie od Labíčka (briard) – 1. 

místo

Národní zkušební řád – kategorie ZVV1 Strakonický Rumpál ZKO Strakonice Pavel Varnuška a Ron (německý ovčák) – 5. 
místo

Národní zkušební řád – kategorie ZZO1 Otavský pohár ZKO Písek Karla Krásová a Izzie od Labíčka (briard) – 1. 
místo

Národní zkušební řád – kategorie ZZO1 Otavský pohár ZKO Písek Anežka Krásová a Engie (briard) – 7. místo

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství ČR všech plemen Brno Pech Richard a Orina z Labského přívozu 
(belgický ovčák malinois) – 6. místo

Obedience – kategorie OB 3 Golden párty Kladno Pech Richard a Orina z Labského přívozu 
(belgický ovčák malinois) – 1. místo

Obedience – kategorie OB 3 No Borders Kladno Pech Richard a Orina z Labského přívozu 
(belgický ovčák malinois) – 1. místo

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství ČR Francouzských ovčáků a bou-
vierů v Obedience 2020 Třeboň

Pech Richard a Orina z Labského přívozu 
(belgický ovčák malinois) – 1. místo

Závod Strakonický Rumpál konaný 14. března 2020.   foto: archiv klubu
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Obedience – kategorie OB 3 O Terezínskou podkovičku – CACT Pech Richard a Orina z Labského přívozu 
(belgický ovčák malinois) – 2. místo

Obedience – kategorie OB 3 Mistrovství ČR belgických a australských 
ovčáků v Obedience 2020 Brno

Pech Richard a Orina z Labského přívozu 
(belgický ovčák malinois) – 2. místo mistr 
republiky

Obedience – kategorie OB 1 Golden párty Kladno Eva Lukešová a Bugs Bunny Swiss Tricolor 
(entlebušský salašnický pes) – 8. místo

Obedience – kategorie OB 1 Mistrovství ČR Francouzských ovčáků a bou-
vierů v Obedience 2020 Třeboň

Eva Lukešová a Bugs Bunny Swiss Tricolor 
(entlebušský salašnický pes) – 7. místo

Obedience – kategorie OB-Z Zkoušky a závody dle zkušebního řádu 
Obedience – České Budějovice

Eva Lukešová a Bugs Bunny Swiss Tricolor 
(entlebušský salašnický pes) – 4. místo

Obedience – kategorie OB 1 Golden párty Kladno Katka Preisová a Puzzle Princess pod Měndou 
(bostonský teriér) – 3. místo

Obedience – kategorie OB 1 CACT Dobříš cup Katka Preisová a Puzzle Princess pod Měndou 
(bostonský teriér) – 1. místo

Obedience – kategorie OB-Z Zkoušky a závody dle zkušebního řádu 
Obedience – České Budějovice

Katka Preisová a Puzzle Princess pod Měndou 
(bostonský teriér) – 2. místo

Obedience – kategorie OB 1 Golden párty Kladno Marešová Lenka a Octavius ze Svobodného 
dvora (belgický ovčák malinois) – 4. místo

Obedience – kategorie OB 1 Mistrovství ČR Francouzských ovčáků a bou-
vierů v Obedience 2020 Třeboň

Marešová Lenka a Octavius ze Svobodného 
dvora (belgický ovčák malinois) – 2. místo

Obedience – kategorie OB 1 Mistrovství ČR belgických a australských 
ovčáků v Obedience 2020 Brno

Marešová Lenka a Octavius ze Svobodného 
dvora (belgický ovčák malinois) – 3. místo

Obedience – kategorie OB-Z Zkoušky a závody dle zkušebního řádu 
Obedience – České Budějovice

Marešová Lenka a Octavius ze Svobodného 
dvora (belgický ovčák malinois) – 1. místo

Česká tábornická unie – TK Podskalí Strakonice, p. s.
předseda: Ondřej Novák
sídlo: Mírová 932, 386 01 Strakonice
web: tabornici.cz/oddil/tk-podskali-strakonice
činnost: volnočasová činnost

V roce 2020 fungovaly pod hlavičkou Tábornického klubu Podskalí Strakonice tři dět-
ské oddíly, a to Podskaláček, Bušmeni a Mokrá stopa. Dohromady evidovaly oddíly 
sedmdesát pět dětských členů, o které se stará v každém oddíle okolo deseti vedoucích.
Schůzková činnost v  roce 2020 byla ovlivněna epidemií nemoci covid-19, kdy 
všechny oddílové aktivity byly od poloviny března uzavřeny. Letní sezóna pro-
běhla bez omezení, takže o dětské tábory děti nepřišly, ale během října přišla další 
vlna epidemie a tím pádem opětovné zavření všech zájmových kroužků, drobné 
rozvolnění přinesl až prosinec roku 2020. Pravidelné schůzky oddílů proto vlastně 
probíhaly pouze v květnu a červnu a následně v září a říjnu. Oddíly se scházely 
v klubovnách DDM Strakonice.
V roce 2020 došlo k uspořádání desátého ročníku takzvané Mafiánské hry, kdy 
spolu soupeří nejen vodácké oddíly, ale i další spřátelené dětské kolektivy napří-
klad strakonický Husot, volyňský Skaut nebo čestická Střelka. Celá hra probíhala 
na Podskalí a účastnilo se jí okolo šedesáti dětských členů. Jednalo se o poslední 

http://tabornici.cz/oddil/tk-podskali-strakonice
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oddílovou akci, která byla uskutečněna před prvním lockdownem. Kromě této 
akce stihly oddíly i několik jednodenních výletů například do Českého Krumlova, 
Prachatic nebo na Šumavu. Během prosincového rozvolnění se povedlo zorgani-
zovat orientační běh na Kuřidle pro starší členy oddílů. 
Vyvrcholením letní sezóny byly tábory, které proběhly na táborové základně Ka-
dov. Konaly se zde dva třítýdenní běhy, během nichž se v podsadových stanech 
vystřídalo více jak 65 dětí a mohly si tak užít dvě připravené etapové hry. První 
běh se nesl v duchu mafiánského dobrodružství a druhý přenesl účastníky do časů 
divokého západu. Tábory proběhly, jak již bývá zvykem, takzvaným „klasickým 
způsobem“, a to bez většího používání techniky a s výraznou snahou zapojit dětské 
členy do chodu tábora v podobě škrabání brambor nebo štípaní dříví.
V roce 2020 oslavil TK Podskalí padesát let své existence. Jedním z bodů oslav byla 
výstava s názvem Vodácké oddíly – V peřejích času, která byla instalována ve Stát-
ním okresním archivu Strakonice. Na vernisáž výstavy dorazilo okolo osmdesáti 
vodáků napříč všemi věkovými kategoriemi. V září potom proběhlo velkolepé se-
tkání členů klubu na vodácké základně na Kadově u Blatné. Součástí akce bylo vy-
stavení fotografií, kronik a dalších zajímavých písemností z činnosti jednotlivých 
oddílů. Pro účastníky byly připraveny různorodé vodácké a  tábornické soutěže 
a večer zahrála u táborového ohně skupina Pauza. Ke svému výročí si klub nadělil 
i  velký dárek v podobě knihy Peřejemi času, jež byla na setkání slavnostně po-
křtěna. Zářijový sraz si nenechalo ujít více jak 150 současných a bývalých vodáků.

Tábor 2020.    foto: archiv klubu
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ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub 0298
předseda: Josef Hradský
sídlo: V Lipkách 104, 386 01 Strakonice
činnost: sportovní střelba
členská základna – 20 dospělých 
úroveň soutěží – mezinárodní, republiková

V roce 2020 vlivem koronaviru opadlo mnoho soutěží. Mezinárodní závod ve spor-
tovní pistoli a mistrovství republiky. V tomto roce nás opustil nejstarší člen Jiří Hála. 

Úspěchy 
2. 2. přebor Jihočeského kraje, vzduchová pistole 
      Jaromír Bouda, 10. místo
      Soňa Boudová, 2. místo
29. 2. Jihočeská vzduchovka České Budějovice  Jaromír Bouda, 14. místo
28. 6. Cehnice Malorážná odstřelovačka  V. Toucha, 25. místo
6. 7.  Klatovský Karafiát, sportovní pistole  Jaromír Bouda, 3. místo
13. 9. VC Pelhřimova, sportovní pistole  Soňa Boudová, 4. místo 

Výlet Prachatice.   foto: archiv klubu
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Z činnosti klubu.  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

Rok 2020 nebyl z hlediska sportovní činnosti vůbec jednoduchý, vzhledem k pan-
demii covid-19, jsme vykonávali pravidelnou činnost, jen pokud to dovolila vládní 
opatření a nařízení.

Přestože jsme skončili v sezóně 2019/2020 v tabulce na 4. místě, postoupili jsme 
do sezóny 2020/2021 do Jihočeské ligy mužů. Bylo to díky odmítnutí postupu 
týmů v tabulce před námi.

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

V roce 2019/2020 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 sou-
těžní utkání. Nově vznikl tým minipřípravky (pro děti předškolního věku), kde 
se zaměřujeme především na všeobecnou sportovní průpravu. Se vznikem mini-
přípravky souvisí i navázání pravidelné spolupráce se školkami, ze které mají obě 
strany jen radost.
Oddíl se zapojil do spolupráce s Českým florbalem. V rámci této spolupráce se 
koná řada školení a společná setkání s ostatními oddíly napříč celou republikou. 
Cílem je zkvalitnit chod klubu a získat na stážích co nejvíce zkušeností a poznatků 
z ostatních klubů.
Neustále se nám daří navyšovat členskou základnu o mladé nadějné sportovce. To 
ovšem není vše. 
V této sezóně jsme měli dosud nejrozsáhlejší trenérský štáb v historii našeho klu-
bu. Do trenérské činnosti se nám daří úspěšně začleňovat mladší členy oddílu, 
z čehož máme ohromnou radost.

 

http://www.fbcstrakonice.cz
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Přípravka FBC Strakonice.   foto: archiv klubu

Výčet kategorií a trenérů:
Minipřípravka – Karel Šavrda, Patrik Wolf, Hynek Samec
Přípravka – Pavla Fišerová, Jan Šimek, Adam Přib
Elévové – Adam Vašmucius, Jaroslav Velek, Lukáš Pluskal
Mladší žáci – Karel Řezanka, Patrik Wolf
Starší žáci – Karel Šavrda, Karel Řezanka
Dorost – Roman Keyzlar
Junioři – Karel Šavrda
Muži B – Tomáš Jiřík
Muži A – Karel Šavrda

Muži A bojovali až do konce základní části o první místo tabulky, které jim těsně 
uniklo. To však nic nezměnilo na tom, že se probojovali do play-up (zápasů o po-
stup do Národní ligy), ve kterém narazili na rivala z Plzně. Po dramatické a vyhe-
cované sérii sezóna pro muže skončila a splnili tak cíl, který jsme si stanovili před 
sezónou. Bohužel to nebyl konec jen pro A-tým, ale pro všechny kategorie, které 
měly tuto sezónu velmi zdárně rozehranou a držely se na předních příčkách.
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 spo-
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lupráce bude pravidelně fungovat i nadále. Do budoucna bychom rádi navázali 
i spolupráci s okolními školami, a pokud to bude možné, zřídili při školách krouž-
ky florbalu.
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. Podařilo se nám sestavit 
pětičlenný výkonný výbor, který má pravidelné měsíční schůze a řeší dění v klubu 
a svými nápady ho posouvá opět o něco dále. 
Nejmladší kategorie (přípravka, elévové) strakonického FBC se během okurko-
vého období účastní pravidelně i neligových turnajů. Jedním z nich je Innebandy 
cup v Českých Budějovicích. Elévové skončili na 5. místě z devíti týmů a přípravka 
na 4. místě z 8 družstev. Bohužel tým elévů neobhájil loňské vítězství, ale za pře-
vedené výkony a nasazení si zasloužil uznání a pochvalu.
Dalším turnajem, kterého se nejmladší kategorie účastní, je Dragon cup v Milev-
sku. Tohoto turnaje se kromě přípravky a elévů účastní také mladší žáci. Na tomto 
turnaji mohli naši svěřenci potkat i soupeře z Prahy a ani v jejich konkurenci se 
neztratili a dokázali se v nejmladších kategoriích dostat na stupně vítězů.
Začátkem července vyrazili mladí hráči (mladší žáci, starší žáci a dorostenci) již 
tradičně na mezinárodní turnaj Prague Games 2019. Na tomto turnaji se setka-
li s  kvalitními soupeři ze Švédska, Švýcarska a  Slovenska. Po prvních zápasech 
si hráči zvykli na tempo hry a dokázali se dostat až do vyřazovací fáze turnaje. 
V průběhu celého turnaje hráči čerpali řadu zkušeností a zážitků. Turnaj jim ur-
čitě poskytl mnoho zkušeností a ve volných chvílích mohli využít možností, které 
naše hlavní město nabízí.
Poslední týden v srpnu se opět konal každoroční příměstský tábor, který má každý 
rok větší a větší úspěch. V rámci příměstského tábora se děti mohly naučit spoustu 
florbalových dovedností, zažít mnoho sportovních i  vědomostních soutěží, na-
vštívit plavecký areál a vyzkoušet si nové florbalové vybavení od značky Fat-pipe 
během předváděcí akce konané v rámci příměstského tábora. V tomto roce se na 
příměstském táboře sešlo více než 50 dětí a dohlížel na ně 9 členný trenérský štáb. 
Z tohoto důvodu plánujeme pro následující sezónu 2 termíny, abychom to z kapa-
citních důvodů zvládli.
Muži a junioři se v rámci letní přípravy představili na letním turnaji v Plzni. Tento 
turnaj se odehrává ve formátu 3+1 a měli jsme zde zastoupení celkově 3 týmů. 
Dva týmy se probojovali do osmifinále a nejúspěšnější tým se play-off pavoukem 
probil až do čtvrtfinále, kde narazili na superligové Black Angels a po vyrovnaném 
zápase těsně prohrál.
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Na přelomu července a srpna se konal již tradičně memoriál Petra Adlera v ob-
loukové hale. Zde více než na sportovních výsledcích záleží na důvodu, proč se 
tento memoriál koná. Především jde o podporu oddělení onkologie strakonické 
nemocnice a až na druhém místě jsou zde sportovní výsledky. Jsme rádi, že se opět 
podařilo vybrat finance na podporu oddělení onkologie a doufáme, že následující 
ročníky budou v tomto směru čím dál úspěšnější. I když zde na výsledcích tolik 
nezáleží, tak neuškodí připomenout, že domácí hráči obsadili krásné 3. místo.

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

Rok 2020 nepřinesl moc příjemné světlo ke sportování. Sezóna skončila podzi-
mem 2019, jelikož se dohrání sezóny na jaře 2020 již neuskutečnilo. I tak jsme se 
aktivně zapojovali formou tréninků, či přátelských zápasů, pokud to vládní naří-
zení dovolila. Sezóna 2019/2020 byla anulována a nezbývalo než se chystat k další 

Muži A.   foto: archiv klubu

http://www.fkjuniorstrakonice.cz
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sezóně. V  létě jsme přivítali nové členy, a  to hlavně do kategorií mini a  mladší 
přípravky. Proběhla pravidelná soustředění a  po dlouhé přípravě jsme konečně 
zahájili novou sezónu, která se již také přerušila ke konci roku.

V nové sezóně jsme nastoupili ve stejných soutěžích jako v předešlé.
Mladší žáci U13 (ročník 2008) v nové sezóně bez ztráty „kytičky“.
Muži B myslí na postup do 1. B třídy.
Dorost usiluje o udržení Divize.
Tradičně jsme se zúčastnili turnajů Ondrášovka Cup pro kategorie U9 – U13.

Dudák Zimní liga

Na nově zrekonstruovaném UMT Na Sídlišti jsme uspořádali Zimní Dudák ligu, 
do které se zapojila mužstva: Westra Sousedovice (1.), FKJS Muži A (2.), FKJS U19 
(3.), Siko Čimelice (4.) a Šumavan Vimperk (5.).

LEDEN–BŘEZEN 2020

Mladší přípravka ve Freyungu vybojovala 2. místo. foto: archiv klubu
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Druhou únorovou neděli mladší přípravka FK JUNIOR STRAKONICE odjela na 
turnaj ročníku 2011 a mladší odjela kousek za hranice do německého Freyungu, 
kde změřila síly se stejně starými chlapci z  Bavorska. FK se ve skupině potkal 
s SG Sonnen 1:0, dále s SG Mauth II 2:0 a nakonec s pořádajícím TV Freyung I re-
mizovali 0:0. Ve skupině jsme obsadili první místo se 7 body. O postup do finále 
jsme nastoupili proti DJK Karlsbach, kdy jsme vyhráli 2:0 a zde jsme předvedli 
alespoň trochu výkon, který „snesl“ parametry fotbalu. Ve finále jsme nastoupili 
proti SG Mauth, kdy jsme se snažili „hrát“ fotbal, ale po prvním inkasovaném gólu 
ze strany SG Mauth se kluci rozsypali a bylo po finále, nakonec jsme prohráli 0:3. 
I tak kluci zaslouží pochvalu, protože všechny týmy proti nám bránily v 5 lidech 
a bylo těžké se brankově více prosadit. I prohrané finále je další metou, kterou mu-
síme překonat a ponaučit se do dalších zápasů, že zápas nekončí, když dostaneme 
jeden gól – i když se hrálo jen 9 minut. FK JUNIOR STRAKONICE nastoupil Jan 
Šindelář, Oliver Šmíd, Lukáš Fringoš, Ondřej Mihalo, Vít Čadek, Dominik Čadek 
a Petr Baloušek mladší. Za FK Junior Strakonice Petr Baloušek st. – trenér. 

ÚNOR 2020

V sobotu 1. 3. se naši Junioři 40+ zúčastnili halového turnaje v Milevsku a opět se 
jim zadařilo. Přivezli domu do Strakonic krásné 3. místo, když před nimi skončili 

Turnaj Milevsko. foto: archiv klubu

Foto: Rosťa Hrubý – autor nejhezčí branky turnaje, Jirka Baloušek, Petr Baloušek, Víťa Reiser, Petr Krato-
chvíl, Tomáš Kostka, Honza Zušťák a dole sedící vedoucí mužstva Petr Kratochvíl ml. 
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jen bývalí ligoví fotbalisté a reprezentanti. Na turnaji se prohánělo 12 týmů a po 
celý den vládla přátelská a sportovní atmosféra.

BŘEZEN 2020

Jako každý rok uspořádal Martin Chylík turnaj Noimak Cup, u kterého pomáhali 
i trenéři Junioru. V turnaji máme vždy 4 mužstva a za zmínku stojí starší příprav-
ka ročníku 2009, která turnaj vyhrála.

Starší přípravky
Konečné pořadí
1. FK Junior Strakonice II, 2. FK Pelhřimov, 3. TJ Blatná I, 4. FC Písek, 5. FK Ho-
ražďovice, 6. SK Slavia Jesenice, 7. TJ Hradiště, 8. Jihočeská fotbalová akademie, 
9. TJ Sušice, 10. FC Volenice 2013, 11. FK Junior Strakonice I, 12. TJ Blatná II.

Mladší přípravky
Konečné pořadí
1. FK Horažďovice, 2. TJ Start Luby, 3. FK Protivín, 4. SK Český Brod, 5. TJ Su-
šice, 6. FK Junior Strakonice A, 7. FK Uhlířské Janovice, 8. SK Otava Katovice, 
9. TJ Blatná, 10. FC Volenice 2013, 11. FK Junior Strakonice II.

Noimak Cup Strakonice. foto: archiv klubu
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ČERVEN 2020

Poslední přípravný turnaj před novou sezónou 2020/2021 zajížděla přípravka 
FK JUNIOR STRAKONICE ročník 2011 na Petřín CUP 2020 do Plzně, kde míst-
ní SK PETŘÍN PLZEŇ pořádá již tradiční turnaj přípravek ročníku 2011 a mladší.
Borci ze strakonického Junioru, jak se mladým fotbalistům říká, byli nasazeni 
v první skupině A spolu s domácím SK Petřín Plzeň „A“, Bohemians Praha 1905 
„A“ a SK Český Brod. Celkem se zde představilo 16 týmů ve čtyřech skupinách.
První zápas „Borci“ nastoupili proti domácím SK Petřín a  podlehli jim hladce 
0:5, kdy domácí výborně kombinovali a využili chyb Junioru. Po prvním zápase 
a „sprchou“ od trenéra jsme do druhého zápasu pozměnili sestavu a rozestavení 
a bylo hned vidět, jak kluci prodali to, co umí a porazili Bohemku 2:1, kdy góly dá-
vali Petr Baloušek junior a Lukáš Fringoš a celkový výkon týmu zaslouží pochvalu. 
Bohemians 1905 stačil korigovat až v samotném závěru utkání. Poslední zápas ve 
skupině odehrál Junior proti SK Český Brod a skvěle navázal na předchozí bojov-
nou výhru a nasazení a porazili tohoto soupeře jasně 5:1, kdy se o branky podělili 
Petr Baloušek junior, Dominik Čadek a David Petrů po dvou brankách.
Celkově Borci skončili ve skupině druzí. V osmifinále jsme narazili na FK Sparta 
Kolín, kde jsme tohoto soupeře k ničemu nepustili a bojovností, nasazením a tý-

Petřín Cup 2020. foto: archiv klubu
Horní řada zleva – David Petrů, Petr Baloušek junior, Kristýna Fürbahová, Dominik Čadek, Oliver Šmíd, 
dole zleva Marek Chvosta, Lukáš Fringoš, Jan Šindelář, Matyáš Lacina a Kryštof Bouček.
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movou hrou odehráli brankově a i herně nejlepší výsledek 9:2, o branky se podělili 
Petr Baloušek junior, Dominik Čadek, David Petrů a Kryštof Bouček po 2, jeden 
gól dal Lukáš Fringoš. Ve čtvrtfinále nám los přiřadil FK Příbram a i v tomto utká-
ní jsme se jako první rychle ujali vedení 1:0 Oliverem Šmídem a drželi soupeře na 
jeho polovině.
Bohužel po dvou chybách ke konci zápasu nás soupeř potrestal a ani závěrečný 
tlak Borců nevedl ke korekci výsledku, a tak jsme prohráli 1:2 a touto porážkou 
jsme byli odsunuti o boj o 5. až 8. místo. V následujícím zápase proti Bohemians 
Praha 1905 „B“ jsme soupeře zaskočili aktivní hrou, důrazem a tlakem, kdy jsme 
nepustili soupeře k ničemu, ale ani šance Balouška, Čadka, Boučka, Šmída i Frin-
goše zůstaly nevyužité, a  tak přišel trest v  poslední minutě utkání jedinou akcí 
soupeře a  prohra 0:1 byla na světě. Po zápase i  trenér Bohemky „B“ uznal naši 
převahu, ale fotbal se hraje na góly a ne na šance. Tento zápas nám přisoudil k po-
slednímu zápasu rezervu plzeňské FK VIKTORIA PLZEŇ „B“. Výborným startem 
do posledního zápasu a dvou brankách nejlepšího hráče Olivera Šmída jsme vedli 
2:0 už v 5. minutě utkání. Vzhledem k výborné kombinační hře Viktorky a ubýva-
jícím silám Borců, kteří hráli v nekompletní sestavě, tak rychle korigovala zápas na 
konečných 2:3 a tímto pro Borce zápas a celý turnaj skončil konečným 8. místem. 
Celkově je to naše maximum. Ukázalo se, že se nechá hrát s každým, ale pokud 
chcete mít kvalitu, hrát pěkný fotbal a aby kluci měli z fotbalu radost, potřebujeme 
posílit. Proto také budeme společně s  vedením oddílu pořádat nábor fotbalistů 
ročníku 2011, abychom i nadále mohli reprezentovat FK JUNIOR STRAKONICE 
v tom nejlepším světle. Za FK JUNIOR STRAKONICE 2011 Petr Baloušek trenér. 
Pro zranění chyběl Ondřej Mihalo a omluven byl i Vít Čadek.
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SRPEN 2020

Nejvíce nás mrzí, že rekonstrukce hlavního hřiště Na Křemelce nevyšla. Z dotač-
ního titulu jsme byli vyškrtnuti, ale doufáme, že příští rok bude úspěšnější.
Mini a mladší přípravky již mají konečně nové branky. Za podpory Jihočeského 
kraje se zakoupili branky 3×2 m – 4 ks.

Ke konci roku byl zvolen nový výkonný výbor, který byl rozšířen na 7 členů. Před-
seda Ing. Miroslav Říha, jednal (finance) Josef Horňák, sekretář Lukáš Linhart, 
MTZ Michal Reiser, mládež Karel Sládek, dospělí Stanislav Šíp, předseda kontrol-
ní komise Radek Pintíř.

Nové branky 3×2 m (zelená síť).  foto: archiv klubu

Měsíc náborů září 2020 – areál Na Sídlišti. foto: archiv klubu
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Naše základna sčítá více než 400 členů. Největší jsou samotné přípravky, které 
mají více než 120 dětí. U mužů je aktivních přes 50 hráčů.

Seznam trenérů dle kategorií:
Vedoucí přípravek – Lukáš Linhart
Mini přípravka U6, U7 – Jiří Chaluš, Jiří Prokeš
Mladší přípravka U8, U9 – Ing. Pavel Polan, David Miklas, Martin Peleška
Starší přípravka U10, U11 – Ing. Vladan Šamánek, Jiří Janda, Martin Sokol
Mladší žáci U12, U13 – Marek Švejnoha, Tomáš Kostka, Marek Hůzl
Starší žáci U14, U15 – Štefan Valigurský, Michal Boukalík
Mladší dorost U17 – Mgr. Daniel Myslík, Martin Havlík
Starší dorost U19 – Radek Pintíř, Miroslav Jezl
Muži A – Luděk Cimrhanzl, vedoucí Jiří Cibulka a asistenti trenéra Tomáš Čakrt, 
Vít Reiser
Muži B – Josef Mráz, vedoucí Rostislav Hrubý a asistent trenéra Roman Malý

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020
Kategorie Název soutěže Umístění aktuální 2020/2021 

U8, U9, U10, U11 Krajský přebor, Okresní přebor –

U12 Česká liga ml. žáků 9.

U13 Česká liga ml. žáků 1.

U13“B Krajský přebor 8.

U15 Krajský přebor 2.

U17 Česká divize dorostu 10.

U19 Česká divize dorostu 10.

Muži A Krajský přebor 12.

Muži B Okresní přebor 1.

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

Rok 2020 byl, jako snad ve všech odvětvích, poznamenán pandemií covid-19. 
Dalo by se tedy s nadsázkou říct, že každý odehraný zápas, či plnohodnotný tré-
nink, byl v  tomto roce malé vítězství. Přesto jsme se několika zajímavých akcí 
zúčastnili, ať už šlo o první ročník OH mládeže, či každoroční akci Týden hokeje. 
Opět se povedlo sestavit mužstvo ve všech kategoriích (od 2. třídy až po A muž-
stvo), čehož si velmi vážíme. 
Co se týče výsledků, tak ty se střídaly, jak už to ve sportu bývá. A mužstvo, které 

http://www.hcstrakonice.cz
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patřilo s věkovým průměrem k nejmladším v soutěži, skončilo těsně před brana-
mi finále, na čemž měl nemalý podíl trenérský tandem Martin Všetečka – Lu-
boš Krupka. V juniorské kategorii se první část sezóny nevydařila, a pouze určité 
vzepjetí na konci sezóny zapříčinilo poslední místo v nadstavbové části. Nakonec 
nechali junioři za svými zády hráče Chotěboře. V kategorii dorostu nezvládli naši 
hráči v první části sezóny zápasy s konkurenčním Pískem, ovšem náladu si ales-
poň částečně spravili ve skupině o umístění, kde skončili na pěkném třetím mís-
tě. Starší žáci, které vede jako hlavní trenér člen A teamu Marek Hrubý, skončili 
v  neúplné tabulce na 5. místě, což v  patnáctičlenné skupině musíme brát jako 
úspěch. Mladší žáci opět doplatili na horší start do sezóny, který se s nimi nesl 
celou sezónu a jen jedno vítězství z dvaceti sedmi zápasů, je jistě málo. To samé 
bohužel platí o páté třídě, která dosáhla stejného umístění, jako mladší žáci. Aby-
chom neskončili pesimisticky, tak nejmladší hokejisté druhé třídy, si v této sezóně 
odehráli své první utkání, kde bez ohledu na výsledek, byl vítězem každý účastník.

OH mládeže
I přesto, že se nepodařilo vybojovat cenný kov, všichni sportovci předvedli bojov-
né a statečné výkony a v případě 4. místa Míši Solařové chybělo opravdu málo, 
aby se postavila na stupně vítězů. O medailové pozice holky bojovaly i ve štafetě, 
kdy jim třetí místo uniklo o  necelé dvě sekundy. Méně spokojenější byli Robin 
Vondrášek a  Jan Kučera, kteří bojovali o  medaili mezi mantinely. Kluci si přáli 
přivézt domů na krku cenný kov, což se nakonec jihočeskému výběru nepovedlo, 
ale zkušenosti, které během zápasů získali, se jim rozhodně neztratí. Jako opora 
krasobruslařů a rychlobruslařů byla strakonická trenérka krasobruslení Ivana An-
drejičová.

Michaela Solařová Rychlobruslení 4. místo 111 m, 7. místo 500 m, 9. místo 333 m, 5. místo štafeta

Aneta Zwettlerová Krasobruslení 13. místo

Sára Parkosová Rychlobruslení 8. místo 111 m, 23. místo 500 m, 14. místo 333 m., 5. místo štafeta

Robin Vondrášek Lední hokej (Jihočeský kraj) 12. místo

Jan Kučera Lední hokej (Jihočeský kraj) 12. místo

Týden hokeje
V hokejovém klubu HC Strakonice, z. s. se akce Týden hokeje uskutečnila v úterý 
dne 23. 1. 2020 od 16.00 hodin. V našem klubu jsme této akci věnovali pečlivou 
přípravu, navštívili jsme všechny mateřské školy a některé z 1. a 2. tříd škol základ-
ních nejen ve Strakonicích, ale i v některých okolních obcích, předali zde letáč-
ky, plakáty a propagační materiály, vysvětlili účel akce a rovněž jsme prezentovali 
nové hokejové dresy. Byli jsme všude přátelsky přijati. Byli jsme příjemně překva-
peni tím, že se dostavilo 33 dětí často s více než jedním rodinným příslušníkem. 
Bylo zaregistrováno 28 z nich. Kromě programu předepsaného v manuálu (regis-
trace, prezentace rodičům a program na ledě) byl připraven doprovodný program 
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v podobě hokejové střelnice, kde byla možnost zapůjčení hokejek a střílelo se zde 
na menší i větší branky tenisovými a plastovými míčky. S držením hole a techni-
kou střelby zde pomáhali kromě trenéra i členové družstva dorostu a všichni si 
užili hodně legrace. 

Výběry a jednotlivé umístění
A team  Krajská liga    Semifinále
Junioři  Juniorská liga   5. místo (ŽČ) 5. místo (NČ)
Dorost  Liga dorostu   3. místo (ŽČ) 3. místo (NČ)
Starší žáci LSŽB    5. místo
Mladší žáci LMŽD    16. místo
5. třída  SOUTĚŽ 5. TŘÍD JČ KRAJE 11. místo

ZČ – ZÁKLADNÍ ČÁST
NČ – NADSTAVBOVÁ ČÁST

Počty hokejistů v oddíle HC Strakonice
Počet dětí 144
Počet trenérů 22

Úspěšná reprezentace HC Strakonice na OH mládeže 2020.  foto: archiv klubu
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Úspěšná reprezentace HC Strakonice na 
OH mládeže 2020.

foto: archiv klubu
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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

I  přes pandemická omezení a  zrušení několika závodů byla sportovní činnost 
klubu vykonávána pravidelně, pouze byla zrušena podzimní příprava v  krytém 
bazénu. Na podzim přišlo několik nováčků v nejmladších věkových kategoriích, 
kteří se aktivně zapojili do pravidelných tréninků. Místo veřejných závodů klub na 
přání svazu uspořádal 27.–28. 6. 2020 český pohár žáků. Podzimní veřejné závody 
se neuskutečnily z důvodu pandemie. 

Krajské přebory Tábor: 4. žs Iva Kylbergerová, 6. dm Jáchym Škop, 7. žs Lukáš Šíma, 
8. žs Jan Škop, 18. žm Jakub Voják, 3. m Jaroslav Matějka, 3. vet Václav Vondra
Mistr ČR dorost Veltrusy: 22. Jaroslav Hajduch, 23. Filip Malý

Pohár žáků 2020 ve Strakonicích.  foto: archiv klubu

http://www.kk-otava.php5.cz
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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

RM DANCE
kontaktní osoba: Martina Vondráčková
web: www.rm-dance.cz
činnost: tanec (dance art, show art, street dance, freestyle, hip hop)

členská základna
děti – 110
dospělí – 15

Taneční sezóna, která začíná v dubnu, byla v letošním roce ovlivněna nouzovým 
stavem a nemohla probíhat ani pravidelná činnost, ani soutěže. 

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRAKONICE I
starosta: Jiří Zábranský
sídlo: Sokolovská 38, 386 01 Strakonice
činnost: hasičský sport

Rok 2020 se nesl v duchu mimořádných opatření spojených s onemocněním co-
vid-19. Od března nebylo možné pořádat sportovní soutěže ani tréninky. První 
rozvolnění přišlo až v červnu.
Přesto si naši mladí svěřenci zasoutěžili v kategorii mladších a starších na Otav-
ském plamínku ve Strakonicích. I tato soutěž byla z původního jarního termínu 
přesunuta na září. Naše družstva v každé kategorii obsadila 5. místo. Starší pak 
reprezentovali náš sbor ještě na soutěži v Česticích.
Postupně se naši svěřenci zapojují i  do soutěží dospělých. Muži soutěžili např. 
v  Přešťovicích, Sudoměři, Česticích, Nových Kestřanech, Poříčí, Štěchovicích 
a Rovné. Kategorie veteránů se registrovala do třech soutěží.

http://www.rm-dance.cz
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SK BASKETBAL STRAKONICE, Z. S.
předseda: Mgr. Milan Janda
sídlo: Nádražní 190, 387 11 Katovice
web: www.bkstrakonice.cz
činnost: basketbal

členská základna
děti – 45
dospělí – 35
úroveň soutěží – II. liga žen, NRS U15, OP U10 a U11, OP muži (U19)

Sportovní činnost byla pravidelně vykonávána v  období, kdy neplatil nouzový 
stav. Tradičně se soustředíme na práci s mládeží, naše řady rozšířilo družstvo žen, 
které se přihlásilo do II. ligy. Uspořádali jsme tradiční letní soustředění.
Pokud to bylo možné, plnili jsme vše, co bylo potřeba. Z důvodu nouzového stavu 
se po více než 40 letech poprvé neuskutečnil tradiční Vánoční turnaj.
Uspořádali jsme letní turnaje, letní soustředění a přípravné turnaje a zápasy a tra-
diční náborové akce.

Pohár Rovná, 29. 8. 2020.  foto: archiv klubu

http://www.bkstrakonice.cz
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Mimořádnou událostí je určitě to, že naše řady rozšířilo družstvo žen startující ve 
II. lize.

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20

U19 NRS 6. místo

U15 NRS 4. místo

U13 OP 7. místo

U10 OP Bez umístění

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

SK FIGHT PRO STRAKONICE, Z. S.
předseda: Michal Frček
sídlo: Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně
web: www.fightpro.pro
činnost: box, kickbox

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

SKI-KLUB STRAKONICE, zapsaný spolek 
předseda: Jaromír Zeman
kontaktní osoba:
alpské lyžování: Miroslav Rataj
běh na lyžích: Mgr. Radek Sosna
sídlo: Máchova 108, 386 01 Strakonice
web: www.skiklubst.webnode.cz
činnost: lyžování – běžecké a alpské disciplíny

členská základna – 80 členů

Také v roce 2020 rozvíjely svoji činnost pod křídly Ski klubu Strakonice tři úse-
ky: úsek alpských disciplín, úsek běžeckých disciplín a úsek základního lyžování. 

http://www.cyklomacner.cz
http://www.fightpro.pro
http://www.facebook.com/fudochikan
http://www.skiklubst.webnode.cz
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Většina členů Ski klubu Strakonice byla zároveň členy Svazu lyžařů České repub-
liky (SLČR). Mladší lyžaři aktivně provozovali tréninkovou a závodní činnost na 
krajské úrovni. Závody na celostátní úrovni byly bohužel z důvodu vládních pro-
tiepidemiologických opatření zrušeny. Dospělí členové se starali o  tréninkovou 
činnost, činnost rozhodčích na závodech a někteří se zúčastňovali i závodů.
Během roku 2020 došlo k mírnému nárůstu členské základny, hlavně mezi nej-
mladšími ročníky. K 31. 12. 2020 bylo ve Ski klubu Strakonice organizováno cel-
kem 92 členů, z toho 52 mužů a 40 žen. 44 členů bylo ve věku do 20 let (mládež-
nické kategorie), 48 členů ve věku nad 21 let (dospělí).

Celý rok 2020, jak letní příprava, tak i zimní závodní sezóna, byl ovlivněn vládní-
mi opatřeními proti nemoci covid-19. I přesto se nakonec povedlo zorganizovat 
a uspořádat všechny naplánované akce, i když muselo dojít např. k přesunu na jiný 
termín (Strakonický duatlon) či na jiné místo z důvodu nedostatku sněhu (Veřej-
ný závod v běhu na lyžích přeložen z Kubovy Hutě do lyžařského areálu Vodník 
ve Vimperku). Beze změn tedy zůstal pouze Běh okolo Kuřidla, který se konal den 
před vyhlášením nouzového stavu a probíhal za přísných hygienických opatření. 
I přesto se ho zúčastnilo 138 závodníků ve všech věkových kategoriích. Protože 

Běh okolo Kuřidla.    foto: archiv klubu
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šlo o kulatý 40. ročník a zároveň 20. ročník Memoriálu Františka Kováře, pozva-
li organizátoři olympijskou vítězku a  mistryni světa v  běhu na lyžích Kateřinu 
Neumannovou, která spolu s bývalým reprezentantem a olympionikem Milošem 
Bečvářem, odpovídala na zvídavé otázky při besedě, kterou moderoval Jan Žák, 
nestor strakonického lyžování, který Kateřinu trénoval ve SVS na Zadově. V rám-
ci závodu proběhl také zápis do Zlaté knihy osobností strakonického lyžování – 
v roce 2020 byli zapsáni bratři Jiří a Stanislav Patkovi a Jiří Čampulka – všichni 
dlouholetí obětaví rozhodčí, kteří nechyběli na žádných závodech organizovaných 
Ski klubem Strakonice. 

Novinkou roku 2020 byl virtuální závod Kuřidlo online 2020, který probíhal v ob-
dobí od 24. 7. do 30. 9. 2020 a zúčastnit se ho mohli všichni závodníci, bez rozdílu 
věku, ať už závodně či tréninkově či jenom ze zvědavosti. Závodníci individuálně 
proběhli vytyčenou trať a registrací v aplikaci se jejich čas přenesl do administ-
race. Výsledky závodu byly vyhlášeny společně s vyhlášením závodu Běh okolo 
Kuřidla. V této tradici bychom rádi pokračovali i v dalších letech.
V zimní sezóně se podařilo odjet 4 krajské závody v běhu na lyžích, z toho 2 kraj-
ské přebory. Nejlépe se v nich dařilo Matěji Novákovi, který v kategorii mladšího 
žactva opanoval všechny závody a stal se tak i dvojnásobným přeborníkem kraje. 
Ve svých kategoriích mu zdatně sekundovali Silvie Půbalová, Jakub Šíma, Lucie 
Půbalová, Beáta Brandová, Aneta Stehlíková či Kristýna Půbalová, kteří také do-
kázali vozit z krajských závodů medaile.

Strakonický duatlon.     foto: archiv klubu
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SPOLEK ORIENTAČNÍCH SPORTŮ STRAKONICE
předseda: Ing. Václav Pelc
kontaktní osoba: Bedřich Šafařík – jednatel
sídlo: Prof. Skupy 715, 386 01 Strakonice
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

1. 2. USK CUP PRAHA
Strakonický judista Petr Pešek startoval na pražském poháru v Praze. Ve své váze 
do 90 kg vybojoval sedmé místo.

15. 2. ČOKO TURNAJ KAPLICE
Strakoničtí judisté startovali na Čokoládovém turnaji v Kaplici. V kategorii mlá-
ďat obsadili čtvrtá místa Viktor Šíma, váha do 28 kg a  Ema Pelešková váha do 
30 kg. V kategorii mladšího žactva vybojovala stříbrnou medaili Johana Košna-
rová, váha do 42 kg, bronzovou Štěpán Šejvar, váha do 38 kg a pátá místa Vojtěch 
Pešek a Ondřej Míčka, oba váha do 42 kg.

Výsledková listina

Kategorie Jméno Váha (kg) Umístění

mláďata Šíma Viktor 28 4. místo

mláďata Pelešková Ema 30 4. místo

mladší žák Šejvar Štěpán 38 bronz

mladší žák Pešek Vojtěch 42 5. místo

mladší žák Míčka Ondřej 42 5. místo

mladší žákyně Košnarová Johana 42 stříbro

http://www.judostrakonice.cz
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22. 2. MEMORIÁL VLADIMÍRA BENEŠE PLZEŇ
Strakoničtí judisté startovali na Memoriálu Vladimíra Beneše v Plzni. V kategorii 
mladšího žactva vybojovala bronzovou medaili Jana Pešková, váha do 40 kg a po 
jednom vítězství Štěpán Šejvar, váha do 38 kg, Vojtěch Pešek a Ondřej Míčka, oba 
váha do 42 kg. Starší žák René Blahout vybojoval ve své váze +73 kg také bronzo-
vou medaili.

Čoko turnaj Kaplice.    foto: archiv klubu

Memoriál Vladimíra Beneše.   foto: archiv klubu
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22. 2. DOROSTENECKÁ LIGA 1. KOLO PRAHA
Strakonický judista Matyáš Sedlecký startoval pod hlavičkou TJ Tatran Prachatice 
v 1. kole DL družstev, kde vybojoval 3 vítězství.

29. 2. RANDORI ZAČÁTEČNÍKŮ PÍSEK
Strakoničtí judisté startovali na turnaji začátečníků v Písku. Pro všechny zúčast-
něné to byli jejich první závody. Všichni bojovali v  kategorii mláďat. Stříbrné 
medaile si odvezli Rostislav Kocan, váha do 30 kg, Lukáš Mareš, váha do 36 kg, 
bronzovou Jiří Nečesaný, váha do 31 kg, čtvrtá místa obsadili Vladimír Loužecký, 
váha do 35 kg a Tomáš Majewski, váha do 36 kg.

1. 3. JUDO OPEN OSTRAVA
Strakonický judista Petr Pešek startoval na turnaji Českého poháru v Ostravě. 
Ve své kategorii U23 vybojoval dvě vítězství a obsadil tak páté místo.  

7. 3. KRAJSKÝ PŘEBOR PÍSEK
Dalším startem našich judistů byla účast na krajském přeboru pořádaném v Pís-
ku. Oba naši zástupci startovali ve váze do 90 kg. Zlatou medaili a titul Přeborník 
Jihočeského kraje vybojoval dorostenec Matyáš Sedlecký, stříbrnou pak Petr Pešek 
v kategorii mužů.

Randori začátečníků Písek.   foto: archiv klubu
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Výsledková listina

Kategorie Jméno Váha (kg) Umístění

dorostenec Sedlecký Matyáš 90 zlato

muži Pešek Petr 90 stříbro

12. 9. BRNO CUP OPEN ČP
Matyáš Sedlecký startoval na Brno Cup Open ČP, kde vybojoval bronzovou medai-
li a zajistil si tak postup na MČR, kde bude obhajovat titul vicemistra ČR.  

27. 9. PRACHATICE, 1. LIGA MUŽŮ 1. KOLO
Strakoničtí judisté Petr Pešek a  Matyáš Sedlecký startovali v  1. kole ligy mužů 
družstev. Petr pod hlavičkou JC Plzeň, Matyáš pod TJ Tatran Prachatice. Petrovo 
družstvo vybojovalo účast v postupové a Matyášovo v sestupové skupině. 

3. 10. PLZEŇ, 1. LIGA MUŽŮ 2. KOLO
Strakonický judista Petr Pešek startoval pod hlavičkou JC Plzeň ve 2. kole ligy mužů 
družstev a vybojoval 3 vítězství a celkově tak obsadil se svým družstvem 3. místo.

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

Jako vše ostatní, byl i  tenis v  roce 2020 zasažen pandemií koronaviru. Na jaře 
musel být předčasně ukončen provoz tenisové haly a spolu s tím byly přerušeny 
i pravidelné tréninky dětí a mládeže, které byly obnoveny alespoň v letní sezóně. 
Nástup podzimní vlny pak znovu zavřel provoz tenisové haly. Přes všechna ome-
zení se nakonec v červnu podařilo uspořádat soutěže družstev, i když ve zkrácené 

http://stskp.webnode.cz
http://www.tkstrakonice.cz
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podobě. A-týmu dospělých se podařilo udržet ve druhé lize, když v soutěži hra-
né mimořádně play-off systémem dokázalo vyhrát rozhodující zápas nad béčkem 
Karlových Varů a obsadilo celkové 6. místo ve skupině A. Ostatní soutěže se hrály 
dobrovolně podle zájmu jednotlivých družstev, spíše přátelsky bez možnosti po-
stupu výše či hrozby sestupu. TK Strakonice se zúčastnil všech soutěží, do kterých 
byla naše družstva přihlášena.
Největších úspěchů mezi jednotlivci dosáhl Richard Žahour, který v  kategorii 
mladších žáků obsadil 1. místo na jihočeském žebříčku a  28. místo celostátně. 
Mezi staršími žáky si pak vybojoval 5. místo v jižních Čechách a 75. místo v celé 
republice. Koncem roku však přestoupil do TK Písek.
Naopak se podařilo dotáhnout přestup Kamily Neradové z Písku k nám do Strakonic. 
Kamila u nás poslední roky hostovala a okamžitě se stala oporou áčka dospělých.

Pořadí strakonických tenistů na českých žebříčcích za rok 2020 
(uvedeni hráči do 20. místa na krajském žebříčku = KŽ, CŽ = celostátní žebříček):

Kategorie Hráč KŽ CŽ

Dospělí Přemysl Fiala 7. 209.

Tomáš Fiala 9. 215.

Adam Mikeš 13. 261.

Štěpán Reisinger 15. 309.

Pavel Procházka 16. 336.

Pavel Švec 19. 374.

Kamila Neradová 1. 69.

Dorost Kamila Neradová 1. 35.

St. žactvo Richard Žahour 5. 75.

Ml. žactvo Richard Žahour 1. 28.

Podařilo se také uspořádat celostátní turnaje staršího žactva a dorostu.
Přes všechny komplikace se na podzim roku 2020 podařilo dotáhnout projekt 
propojení tenisové haly a budovy se zázemím klubu polykarbonátovým krčkem. 
V roce 2020 evidoval TK Strakonice 167 členů, z toho v kategorii 91 děti a mládež 
a 76 v kategorii dospělých.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20

Dospělí „A“ MČR – 2. liga 6.

Dospělí „B“ Krajský přebor I. 4.

Dospělí „C“ Krajský přebor V. 2.

Dorost Jihočeská Moneta Junior Tour 7.

Starší žactvo Jihočeská Moneta Kadet Tour 8.

Mladší žactvo Krajský přebor II. 1.

Babytenis Memoriál Zdeňka Kocmana – jižní Čechy, skupina B 3.
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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 46 38 8

badminton 56 24 32

házená 218 151 67

horolezectví 6 0 6

jachting 12 0 12

jóga 96 0 96

nohejbal 66 0 66

sport pro všechny 26 7 19

stolní tenis 27 0 27

šachy 53 0 53

turistika 85 44 41

volejbal 46 38 8

Celkem 886 346 540

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky
jméno předsedy: Josef Opava 
kontaktní osoba: Martin Plaček
ulice, ČP, obec: Máchova 108, 386 01 Strakonice

Výsledky závodníků atletického oddílu v roce 2020
I.) halová sezóna
18. 1. KPJ – starší + mladší žactvo   Praha – Strahov   
Ema Šefránková  1. místo  st. žákyně 150 m  20,20 s
Ema Šefránková  2. místo  st. žákyně 60 m  8,45 s
Ema Šefránková  5. místo  st. žákyně dálka  480 cm
Marika Kouřimová  4. místo  st. žákyně koule (2 kg)  7,36 m
Nela Tůmová   5. místo  st. žákyně 150 m  21,99 s
David Písek   4. místo  st. žáci 800 m  2:37,01 min.

25. 1. KPJ – muži + ženy + junioři + dorost (open)  Praha – Strahov
Kamila Pilíková  4. místo  ženy 200 m  28,08 s
Kamila Pilíková  3. místo  ženy dálka  478 cm
Ema Šefránková  4. místo  dorostenky 60 m  8,26 s

II.) hlavní sezóna
20. 6. KPJ – st. žactvo     České Budějovice
Ema Šefránková  3. místo  st. žákyně 150 m  19,36 s
Ema Šefránková  3. místo  st. žákyně 60 m  8,08 s
Ema Šefránková  3. místo  st. žákyně dálka  463 cm
N. Kreizlová, N. Tůmová  2. místo  st. žákyně 4×60 m  32,17 s
A. Herdová, E. Šefránková
Petr Mach   3. místo  st. žáci 800 m  2:27,31 min.
David Písek   4. místo  st. žáci 300 m  45,63 s

27. 6. KPJ – ml. žactvo    Veselí nad Lužnicí
Marika Kouřimová  6. místo  ml. žákyně dálka  433 cm
Marika Kouřimová  7. místo  ml. žákyně koule (2 kg)  7,96 m

http://www.tjczstrakonice.cz
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M. Kouřimová, N. Tůmová  5. místo  ml. žákyně 4×60 m  34,73 s
B. Matoušková, E. Slavíková

28. 6. KPJ – přípravka    Jindřichův Hradec
Karolína Nováková  4. místo  přípravka 150 m  23,41 s
Jolana Herdová  5. místo  přípravka 600 m  2:01,73 min
Tony Votava   1. místo  přípravka 60 m  8,91 s
Tony Votava   2. místo  přípravka 150 m  22,72 s
Tony Votava   4. místo  přípravka dálka  376 cm
František Sklář   1. místo  přípravka dálka  386 cm
František Sklář   5. místo  přípravka 60 m  9,39 s
Ondřej Beneš   1. místo  přípravka plný míč  10,25 m

30. 8. KPJ – muži + ženy + junioři + dorost (open)  České Budějovice
Kamila Pilíková  7. místo  ženy 100 m  13,68 s
Kamila Pilíková  7. místo  ženy dálka  468 cm

19. 9. KPJ – víceboje: ml. žactvo + přípravka   Lomnice nad Lužnicí
Marika Kouřimová  5. místo  ml. žákyně 5ti boj  2163 bodů
Tony Votava   3. místo  přípravka 4 boj  1155 bodů
Karolína Nováková  6. místo  přípravka 4 boj  1319 bodů
Adléta Jirsová   11. místo  přípravka 4 boj  1230 bodů
Jolana Herdová  12. místo  přípravka 4 boj  1214 bodů

19.–20. 9. MČR žactvo:    Třinec
Ema Šefránková  6. místo  starší žákyně 150 m  19,05 s*

* (účast ve finále, osobní rekord!)

V kategorii přípravek naše smíšené družstvo obsadilo v KPD 2020 celkové vyni-
kající 2. místo z 19 týmů. 
V kategorii mladších žákyň skončilo naše družstvo dívek v KPD 2020 na celkovém 
7. místě (10 týmů).
V kategorii starších žákyň se družstvo děvčat umístilo v KPD 2020 na celkovém 
9. místě (12 týmů).
Naši chlapci stejně jako loni startovali (hostovali) v obou věkových kategoriích za 
družstvo TJ Nová Včelnice. Vybojovali s ním v kategorii starší žáci celkové 6. mís-
to (6 týmů) a konečné 4. místo (9 týmů) mezi mladšími žáky.
KPJ = krajský přebor jednotlivců, KPD = krajský přebor družstev

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)  24/32

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 školení trenérů IV. třídy s prodloužením 
licence. Hromadný nábor nových členů neproběhl z důvodu malé kapacity hodin 
v tělocvičně, která je 2,5 hodin týdně. Tréninky probíhají společně jak pro příprav-
ky, tak pro kategorii U-13 a U-15. Došlo k náboru 4 dětí do přípravek. Do soutěží 
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v roce 2020 děti byly zapojeny pouze jednou z důvodu covid-19. V roce 2020 jsme 
pořádali celkem tři turnaje. Dva pro mládež (jeden oddílový a  druhý mistrov-
ský turnaj), kategorie U15. Dva turnaje patřily dospělým. Oba turnaje mistrovské 
GPD a GPE dospělých.

V roce 2020 se hráči našeho oddílu zapojili jen do sedmi krajských turnajů, kde 
získali celkem 24 umístění. 
Z toho zlatých:  5
 stříbrných: 6 
 bronzových: 13

Pro děti z oddílu jsme začali pořádat letní soustředění, které proběhlo v posled-
ním týdnu prázdnin. Pro naše děti a děti z přátelených oddílů Vodňan a Tábora 
jsme začali pořádat kromě každoročních dvou neoficiálních turnajů turnaj dětí do 
15 let, který pořádáme při zakončení oddílového soustředění. Děti našeho oddílu 
navíc vždy ukončí sezónu turnajem na konci června.

Oddíl badmintonu TJ ČZ Strakonice, spolek společně s oddílem Sokol Vodňany 
pořádal za podpory měšťanského pivovaru a společnosti Expert Elektro Jankov-
ský sérii čtyř turnajů Strakonicka v mistrovské soutěži GPD dospělých s názvem 
DUDÁK CUP. Účastnilo se ho dohromady na padesát pět mužů a více než dvacet 
žen. Celkovým vítězem se stal táborský borec Pavel Kavan. V kategorii ženy turnaj 
zvítězila vodňanská Karolína Hlavová.

Filip Šperl při turnaji U-15 ve Strakonicích 12. 9. 2020. 
Adam Peller soudcující utkání při turnaji U-15 ve Strakonicích 12. 9. 2020. foto: archiv klubu
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Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20

dospělí III. liga smíšených družstev Jihočeský přebor 4. místo

dospělí III. liga smíšených družstev jihozápadní přebor 5. místo

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)  218 (151/67)
úroveň soutěží  krajské + celorepublikové

První lednový víkend roku 2020 se uskutečnily tradiční turnaje staršího žactva 
– Jihočeský pohár (20. ročník), tentokráte v Jindřichově Hradci. Na slušně obsa-
zenou soutěž (10 chlapeckých a 6 dívčích družstev) jsme vyslali jak chlapce, tak 
i děvčata. Chlapci skončili na 8. místě, děvčata byla druhá! 
Už tradičně se na začátku ledna uskutečnila největší vzdělávací akce Českého sva-
zu házené (dále jen „ČSH“). Konference mládeže se v  Polance nad Odrou zú-
častnilo 209 trenérů z celé České republiky. Hlavním lektorem, jehož vyslání je 
plně v kompetenci Evropské házenkářské federace (EHF), byl španělský odborník 
Carlos Prieto. Účastníci konference tak měli možnost seznámit se španělskou fi-
lozofií tréninku hráčů v  kategorii staršího žactva a  způsobem, jakým jsou k  ní 
vedeni jejich trenéři. Z našich trenérů se zúčastnili Miroslav Vávra, Roman Nejdl, 
Michal Čech, Zbyněk Korec, Kateřina Moravcová, Zdeněk Kočí, Roman Plojhar, 
Magda Plojharova a Václav Hokr. To svědčí o velikém zájmu na získávání nových 
poznatků ze strany našich trenérů.
Tradiční únorová soutěž o nejlepšího sportovce okresu za rok 2019 opět potvrdila, 
že byl pro házenkáře úspěšný. Muži sice neobhájili prvenství v kategorii kolektivů, 
ale skončili druzí, Adam Nejdl získal v jednotlivcích třetí místo. V mládežnických 
kategoriích vyhrály starší žákyně a  potěšila i  cena za sportovní akci roku 2019, 
kterou se stal zářijový „Návrat do minulosti, aneb setkání generací“!
Ligové soutěže jsme rozehráli úspěšně. Cílem byly postupy do vyšších soutěží. 
Muži do extraligy, mladší dorostenci i dorostenky do 1. ligy. Proti sportovním zá-
měrům se postavila nemoc zvaná covid-19. Ta způsobila, že se v polovině března 
přerušily veškeré sportovní soutěže, tedy ligové i krajské.
Muži A v 1. lize odehráli pouze tři jarní kola, a to vesměs vítězně, v nedokončené 
soutěži si zachovali 1. místo. Béčko mužů sehrálo dokonce jen dvě utkání a bylo 

http://www.hazenastrakonice.cz
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ve 2. lize čtvrté. Mladší dorostenky stačily odehrát pět utkání a přes jednu poráž-
ku si udržely druhé místo s jednobodovým odstupem za B-týmem Mostu, což se 
posléze ukázalo jako rozhodující v přihláškách do soutěží ročníku 2020/2021. Tři 
vítězná utkání mladších dorostenců znamenala vedení v soutěži 2. ligy mladších 
dorostenců. Lze tedy říci, že všechna 3 družstva plnila stanovený cíl – postup do 
vyšší soutěže!
Účast v žákovské lize si vybojovaly pouze starší žákyně (na starších žácích se plně 
projevily dlouhodobé problémy s trenérským obsazením). Tři odehraná kola zna-
menala pro děvčata velice slušné 10. místo z 25 celků, ale i tato soutěž byla nedo-
hrána a posléze zrušena kvůli pandemii covid-19.

V krajském přeboru mládeže bylo na jaře odehráno tak málo utkání a ještě v tak 
nepravidelných termínech (nestejný počet sehraných utkání u jednotlivých druž-
stev), že zveřejnění tabulek před přerušením soutěží z  důvodu covid-19 vůbec 
nemá smysl.
Přesto, že se nehrálo, zaznamenal oddíl v jarní části obrovský úspěch, tentokráte 
na poli diplomacie. Uvolněným krajským manažerem potvrdil Český svaz házené 
Evu Krausovou, která se zároveň stala i organizační pracovnicí TJ ČZ Strakonice, 
pod kterou oddíl házené patří. Krajská konference pak potvrdila do funkce uvol-
něného krajského trenéra Miroslava Vávru a předsedou komise rozhodčích zvolila 
Lukáše Moravce!

Odchovankyně klubu TJ ČZ HBC Strakonice 1921 – Veronika Vávrová. foto: archiv klubu
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Letní příprava na sezónu 2020/2021 začala také úspěšně. Družstvo mladších do-
rostenek bylo na základě jarních výsledků zařazeno do I. ligy! Další družstva zů-
stala v soutěžích beze změny, tedy muži A v 1. lize, muži B ve 2. lize a dorostenci 
ve 2. lize, tentokráte už ale 2. lize staršího dorostu. Všechna družstva začala od 
července přípravu na novou sezónu, ve které nechyběla soustředění mužů v Láz-
ních Kynžvart a soustředění dorostenek a starších žaček na Orlíku. S družstvem 
mladších dorostenek se připravovaly i nové posily z Třeboně – Laura Dvořáková, 
Nicol Drnková, Tereza Wolnerová a Simona Schreibmeierová.
Sedm hráček (Klára Divišová, Sára Nejedlá, Eva Kordíková, Veronika Vávrová, 
Barbora Plojharová, Anežka Kadlecová a Barbora Hanzelínová) mělo v nové sezó-
ně nastupovat také za prvoligové starší dorostenky DHC Plzeň.
Týdenní blok tréninků starších dorostenců se sice nepodařilo zakončit plánova-
ným utkáním s interligovým týmem žen Sokola Písek, ale kvalitní náhradu chlap-
cům obstaral tým mužů Strakonic, složený z loňských či předloňských dorostenců 
– Lukáš Fencl, Filip Zdychynec, Ondřej Landsinger, Filip Lukeš, Samuel Miklas, 
Petr Brůček. „Byla to velmi zajímavá konfrontace, ukázka síly, důrazu a rychlos-
ti, ve které se mužská házená hraje,“ hodnotil kouč Roman Nejdl. Utkání hrané 
1×30 min skončilo porážkou dorostenců 19:21.
Následně družstvo již do Písku odjelo a v utkání hraném 3×20 minut odehrálo 
zajímavý souboj s rychlým a technickým soupeřem. „Větší fyzická převaha a dů-
raz přinesl vítězství 35:29. A v pátek jsme se do Písku vypravili ještě jednou, na 
soustředění zde byl mladší a  starší dorost Mělníku, který jsme porazili 35:13,“ 
konstatoval Roman Nejdl.
Na přelomu srpna a září dorostence HBC čekala dvě přátelská utkání s HC Linz AG. 
„Jednoznačným cílem pro blížící se sezónu je vítězství ve druhé lize staršího do-
rostu,“ nastínil trenér.
Tým strakonického staršího dorostu tvořili: Štěpán Kalbáč (má také hostování 
do Plzně), Dominik Čarek, Štěpán Kosák (po operaci ramene vynechá podzim), 
Adam Beneš, Oleh Lysenko (laboruje s  ramenem), Marek Nejdl (hostování do 
Plzně), Šimon Hůda, Bohumil Mára (gólman), Filip Józa, Petr Klimeš (hostování 
z  Českých Budějovic), Lukáš Hackl (hostování z  Chodova) a  mladší dorostenci 
Martin Němec, Petr Koudelka, Kryštof Lukeš, Adam Novák, Roman Rejžek, Mi-
chal Tíkal (hostování do Plzně), Matěj Švec (gólman), František Kojan. S týmem 
se velmi poctivě připravuje i starší žák Mirek Tíkal, který jako gólman bude rov-
něž hostovat do mladšího dorostu Plzně. Takže velice široký kádr!
Jednoznačným cílem prvoligového družstva mužů byl postup do extraligy! Došlo 
k dalšímu posílení, k současným plzeňským odchovancům (Filip Kaiser, Jan Ka-
čín, Eduard Wildt, Martin Říha a Vojtěch Klaus) přibyl na jaře Josef Klačo z Cho-
dova a  na podzim přišli lovosičtí Martin Nový a  David Bičiště. Větší zapojení 
si trenér Michal Zbíral sliboval od našeho odchovance Tomáše Nejdla, který si 
v průběhu podzimu získal místo v základní sestavě extraligové Plzně.
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S porážkou a vítězstvím se vrátili strakoničtí muži z přípravy v Novém Veselí. Na 
Vysočině strávili dva dny, a to víkend 15. a 16. srpna, kdy zde odehráli dvě přátel-
ská utkání proti místním týmům. Mužstvo odjelo kompletní, chyběl jen zraněný 
Michal Krejčí. Strakoničtí nejprve v  sobotu podlehli extraligovému účastníkovi 
19:30, přičemž v poločase na soupeře ztráceli pouze jediný gól (11:12). Další den 
pak dopoledne absolvovali trénink a poté ještě duel se staršími dorostenci Nového 
Veselí. Ty přehráli suverénně 35:20.
Dva ze tří! Taková byla bilance úspěšně zvládnutých přípravných zápasů strako-
nických mužů na soustředění v Lázních Kynžvart, kde byli od 19. do 23. srpna. 
Absolvovali je v  krátkém sledu. Nejprve se v  pátek poprvé střetli s  německým 
Plauenem, kde hraje strakonický David Zbíral, jemuž podlehli 27:29. Další den 
dopoledne si lehce poradili s německým Fichtelgebirge 35:25 a večer pak vrátili 
Plauenu porážku po vítězství 22:17.
Začátkem září začaly házenkářské soutěže. Muži nalosovaní rovnou do 2. kola 
Českého poháru rozdrtili TJ Dolní Cerekev 40:18. Pak už začaly prvoligové boje. 
Po domácí výhře s  Jičínem (28:16) následovala překvapivá porážka ve Vsetíně 
(27:30), jasné vítězství před plnou halou doma se Dvorem Králové (34:18) a další 
porážka na Moravě s Litovlí (24:25). Po čtyřech kolech dvě vítězství a dvě porážky, 
tento výsledek o ambicích družstva moc nepřesvědčil.
To prvoligové mladší dorostenky začaly výtečně. Po vítězství nad Sokolem Vršo-
vice doma (42:29) jasně vyhrály v J. Hradci (27:18), doma zdolaly Most (44:35), 
vyhrály na hřišti favorizované pražské Slavie (33:22), doma jasně přehráli Sokol 
Písek (28:18) a potvrdili stanovený cíl, zisk přebornického titulu ČR pro sezónu 
2020/21!
Starší dorostenci vyhráli 3x, smolně klopýtli v Liberci (24:25), ale naději na postup 
do vyšší soutěže si rozhodně zachovali.
Mužská rezerva ve 2. lize si vedla rovněž zdatně, tři vítězství a těsná porážka na 
hřišti Slávie Praha (30:31). Za zmínku stojí těsné domácí vítězství v  jihočeském 
derby s Loko České Budějovice (31:30).
Bohužel v této fázi byly díky koronavirové pandemii všechny soutěže až do konce 
roku 2020 přerušeny a další vývoj byl ve hvězdách.
V krajských soutěžích výrazněji do pořadí před jejich přerušením zasáhl nestejný 
počet sehraných utkání. Současné pořadí našich mládežnických družstev je uve-
deno v přiložené tabulce, zatím však není jasné, zda se na jaře 2021 vůbec podaří 
soutěže dohrát.
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Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20*

Muži A I. liga mužů (celorepubliková) 1.

Muži B II. liga mužů (regionální) 4.

Starší dorostenci II. liga starších dorostenců (regionální) 1.

Mladší dorostenky I. liga mladších dorostenek (celorepubliková) 2.

Starší žáci Krajský přebor Jč kraje 4.

Starší žákyně Krajský přebor Jč kraje + Žákovská liga (celorepubliková) 4. ŽL zastavena

Mladší žáci „A“ Krajský přebor Jč kraje Házenkářský desetiboj (celorepubliková) 4. 10boj: Soutěž nezačala

Mladší žáci „B“ Krajský přebor Jč kraje Házenkářský desetiboj (celorepubliková) 1. 10boj: Soutěž nezačala

Mladší žákyně Krajský přebor Jč kraje Házenkářský desetiboj (celorepubliková) 2. 10boj: Soutěž nezačala

Minižáci „A“ Krajský přebor Jč kraje (společně děvčata a chlapci) 4.

Minižáci „B“ Krajský přebor Jč kraje (společně děvčata a chlapci) 9.

Minižačky „C“ Krajský přebor Jč kraje (společně děvčata a chlapci) 5.

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

* pořadí před přerušením soutěží – nedohráno (družstva měla nestejný počet utkání), vše anulováno

Tři odchovankyně klubu – konkrétně Veronika Vávrová, Eva Kordíková a Barbora Plojharová – byly no-
minovány do reprezentace dorostenek ČR pro sezónu 2020/21. Veronika Vávrová koncem roku dokonce 
s reprezentací absolvovala přípravný kemp v Polsku, kde si rovněž odbyla své 1. mezinárodní zápasové 
zkušenosti v dresu reprezentace.  foto: archiv klubu
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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/dospělí)  24/59
úroveň soutěží  Krajský přebor, Okresní přebor, Okresní soutěž

V roce 2020 za oddíl nohejbalu měla pravidelnou činnost tato mužstva: v krajské 
soutěži mužů mužstvo A, v okresním přeboru mužů mužstva A, B a v okresní sou-
těži mužů mužstvo C, D, Ž „A“ a Ž „B“. 
V krajské a okresní soutěži mužů se zapojují někteří z řad žactva.
V okresní soutěži mužů hraje jedno mužstvo žáků – mužstvo D.
V krajské soutěži žáků hrálo 1 mužstvo, kde se hraje dlouhodobá soutěž turnajově.
Hlavním cílem bylo zapojení žáků do všech soutěží, a to se podařilo.
Přibylo také několik začínajících nových dětí, a proto jsme museli rozdělit trénin-
ky do více dnů.
V okresních soutěžích OP a OS se hrálo pouze jedno kolo, započítávalo se do ta-
bulky, ale nevyhlašovaly se výsledky vzhledem ke zkrácené verzi.
V  krajské soutěži mužů se soutěž dohrála a  naše A  mužstvo obsadilo poslední 
8. místo, a  to hlavně z důvodu, že KP mužů hraje převážně naše mládež. Touto 
cestou jsme se rozhodli jít a  věříme, že výsledky se časem dostaví. Poděkování 
patří starším zkušeným klukům, kteří zapojili naší mládež bez ohledu na výsledek.
V krajské soutěži dětí se soutěž dohrála ve zkrácené verzi a zde jsme byli úspěšní. 
Naši žáci skončili na 1. místě a zaslouženě vyhráli krajský přebor. Je vidět, že práce 
s mládeží se vyplácí a takto chceme pokračovat i v dalších letech.
Ke konci roku jsme začali pracovat na odstoupení z TJ ČZ Strakonice a založili 
samostatný oddíl NK Habeš Strakonice. Velké poděkování patří České unii spor-
tu, konkrétně panu Kašparovi a paní Kordíkové, kteří nám velmi pomáhají, a za 
to jim děkujeme.
Tradiční turnaj trojic mužů a mládeže v Habeši se jako tradičně vydařil. Turnaje 
se zúčastnilo 16 mužstev, a co je velmi milé, že 5 týmů bylo z řad dětí. Vítězem se 
stalo domácí mužstvo pana Lukeše z Habeše.
Velké poděkování patří městu Strakonice a všem sponzorům, kteří nás podporují 
i v této nelehké době – děkujeme, že podporujete zejména mládež.
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I přes špatnou dobu se odehrálo MČR starších žáků v Čakovicích, kterého se mo-
hou účastnit pouze vítězové krajů, a to jsme byli. Velkého úspěchu dosáhla dvojice 
Votava-Hrubý, která skončila na skvělém 5. místě, a to mohli hrát o medaile, když 
bohužel prohráli o jeden míč. Vůbec se neztratili další hráči – Toman, Hejdová, 
Sliacký a Beneš, kteří předváděli parádní výkony.
Největším úspěchem bylo, když naši Lenku Hejdovou oslovil trenér reprezentace 
pan Šmejkal a pozval ji kemp nohejbalových nadějí.

Turnaj v Habeši.  foto: archiv klubu

MČR v Čakovicích.  foto: archiv klubu
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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)  7/26
úroveň soutěží  II. liga, III. liga, Krajský přebor, Okresní přebor

Sportovní činnost byla v roce 2020 prakticky znemožněna z důvodu epidemiolo-
gických (covid-19) opatření vlády ČR, kdy byly uzavřeny vnitřní sportoviště. 
Mistrovské soutěže ročníku 2019/2020 byly těsně před koncem ukončeny, zbývaly 
odehrát jen 2 kola = 2 mistrovské zápasy. Ročník 2020/2021 byl zahájen, ale byly 
odehrány je 3 kola, po té došlo k přerušení.
Dorostenec Jan Vonášek obsadil v krajském žebříčku 4. místo.
Mladší žákyně Soňa Krejčová obsadila v krajském žebříčku 3. místo.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20

Družstva mužů

ČZ Strakonice Elektrostav „A“ II. liga 4. místo

ČZ Strakonice Elektrostav „B“ III. liga 8. místo

ČZ Strakonice Elektrostav „C“ Krajský přebor 1. místo

ČZ Strakonice Elektrostav „D“ Okresní přebor 1. místo

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)  46/40
úroveň soutěží  krajský přebor, okresní přebor

Při pohledu do nového kalendáře začátkem roku jsme si všichni představovali, že 
číslovka „2020“ bude magická a přinese spousty výjimečných zážitků. 
Stejně jako ostatní, i volejbalový oddíl vstupoval do tohoto roku s elánem a od-
hodláním zlepšovat svoji práci při výchově mládeže a zlepšovat výkony v soutě-
žích. Krajské a okresní přebory v jednotlivých kategoriích začínají pokračovat. 
V polovině března však přichází šok. Jméno má zkráceně covid-19. Jedná se o one-
mocnění způsobené novým typem koronaviru – ozn. SARS-CoV-2.
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Tento, zprvu nenápadný, „bacil“ má na svědomí postupné omezování jakékoli čin-
nosti, které se nevyhýbá ani sportování a sdružování. Následkem toho jsou zasta-
veny a ukončeny veškeré soutěže a tréninky. 
V průběhu května a června se začíná pomalu trénovat ve venkovních prostorách. 
Jedinou soutěží, která se nějak dohrává, je okresní přebor mužů. Ostatní jsou rádi 
za tréninky ve skupinkách.
Přes léto se situace celkem uklidňuje a naštěstí se začínají pořádat i venkovní tur-
naje. Nadšení pro volejbal je po pauze snad ještě větší a  tak obsazení bývá ne-
zvykle nabité. Zástupci oddílu se účastní několika z nich a vedou si velmi úspěš-
ně (Vodňany – 1. místo, Radomyšl – koupaliště. 3. a 4. místo, Radomyšl – debly 
– 1. a 3. místo, kemp Milavy – 1. a 3. místo, Blatná – 1. místo). Opravdu velmi 
úspěšné léto. 
Tréninky jsou organizovány především v  letním areálu Plaveckého stadionu ve 
Strakonicích, kde se celý týden střídají kadetky, ženy a muži.
V průběhu srpna přichází další průlom v historii oddílu, kdy se formují dva týmy 
dětí pro krajské soutěže. První je stávající kategorie kadetek, která má ovšem 
nové složení. Zkušenosti se soutěžemi již mají: Eva Janochová, Alena Kalbáčová, 

Společná fotka volejbalového oddílu.  foto: archiv klubu
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Anežka Krásová, Agáta Marková, Klára Marková. Nově k nim přibyly strakonické 
Anna Šatrová, Kristýna Mäsiarová a Adéla Kunešová, z Volyně Vendula Kotálová 
a z Dobeve Barbora Pixová. Jejich trenéry se stávají Václav Mendl a Petra Černá. 

Novým týmem jsou starší žákyně. Základ týmu tvoří hráčky, které si oddíl vy-
choval: Elizabeth Bastianová, Ema Chládková, Amálie Linzmajerová, Magdaléna 
Homolková, Linda Kotálová, Eliška Stránská, Adéla Kunešová a Agáta Marková. 
Hlavní podíl na tom mají Pavlína Kalbáčová, Eva Vavrušková a Silvie Bužgová. 
A právě první dvě jmenované jsou zároveň trenérkami týmu. 
Ovšem pouze ze svých hráček by se tým vytvořit nedal. Velmi důležitým faktorem 
zde tedy byla, nově realizovaná, spolupráce se Sokolem Radomyšl, kde se začaly 
také zabývat mládeží, a do týmu „dodaly“ hned 3 šikovné holky. Jednalo se o Lucii 
Bláhovcovou, Adélu Machovou a Janu Přechovou. 
Od září tak nastupují do svých krajských soutěží a očekávají, jak si v konfrontaci 
s ostatními vrstevnicemi povedou. 
Oba týmy se zároveň přihlásily do okresního přeboru žen a  zde budou nabírat 
hlavně zkušenosti s týmy žen.
Nejvíce se očekává od týmu žen, který bude opět hrát krajský přebor KP1 a dou-
fat, že se sezóna začne a dohraje. Příprava je náročná, ale holky baví. Opět se zde 
prolíná zkušenost s mládím. Trenéři Václav Svach a Eva Vavrušková vedou tým 
v  tomto složení: Pavlína Kalbáčová, Eva Fialová, Lucie Parkánová, Petra Černá, 
Natálie Němcová, Anita Nepodalová, Kateřina Janochová, Alena Kalbáčová, Ni-
kola Sobíšková a Klára Marková. Nově se k týmu připojují mladé Hana Kubičková, 
Viktorie Bláhová a Vendula Samcová. 
Bohužel nemůže tým počítat se svými oporami – Petra Kalíšková a Iveta Boublí-
ková, (obě si plní rodičovské povinnosti), Lýdie Sádlová a Petra Louženská (pra-
covní povinnosti). Bohužel si, hned na druhém tréninku, vážně poranila kotník 
další zkušená hráčka Eva Pellerová.
U mužů je situace také pozitivnější. Tým dohrává sezónu 2019/2020 okresního 
přeboru v červnu a daří se mu obhájit vítězství. Během letní soutěžní přestávky 
musí řešit co dále, neboť do nového ročníku se již jeden tým nepřihlásil a  tak 
zbyly jen dva. Soutěž tak zachraňuje právě náš oddíl, který se rozhodl, že postaví 
další tým. 
A-tým je složen z mladých: Štěpán Kalbáč, Jan Pícka, Filip Hromek, Karel Soukup, 
Josef Němec, Jiří Vašíček, Vojtěch Mika. 
B-tým zkušených: Adam Kalbáč, Pavel Sládek se svými syny, Václav Svach, Šimon 
a Jakub Celerýnovi, Jan Pňáček, Petr Kotál, Václav Klimeš, bratři Braunové, Miro-
slav Hlava, František Peller, František Kovář, Lukáš Málek a Marek Mika. 
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Sezóna 2020/2021 začíná v září a týmy rozehrávají soutěže. Ovšem tato trvá jen 
velmi krátce, neboť v říjnu opět přichází opatření kvůli koronaviru a již se žádná 
soutěž nedohrává a následně vše ukončuje. Jednak soutěže, ale především i jaké-
koli společné aktivity. Dochází k uzavření všech sportovišť a kontaktů.
Kadetky a žákyně stihly odehrát jedno kolo krajských přeborů a 2 kola okresního 
přeboru. Ženy odehrály 2 zápasy krajského přeboru, kdy v tom druhém vydřely 
vítězství 3:2 v Třebíně. Muži stihli jedno kolo okresního přeboru.
Je to bohužel smutné ukončení roku, ale celý oddíl věří, že bude lépe.

Starší žákyně.   foto: archiv klubu
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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

POMOC Městskému ústavu sociální péče Strakonice 
Povinnost pomoci potřebným v této těžko době přijala za své i TJ Dražejov. Vý-
konný výbor klubu rozhodl uvolnit na tuto pomoc finanční prostředky a po po-
radě se starostou města Strakonice panem Mgr. Hrdličkou bylo rozhodnuto po-
skytnout tuto pomoc cíleně, a to Městskému ústavu sociálních služeb Strakonice. 
Předseda klubu Karel Boublík ihned kontaktoval paní ředitelku Mgr. Prokopiuso-
vou a dohodli se, že pro Dům s pečovatelskou službou v Jezerní ulici klub zakoupí 
hygienické rukavice. Tak se i stalo, klub zakoupil 300 párů těchto rukavic a v pá-
tek 17. 4. 2020 došlo k jejich předání. Sportovní a PR manažer klubu Petr Mach 
k  tomu dodal: „Poskytnout pomoc nejohroženější skupině našich spoluobčanů, 
tzn. našim seniorům, nás nenechala klidnými a rozhodli jsme se jednat. Sport jde 
teď stranou a pomoc potřebují právě oni a ti co se o ně každý den starají. Při pře-
dání daru jsem paní ředitelce nabídnul, že jsme v případě potřeby připraveni opět 
pomoci, a že se na nás může kdykoliv obrátit. 

Zahájení fotbalové sezóny
V pondělí 11. 5. se opět naplno rozběhnou tréninky všech věkových kategorií a již 
se všichni těšíme na setkání na fotbalovém pažitu, který je mimochodem velice 
pěkný.
Jako první zahájí tréninkové jednotky naši nejmladší fotbalisté. V  pondělí od 
17.00 hod. začínají tréninky minipřípravce, mladší a starší přípravce, tyto katego-
rie budou zatím trénovat v pondělí a středu vždy od 17.00 hodin.
V  úterý 12. 5. začínají žáci, kteří mají trénink ještě ve čtvrtek, i  jejich tréninky 
probíhají vždy v 17.00 hod. Ve čtvrtek se k nim přidá tým dorostenců s tréninkem 
také od 17.00 hod.
Zahálet nebudou ani muži, kteří budou trénovat společně A+B tým + dorostenci 
dobrovolně a  jejich tréninkové jednotky jsou naplánovány na úterý a  pátek od 
18.00 hodin.
I když začneme trénovat, dá se říci na plno, budou stále platit některá omezení, 
jde především o využití šaten a umývárny, které nelze používat. Je třeba, aby hráči 
přišli na trénink již převlečeni a připraveni.

http://www.tjdrazejov.cz
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Přípravná utkání mužů A v období června a července 2020.

TJ OTAVAN ŠTĚKEŇ – TJ DRAŽEJOV 4:2 (0:2)
První půli jsme kontrolovali hru a Hrčkou dosáhli dvoubrankového vedení. Hosté 
ani nekladli výraznější odpor a nic nenaznačovalo tomu, že bychom utkání ne-
zvládli. Ve druhém poločase hosté zvýšili aktivitu a  brzy snížili skóre, zatímco 
naše hra postrádala přesnost a řád. Nevídaný blackout pak nastal kolem 70. mi-
nuty, kdy jsme během třech minut, 3× inkasovali po ztrátách balónu na polovině 
hřiště a vítězství jsme tak domácím doslova darovali. Na výraznější tlak jsme se 
navíc již nezmohli.
Branky: Hrčka 2 – Hulínko 4
Základní sestava: Drnek – Kalous, Mertl, Brázda, Šulda – Oberreiter, Bračok, 
Hozman, Frýzl – Hrčka, Pojsl
Střídali: Pašava

TJ DRAŽEJOV – SK OTAVA KATOVICE „B“ 5:2 (2:1)
Po slabším úvodu utkání, kdy jsme brzy inkasovali gól, jsme postupem času zpřes-
nili hru a ještě do poločasu stačili skóre otočit. Druhou půli jsme již byli výrazně 
lepším týmem, a skóre navýšili. Rozdíl mužstev byl zejména ve fyzické připrave-
nosti, kdy hosté ve druhé půli viditelně nestíhali tempu hry.
Branky: Hrčka 3, Bračok, Hozman – Křiváček 2
Základní sestava: Drnek – Řezníček, Hozman, Kovář, Šulda – Poláček, Bračok, 
Brázda, Martínek – Pojsl, Hrčka
Střídali: Krýsl, Hynek, Kalous
Rozhodčí: Machová

TJ DRAŽEJOV – TJ PODOLÍ II 1:2 (0:2)
V utkání rozdílných poločasů byli v 1. poločase aktivnější hosté, kteří se ujali již 
v  5. minutě vedení a  převyšovali nás zejména kvalitou ve středu zálohy, tahem 
na bránu i efektivitou v zakončení. I přesto jsme několik velkých šancí nevyužili. 
Druhá půle se téměř celá hrála na jednu bránu, z výrazné převahy jsme ale doká-
zali dvougólové manko pouze snížit Bračokem.
Branky: Bračok – Jakub Volf, Jan Volf
Základní sestava: Drnek – Kalous, Hozman, Šulda – Poláček, Brázda, Bračok, 
Krýsl, Martínek – Hrčka, Fárek
Střídali: Irdza, Řezníček
Rozhodčí: Káník
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Rekord v Dražejově! Dětský den přilákal přes dvě stovky dětí
Fotbalové hřiště v Dražejově bylo v pátek 26. června odpoledne plné dětí. Konal 
se zde totiž tradiční Dětský den, jehož pořadatelem byla TJ Dražejov s  podpo-
rou města Strakonice. „Zasoutěžit si a pobavit se přišlo 221 dětí, což je rekord. 
Přes dvě stovky jsme nikdy neměli, většinou se průměrná účast pohybuje kolem 
150 dětí,“ uvedl za organizátory Milan Hoch. V rámci tradičního sportovního od-
poledne děti prošly deset stanovišť s nejrůznějšími úkoly, na každém je po jejich 
splnění čekala sladká odměna. Na závěr ještě došlo na společné opékání vuřtů.

Dětský den v Dražejově.  foto: archiv klubu
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Podpora výstavby zázemí pro sportovce
TJ Dražejov z. s. vyhlásila dnem 17. 9. 2020 veřejnou sbírku na podporu výstavby 
zázemí pro sportovce.
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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

   mládež do 26 let  dospělí
Vodní pólo  127   37
Plavání   102   22
Otužování  0   14
Akvabely  10   1
Kuželky   6   45
Volejbal   1   24
Mentálně postižení 6   7
Celkem   252   150

Po začátku roku každý sport využil v uvolněném období v každou možnou chvíli 
návrat k tréninkům a popřípadě i pokračování – dokončení soutěží. Bohužel toto 
období bylo krátké, a tak každý sport ukončil svou sezónu svým způsobem. Stejně 
tak se stalo v další sezóně po prázdninách, některé sporty ani nestačily rozehrát 
své soutěže.
Velkým přínosem bylo využití období prázdnin k tréninkům a uspořádání něko-
lika turnajů pro všechny věkové kategorie mládeže.
Ve vodním pólu byly soutěže ukončeny po základních částech – 1. liga mužů, 
1. liga žen, 1. liga starších dorostenců. Mladší dorostenci, starší žáci, mladší žáci 
a minižactvo po pohárové části – ligová část všech těchto soutěží neodstartovala.
V létě se pak uskutečnilo 1. mistrovství ČR v beach vodním pólu – účastnilo se 
družstvo žen.

ODDÍL PLAVÁNÍ
Rok 2020 byl poznamenán epidemiologickou situací kolem onemocnění covid-19. 
Uzavření bazénu znemožnilo trénovat a celá řada závodů se nemohla uskutečnit. 
Zúčastnili jsme se dvou závodů v únoru Malé ceny Chodska v Domažlicích a zá-
vodů v Českých Budějovicích. Po rozvolnění proběhl na konci června Corona Cup 
v Praze a v září pak Plzeňský vytrvalec a Velká cena Chodska.
Výsledky jsou v přiložené tabulce. Za zmínku, vzhledem k omezeným možnostem 
tréninků, stojí výkony nejen Elišky Vokaté, ale i Huberta Bayernheimera, Matěje 
Bursy, Nely Srbové a dalších plavců.
Eliška Vokatá, členka plavecké juniorské reprezentace, se zúčastnila plaveckých 

http://www.tjfezko.cz
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závodů V4 Olympic Hopes v Budapešti. Skvělými výkony doplavala pro dvě bron-
zové medaile v disciplínách 100 metrů a 200 metrů motýlek. Dvě stříbrné medaile 
pak pomohla vybojovat v týmových štafetách žen na 4×100 metrů volný způsob 
a 4×100 metrů polohový závod.
Vrcholem těchto soutěží pak pro ni byl závod na 50 metrů motýlek, ve kterém se jí 
podařilo pokořit český rekord čtrnáctiletých. Ten roku 2011 zaplavala Lucie Svě-
cená v čase 28,80 sekundy a Eliška ho nově posunula na 28,58. V čase covidových 
restrikcí a omezených možností závodit je tento výkon o to cennější.
V rámci přípravy proběhlo letos pouze letní soustředění v Jindřichově Hradci.

Eliška Vokatá. foto: archiv klubu
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ODDÍL KUŽELEK
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2019/2020
Okresní přebor družstev nebyl pro nákazu covidem dohrán:
Po 18. kole Fezko A vedlo tabulku s 34 body při průměru 2414, Fezko C bylo 3., 
21 bodů a Fezko B 5., 11 bodů. 
 
Konečné pořadí Poháru mladých nadějí ročníku – 2019/2020: 
st. žáci: 9. Hejpetr Matyáš, 80 bodů z 6. turnajů, průměr 247 
ml. žáci: 11. Mikeš Vítek, 74 bodů z 6. turnajů, průměr 249
Finále se neuskutečnilo.

Dlouhodobé soutěže – podzim ročníku 2020/2021
V podzimní části okresního přeboru byla odehrána pouze 2 kola.
  
Podzimní část Poháru mladých nadějí ročníku – 2020/2021:
Odehrálo se pouze 1. kolo v Č. Velenicích: 
ml. žáci: 9. Mikeš Vítek  14 bodů, výkon, 246 bodů 
 
Jednorázové soutěže jednotlivců 
Přeborníky oddílu se v roce 2020 stali v jednotlivých kategoriích:
seniorky – Kyrianová, muži – Hůda, senioři Hendl
dorostenci – Kalous ml. a starší žáci – Hejpetr Matyáš.  
 
Okresní přebor mužů na rok 2020 vyhrál Lexa (Blatná) 573.
Nejlepším seniorem nad 60 let byl Papáček (Písek) 535.
V soutěži žen zvítězila Korecká (Písek) 555 a nejúspěšnější seniorkou se stala Kyri-
anová 514, dorostencem Kalous ml. – 514, st. žákem Hejpetr M. – 233 a ml. žákem 
Mikeš V. – 242 (všichni z Fezka).

Na mistrovství kraje seniorů nad 60 let na kuželně Nové Bystřice zvítězil Kučera 
(Tábor) 575, před Hendlem 546. Na 6. místě skončil Petráň starší (80 let) výkonem 
529 bodů.

Kyrianová v Slavonicích byla 7. – 456.

ODDÍL KUŽELEK TJ FEZKO 
Dlouhodobé soutěže – jaro ročníku 2019/2020
Okresní přebor družstev nebyl pro nákazu covidem dohrán:
Po 18. kole Fezko A vedlo tabulku s 34 body při průměru 2414, Fezko C bylo 3., 
21 bodů a Fezko B 5., 11 bodů. 
V soutěži juniorek na Fezku obsadila Němcová 5. místo 458.
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V Blatné v kategorii ml. žáků zvítězil Mikeš Vítek 265 bodů, v st. žácích byl Hej-
petr Matyáš 7. 235.
Vyšší soutěže jednotlivců se nekonaly.

Jednorázové soutěže družstev
V dubnu 2020 proběhl turnaj čtyř v Rudné. Fezko obsadilo 2. místo 2450 za Spar-
tou Praha 2513. Hůda byl 3. jednotlivec 450.
Na kuželně Fezka se 17. ročník jarního turnaje a  40. ročník turnaje O  putovní 
kuželku nekonaly. 
Zúčastnili jsme se i několika dalších turnajů (např. turnaje v Havlovicích, Kdyni).
V turnaji Old boys v Radotíně startovalo 159 veteránů.
Palán obsadil pěkným výkonem 528 bodů 4. místo, Hendl skončil 14. 503.
Turnaje pro neregistrované se nekonaly.
Turnaj o metrovou jitrnici se také nekonal.

Umístění mužstev v soutěžním ročníku ukončeném v roce 2020

Kategorie Název soutěže Umístění/celkové výsledky sezóny 2019/20

Minižáci Pohár ČSVP 5

Mladší žáci A Pohár ČSVP 1

Mladší žáci B Pohár ČSVP 3

Starší žáci B Pohár ČSVP 1

Starší žáci A Pohár ČSVP 5

Mladší dorostenci Pohár ČSVP 2

Starší dorostenci 1. Liga 2

Muži 1. Liga 6

Ženy 1. Liga 1

Mezinárodní závody V4 olympijských nadějí Budapešť – 50 m bazén 15. 11. 2020

Příjmení a jméno disciplína  zaplavaný čas  umístění
Vokatá Eliška 100 motýl     3.
2006  200 motýl     3.
  50 motýl  00:28,58   5. 
      český rekord čtrnáctiletých
  4×100 volný způsob    2.
   4×100 polohový závod    2.



73

XV. Malá cena Chodska 8. 2. 2020 – 25 m, 6 drah      
Jméno disciplína přihlášený čas zaplavaný čas umístění rozdíl času

Hanzlík Josef 50Z 01:10,58 00:56,48 3. -14,10

2011 50P 01:03,44 01:01,98 5. -1,46

50VZ 00:51,07 00:48,68 4. -2,39

Hanzlík Václav 100Z 01:49,54 47.

2009 100VZ 01:41,16 01:41,29 48. +0,13

100P 01:57,70 DISKVAL. SW 7.6 dohmat jednou rukou

50VZ 00:45,97 00:44,61 46. -1,36

100PZ 01:49,75 40.

Kratochvílová Agáta 100Z 01:39,69 01:41,16 43. +1,47

2009 100VZ 01:35,30 01:31,01 47. -4,29

100P 01:48,83 01:45,52 35. -3,31

50VZ 00:39,40 00:40,36 42. +0,96

100PZ 01:47,81 01:41,29 39. -6,52

Věnečková Kristýna 100Z 02:03,04 01:47,60 51. -15,44

2009 100VZ 01:28,47 01:29,12 43. +0,65

100P 01:44,10 01:43,67 30. -0,43

50VZ 00:38,93 00:39,73 40. +0,80

100PZ 01:39,40 01:38,39 32. -1,01

České Budějovice 29. 2. – 1. 3. 2020 – 50 m, 8 drah

jméno disciplína přihlášený čas zaplavaný čas umístění rozdíl času

Bartoš Vít 50M 00:44,37 00:43,41 42. -0,96

2007 50VZ 00:36,68 00:36,64 61. -0,04

100P 01:30,30 01:36,45 24. +6,15

50P 00:43,37 00:43,48 17. +0,11

100VZ 01:16,74 01:19,50 50. +2,76

Bayernheimer Hubert 200PZ 02:47,73 02:50,72 3. +2,99

2008 200P 02:59,36 03:08,82 1. +9,46

50VZ 00:32,70 00:31,98 2. -0,72

100P 01:24,60 01:28,83 1. +4,23

200VZ 02:33,70 02:38,30 5. +4,60

Bílek David 50M 00:41,20 00:41,97 17. +0,77

2009 100Z 01:30,67 01:32,43 28. +1,76

50Z 00:43,15 00:43,82 30. +0,67

50VZ 00:38,24 00:36,66 44. -1,58

100P 01:39,32 01:43,53 21. +4,21

50P 00:45,00 00:46,29 8. +1,29

100M 01:46,32 14.

100VZ 01:23,43 01:18,53 16. -4,90
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Bursa Matěj 50M 00:52,51 7.

2010 200P 03:49,80 1.

100Z 01:47,11 9.

50Z 00:47,67 3.

50VZ 00:42,17 00:39,61 3. -2,56

100P 01:50,52 01:49,31 2. -1,21

50P 00:50,65 00:49,89 2. -0,76

100VZ 01:35,45 01:29,86 3. -5,59

Cibulková Ema 50M 00:53,02 00:47,67 41. -5,35

2009 50Z 00:51,21 00:46,96 52. -4,25

50VZ 00:45,54 00:40,40 62. -5,14

50P 00:45,45 00:45,82 11. +0,37

100VZ 01:40,06 01:29,69 33. -10,37

Herzigová Kateřina 200VZ 02:45,98 26.

2006 50VZ 00:33,44 53.

50P 00:41,94 25.

100VZ 01:13,99 53.

Ira Jakub 50M 00:39,71 00:42,16 19. +2,45

2008 200P 03:20,80 03:34,30 14. +13,50

100Z 01:36,45 01:36,75 32. +0,30

50VZ 00:33,59 00:34,63 20. +1,04

100P 01:34,08 01:40,21 16. +6,13

200VZ 02:48,88 02:55,50 22. +6,62

50P 00:44,91 00:45,55 7. +0,64

100M 01:39,86 10.

100VZ 01:16,48 01:19,54 20. +3,06

Kudrlová Agáta 50M 00:47,70 00:46,75 35. -0,95

2008 50Z 00:50,30 00:43,18 35. -7,12

50VZ 00:39,10 00:37,51 50. -1,59

50P 00:50,60 00:46,32 15. -4,28

100VZ 01:25,99 01:25,80 31. -0,19

Kudrlová Johana 50M 01:01,22 01:02,93 45. +1,71

50Z 01:02,76 00:53,07 55. -9,69

50VZ 00:47,47 00:44,44 63. -3,03

50P 00:47,97 00:46,32 15. -1,65

100VZ 01:48,04 01:43,84 38. -4,20

Manová Lucie 100Z 01:18,45 01:21,25 39. +2,80

2007 50Z 00:37,37 00:39,07 47. +1,70

50VZ 00:33,93 00:34,02 58. +0,09

100M 01:20,60 01:26,87 36. +6,27

100VZ 01:16,62 01:16,41 56. -0,21
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Pilíková Markéta 50M 00:44,05 00:40,28 41. -3,77

2007 50Z 00:43,80 00:42,95 56. -0,85

50VZ 00:37,10 00:37,60 70. +0,50

50P 00:46,14 00:43,35 31. -2,79

100VZ 01:22,32 01:22,86 61. +0,54

Přibyl Timothy 200PZ 02:55,04 02:59,62 49. +4,58

2007 50M 00:39,73 00:40,01 38. +0,28

50VZ 00:31,81 00:32,85 49. +1,04

100M 01:34,84 01:37,11 22. +2,27

100VZ 01:09,86 01:10,65 34. +0,79

Srbová Nela 50M 00:35,96 00:34,46 21. -1,50

2007 200P 02:59,00 03:03,03 10. +4,03

50VZ 00:32,25 00:32,09 41. -0,16

100P 01:24,04 01:25,83 15. +1,79

100M 01:22,03 01:23,57 30. +1,54

100VZ 01:09,18 01:10,06 39. +0,88

Srb Tadeáš 100Z 01:45,59 8.

2010 50Z 00:54,53 00:50,47 8. -4,06

50VZ 00:45,00 00:40,40 6. -4,60

100P 01:59,22 01:55,44 4. -3,78

50P 00:51,34 00:52,96 3. +1,62

100VZ 01:54,76 01:33,54 5. -21,22

Tylová Sára 200PZ 03:05,85 03:00,49 14. -5,36

2008 50M 00:37,90 00:36,19 7. -1,71

100Z 01:30,77 01:29,86 18. -0,91

50VZ 00:35,19 00:35,47 31. +0,28

50P 00:50,49 00:45,26 10. -5,23

100M 01:25,09 01:23,81 4. -1,28

100VZ 01:19,81 01:14,86 14. -4,95

Věnečková Kristýna 50M 00:49,68 00:50,28 45. +0,60

2009 50Z 00:50,60 00:48,05 53. -2,55

50VZ 00:38,93 00:37,02 48. -1,91

50P 00:45,68 00:46,04 13. +0,36

100VZ 01:28,47 01:26,64 32. -1,83

Vokatá Eliška 200PZ 02:24,77 02:29,11 2. +4,34

2006 50M 00:28,31 00:29,96 1. +1,65

200VZ 02:09,19 02:16,82 3. +7,63

50Z 00:34,60 00:33,84 5. -0,76

50VZ 00:27,13 00:28,52 2. +1,39

100M 01:03,11 01:06,57 1. +3,46

100VZ 00:58,60 01:01,55 2. +2,95
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Wieser Filip 200PZ 02:43,71 02:41,13 24. -2,58

2007 50M 00:35,80 00:34,44 25. -1,36

200P 02:55,81 03:02,19 12. +6,38

50VZ 00:28,88 00:29,57 15. +0,69

100P 01:21,11 01:26,46 11. +5,35

200VZ 02:20,54 02:25,62 22. +5,08

50P 00:38,82 00:37,92 5. -0,90

100VZ 01:05,66 01:04,03 8. -1,63

Wieser Simon 50Z 01:03,06 00:50,81 45. -12,25

2009 50VZ 00:47,40 00:43,90 62. -3,50

50P 00:57,04 00:54,14 22. -2,90

100VZ 01:44,44 01:34,80 30. -9,64

Fezko Strakonice A 4×50PZ MIX 02:24,98 12.

Manová Lucie

Srbová Nela

Tylová Sára

Wieser Filip

Fezko Strakonice B 4×50PZ MIX 02:39,02 17.

Bartoš Vít

Pilíková Markéta

Herzigová Kateřina

Přibyl Timothy

Fezko Strakonice C 4×50PZ MIX 02:56,68 25.

Kudrlová Agáta

Cibulková Ema

Bílek David

Věnečková Kristýna

Fezko Strakonice D 4×50PZ MIX 03:02,21 26.

Srb Tadeáš

Kudrlová Johana

Ira Jakub

Bursa Matěj

Corona Cup – Praha Podolí – 50 m bazén – 8 drah 
27. 6. 2020      

jméno disciplína přihlášený čas zaplavaný čas umístění rozdíl času víceboj body

Bayernheimer Hubert 100Z 01:24,01 01:25,16 24. +1,15 225

2008 100M 01:33,35 01:32,36 23. -0,99 156

100P 01:24,60 01:29,42 2. +4,82 260

100VZ 01:10,84 01:12,57 19. +1,73 270

200PZ 02:47,73 DISKVAL. 0
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Tylová Sára 100Z 01:29,86 01:25,36 30. -4,50 313

2008 100M 01:23,81 01:21,42 8. -2,39 316

100P 01:37,88 24. 281

100VZ 01:14,86 01:12,35 22. +2,51 365

200PZ 03:00,49 03:00,26 18. -0,23 342

Vokatá Eliška 100Z 01:10,73 01:13,63 6. +2,90 488

2006 100M 01:03,11 01:05,72 1. +2,61 601

100P 01:23,01 01:28,50 22. +5,49 380

100VZ 00:58,60 01:01,93 1. +3,33 582

200PZ 02:24,77 02:31,86 2. +7,09 572

Wieser Filip 100Z 01:20,45 01:18,09 25. -2,36 292

2007 100M 01:20,39 01:20,01 25. -0,38 241

100P 01:21,11 01:24,30 14. +3,19 310

100VZ 01:04,03 01:06,23 21. +2,20 355

200PZ 02:41,13 02:47,92 27. +6,79 312

Plzeňský vytrvalec 28.–29. 8. 2020 – 50 m bazén – 10 drah

jméno disciplína přihlášený čas zaplavaný čas umístění rozdíl času

Bayernheimer Hubert 200PZ 02:47,73 02:51,77 1. 04,04

2008 50P 00:40,73 00:39,49 1. -01,24

50VZ 00:31,98 00:31,37 2. -00,61

100Z 01:24,01 01:22,22 2. -01,79

100P 01:24,60 01:26,96 1. 02,36

100M 01:32,36 01:29,04 4. -03,32

100VZ 01:10,84 01:10,37 3. -00,47

Vokatá Eliška 200PZ 02:24,77 02:32,22 1. 07,45

2006 50M 00:28,31 00:29,82 1. 01,51

50VZ 00:27,13 00:28,08 2. 00,95

100Z 01:10,73 01:11,70 1. 00,97

100M 01:03,11 01:04,90 1. 01,79

100VZ 00:58,60 01:01,89 1. 03,29

Wieser Daniel 50M 00:29,76 00:30,08 12. 00,32

2005 50P 00:39,14 00:37,93 10. -01,21

50VZ 00:28,06 00:28,69 15. 00,63

100P 01:23,55 01:25,43 11. 01,88

100M 01:04,99 01:08,33 9. 03,34

100VZ 00:59,17 01:02,36 13. 03,19

Wieser Filip 200PZ 02:41,13 02:46,51 12. 05,38

2007 50P 00:37,92 00:39,51 7. 01,59

50VZ 00:28,88 00:29,50 17. 00,62

100P 01:21,11 01:28,27 9. 07,16

100M 01:20,01 01:23,31 15. 03,30

100VZ 01:04,03 01:06,63 19. 02,60
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XXX. Velká cena Chodska 2020 – 25 m bazén – 6 drah, 19. 9. 2020  

jméno č. 
disc.

disciplína přihlášený čas zaplavaný čas umístění rozdíl času

Bartoš Vít 1 50P 00:43,37 00:42,09 7. -01,28

2007 3 100VZ 01:16,74 01:17,04 19. 00,30

7 100PZ 01:26,60 01:24,51 14. -02,09

11 100P 01:30,30 01:31,06 6. 00,76

15 50VZ 00:36,64 00:36,34 19. -00,30

17 100M 01:41,52 01:36,32 DISKVAL. NESOUČASNÝ DOHMAT

Bartzoková Eliška 2 50P 00:49,05 00:45,84 10. -03,21

2007 6 50Z 00:44,36 00:39,36 7. -05,00

8 100PZ 01:29,27 18.

12 100P 01:48,25 01:41,70 11. -06,55

16 50VZ 00:34,47 00:33,85 15. -00,62

20 100Z 01:35,96 01:28,67 DISKVAL. PORUŠENÍ ZNAKOVÉ 
POLOHY

Bursa Matěj 1 50P 00:49,89 00:48,30 2. -01,59

2010 3 100VZ 01:29,86 01:26,90 4. -02,96

5 50Z 00:47,67 00:45,85 6. -01,82

11 100P 01:49,31 01:44,93 2. -04,38

15 50VZ 00:39,61 00:38,65 6. -00,96

19 100Z 01:47,11 01:40,82 5. -06,29

Hanzlík Václav 1 50P 00:53,99 00:47,20 13. -06,79

2009 3 100VZ 01:41,16 01:32,97 22. -08,19

5 50Z 00:52,00 00:46,42 12. -05,58

11 100P 01:57,70 01:45,89 12. -11,81

15 50VZ 00:43,39 00:38,99 25. -04,40

Herzigová Kateřina 2 50P 00:41,94 00:40,95 4. -00,99

2006 4 100VZ 01:13,99 01:13,40 13. -00,59

8 100PZ 01:23,18 01:22,14 11. -01,04

12 100P 01:25,56 01:30,97 4. 05,41

16 50VZ 00:33,44 00:33,92 16. 00,48

22 200VZ 02:45,98 02:45,59 9. -00,39

Ira Jakub 1 50P 00:44,91 00:42,15 3. -02,76

2008 3 100VZ 01:16,48 01:16,64 8. 00,16

9 50M 00:39,71 00:42,38 15. 02,67

11 100P 01:34,08 01:36,39 6. 02,31

15 50VZ 00:33,59 00:33,26 8. -00,33

21 200VZ 02:48,88 02:52,90 7. 04,02

Kozáková Barbora 4 100VZ 01:41,85 01:35,84 30. -06,01

2009 6 50Z 00:50,27 00:50,11 23. -00,16

16 50VZ 00:45,24 00:42,79 33. -02,45

20 100Z 01:47,23 01:46,56 23. -00,67
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Manová Lucie 4 100VZ 01:16,41 01:12,45 11. -03,96

2007 6 50Z 00:37,37 00:37,08 4. -00,29

8 100PZ 01:20,47 01:21,61 10. 01,14

16 50VZ 00:33,93 00:33,57 14. -00,36

18 100M 01:20,60 01:22,66 3. 02,06

20 100Z 01:18,45 01:20,73 5. 02,28

Pešková Jana 2 50P 00:54,23 00:48,97 16. -05,26

2009 4 100VZ 01:38,54 01:29,75 24. -08,79

6 50Z 00:49,20 00:46,33 17. -02,87

12 100P 02:01,52 01:48,96 18. -12,56

16 50VZ 00:41,36 00:38,07 20. -03,29

20 100Z 01:46,19 01:40,20 17. -05,99

Přibyl Timothy 3 100VZ 01:09,86 01:09,42 11. -00,44

2007 7 100PZ 01:21,87 01:21,26 10. -00,61

9 50M 00:39,73 00:38,71 7. -01,02

15 50VZ 00:31,81 00:31,48 10. -00,33

19 100Z 01:26,09 01:24,40 4. -01,69

21 200VZ 02:34,97 02:34,20 8. -00,77

Srb Tadeáš 1 50P 00:51,34 00:52,92 10. 01,58

2010 3 100VZ 01:33,54 01:32,26 8. -01,28

5 50Z 00:48,67 00:52,35 15. 03,68

11 100P 01:55,44 02:00,78 DISKVAL. NESOUČASNÉ POHYBY 
NOHOU

15 50VZ 00:40,40 00:41,56 15. 01,16

19 100Z 01:45,59 01:49,00 12. 03,41

Srbová Nela 4 100VZ 01:09,18 01:08,11 5. -01,07

2007 8 100PZ 01:18,34 01:17,93 4. -00,41

10 50M 00:34,46 00:34,61 3. 00,15

16 50VZ 00:32,09 00:31,65 6. -00,44

18 100M 01:22,03 01:23,22 4. 01,19

22 200VZ 02:31,19 02:34,39 6. 03,20

Tylová Sára 4 100VZ 01:12,35 01:10,88 6. -01,47

2008 8 100PZ 01:27,84 01:21,20 8. -06,64

10 50M 00:36,19 00:35,28 3. -00,91

16 50VZ 00:35,19 00:33,06 7. -02,13

18 100M 01:21,42 01:19,36 2. -02,06

Valentová Julie 4 100VZ 01:36,48 01:34,21 29. -02,27

2009 6 50Z 00:59,46 00:53,96 24. -05,50

10 50M 00:54,28 19.

16 50VZ 00:43,11 00:45,16 36. 02,05

20 100Z 02:08,21 01:55,41 28. -12,80



80

Věnečková Kristýna 2 50P 00:45,68 00:44,71 11. -00,97

2009 4 100VZ 01:26,64 01:22,19 18. -04,45

8 100PZ 01:38,40 01:37,33 23. -01,07

12 100P 01:43,70 01:39,16 13. -04,54

16 50VZ 00:37,02 00:35,98 15. -01,04

Vokatá Eliška 4 100VZ 00:58,60 01:01,50 1. 02,90

2006 6 100PZ 01:07,20 01:10,27 1. 03,07

10 50M 00:28,31 00:29,60 1. 01,29

14 100VZ 00:58,60 01:00,35 1. 01,75

16 50VZ 00:27,13 00:28,71 1. 01,58

18 100M 01:03,11 01:06,19 1. 03,08

22 200VZ 02:09,19 02:14,37 1. 05,18

Wieser Daniel 3 100VZ 00:59,17 01:00,41 4. 01,24

2005 7 100PZ 01:08,56 01:10,46 3. 01,90

9 50M 00:29,76 00:30,72 6. 00,96

13 100VZ 00:59,17 00:59,91 4. 00,74

15 50VZ 00:28,06 00:28,33 8. 00,27

17 100M 01:04,99 01:08,46 4. 03,47

21 200VZ 02:11,43 02:17,07 3. 05,64

Wieser Filip 1 50P 00:37,92 00:37,42 2. -00,50

2007 3 100VZ 01:04,03 01:04,97 6. 00,94

5 50Z 00:38,65 00:35,18 1. -03,47

11 100P 01:21,11 01:23,99 4. 02,88

15 50VZ 00:28,88 00:28,78 5. -00,10

21 200VZ 02:20,54 02:23,98 6. 03,44

Wieser Simon 1 50P 00:54,14 00:50,86 17. -03,28

2009 3 100VZ 01:34,80 01:33,17 23. -01,63

5 50Z 00:50,81 00:47,99 13. -02,82

11 100P 02:07,66 01:54,50 16. -13,16

15 50VZ 00:43,77 00:43,25 31. -00,52

19 100Z 02:07,62 01:43,75 DISKVAL. CHYBNÁ ZNAKOVÁ 
OBRÁTKA
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FRANTIŠEK ŘEDINA – 80
František Ředina se narodil 4. 10. 1940 ve Škvořeticích u Blatné.
Jako každý správný „vesnický“ kluk v každé volné chvíli se věnoval klukovským 
zálibám a odtud nebylo daleko ke sportu jako takovému.
Bavily ho veškeré sporty, ve kterých se mohl pohybovat a soutěžit. Takže pro něj 
nebyl problém pěstovat atletiku, fotbal, v zimě hokej a lyžování. 
Výsledkem těchto sportovních zájmů byl výkon základní vojenské služby v Dukle 
Prachatice, kam narukoval v roce 1960.
Po návratu do rodiště zde zakládá sportovní oddíl TJ JZD Škvořetice. Vybudování 
sportovišť (1962–1965), která vznikla ze společného snažení se sousední vesnicí 
Lom, se založená TJ JZD Škvořetice přejmenovává na TJ Sokol Lom, která je v čin-
nosti i v současné době.
V roce 1965 přichází do Strakonic a nastupuje do zaměstnání na OV ČSTV jako 
referent sportů. Zde se rychle aklimatizuje a po dvou letech se rozhoduje ke zvýšení 
své kvalifikace v rámci sportovního vzdělávání ke studiu FTVS v Praze (1967–1972).
Zde získané zkušenosti bohatě využívá po skončení studií jako funkcionář, trenér 
i  rozhodčí v  mnoha sportovních odvětvích. I  nadále se věnuje atletice, fotbalu, 
hokeji, lyžování a plaveckým sportům. Jeho činnost je všestranná a bohatá.
Z organizačních lahůdek té doby můžeme vyzdvihnout zorganizování 1. ligového 
utkání v ledním hokeji na přírodním ledě na kluzišti Na Tržní (1971). Nastoupila 
zde proti sobě družstva Motoru České Budějovice a Škody Plzeň se svými repre-
zentačními hráči Maříkem, Bubníkem a Bednářem.
Utkání ve vodním pólu „Na Sádkách“ proti družstvu Mnichova.
Mezinárodní turnaj ve vodním pólu ve švýcarském Bernu se zastávkou v Mnicho-
vě a utkáním s domácím družstvem na olympijském stadionu.
V  té době již pracuje v  TJ Fezko Strakonice. V  roce 1972, kdy je Na Křemelce 
otevřen plavecký bazén, se stává vedoucím střediska plavecké výchovy při oddí-
lu plaveckých sportů TJ Fezko Strakonice a rozšiřuje tím svou sportovní činnost 
i na plaveckou výuku mateřských a základních škol. Středisko ve Strakonicích v té 
době zabezpečuje výuku cca 10 000 školáků ze 7 okresů. Věnuje se i práci v trénin-
kovém středisku mládeže, které zde také v tomto období vzniklo – je zde jedním 
z trenérů a mnoha dalších činovníků, kteří vydobyli pro strakonické TSM velmi 
dobrou pověst a dosahovali velmi dobrých výsledků.
Při tomto veškerém pracovním úsilí ještě stihl vykonávat 16 let předsedu oddílu 
plaveckých sportů TJ Fezko Strakonice a 25 let (1965–1990) organizačního pra-
covníka OPS. A rozhodcovskou píšťalku odložil až v roce 2010.
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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 2020 měla TJ k 31. 12. celkem 276 členů, z nichž žactva 210, zbývajících 
66 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru 
všestrannosti v počtu 225 a v oddíle stolního tenisu 51 členů.

Činnost jednoty řídil výbor ve složení:

starostka   Věra Hurychová
místostarosta   Vladimír Hovorka a Ing. Jaroslav Požárek
jednatelka    Mgr. Šárka Pelouchová
náčelník   Zdeněk Korejs
náčelnice   Daniela Janečková
vedoucí odboru sportů  Ing. Josef Jungvirt
vzdělavatel   Mgr. Věra Hrdličková  
hospodářka    Jana Hrachová     
   

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ pře-
vážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili dotace 
MŠMT, JčK, SŽJ a města Strakonice. Bohužel tento rok byl silně ovlivněn nákazou 
covid-19, která zastavila od března až do září nejen naši sportovní činnost, ale 
i mnohé investiční projekty. 

ODBOR VŠESTRANNOSTI
Odbor měl celkem 225 členů, z toho 174 dětí v kategoriích R+D, PD, mladší a star-
ší žactvo a dorost.
Celý rok 2020 byl ovlivněn epidemií covid-19. Tak jako obvykle jsme přivítali 
nový cvičební rok 2020 tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny děti, každý rok 
velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování.
V únoru jsme ještě stihli zorganizovat dětský karneval pro členy naší jednoty, kde 
si děti nejen zatancovaly, ale i zasportovaly v mnoha soutěžích za sladké odměny. 
Každý rok probíhá v Sokole soutěž všestrannosti, která má 4 části – plavání, gym-
nastiku, šplh a atletiku. Bohužel v roce 2020 jsme stihli pouze soutěž v plavání, 
kterého se zúčastnilo na 146 dětí ze šesti sokolských jednot naší župy, zbylé soutě-
že se již nekonaly, protože vládou nařízený lockdown to již nedovolil.
Náš cvičební rok se bohužel již neobnovil do konce školního roku a tento rok jsme 
poprvé po 50 letech neměli ani náš sokolský letní tábor pro děti z důvodu nemož-
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nosti dodržet zpřísněná hygienická opatření během jeho konání.
Cvičení oddílu všestrannosti jsme začali opět v  září na začátku školního roku 
2020. Sportování však trvalo pouze měsíc a půl, kdy jsme museli opět sokolovnu 
z důvodu druhého lockdownu uzavřít až do konce roku 2020 pro veškerou, ať už 
společenskou nebo sportovní činnost. 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Oddíl stolního tenisu měl v roce 2020 celkem 51 členů, z toho 31 členů mládeže 
do 18 let.
Činnost oddílu byla v průběhu roku omezena opatřeními v souvislosti s pandemií 
covid-19. Přesto se podařilo dodržet pravidelnou sportovní činnost, vč. kroužku 
mládeže v době, kdy to situace umožnila. 
Oddíl měl v  dlouhodobé soutěži v  sezóně r. 2019/2020 3 družstva dospělých 
a 1 družstvo mládeže. V krajském přeboru obsadilo „A“ družstvo 10. místo, stejně 
jako „B“ družstvo v krajské soutěži. V regionálním přeboru skončilo „C“ družstvo 
na 3. místě a „D“ družstvo složené z mládeže na 9. místě.

Konečné pořadí BTM Jč. kraje 2019–2020:
Dorost: 7. Andrea Klímová 
St. žactvo: 12. Jungvirtová Veronika
Tomášek, Moudrý, Harant mezi 37 hráči
Ml. žactvo: 5. Jungvirtová Veronika, 7. Jungvirtová Karolína 14. Gabriela Hyn-

Společné foto oddílu všestrannosti.  foto: archiv klubu
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ková, 18. Eliška Čapková, 20. Tereza Hynková, 23. Michaela Pojslová, 24. Petra 
Martínková, 14. Robert Soukup, 17. Lukáš Pojsl, 18. Vašek Rubeš, 36. Daniel Raba, 
43. Matyáš Přib, 44. Tomáš Honzák
Nejmladší žactvo: 2. Gabriela Hynková, 8. Eliška Čapková, 10. Petra Martínko-
vá, 11. Tereza Hynková, 14. Michaela Pojslová, 13. Matyáš Přib, 19. Tomáš Polan, 
20. Vojtěch Taschner

KP družstev ml. žactvo 31. 5. 2020
3. místo celkově Sokol Strakonice (V. Jungvirtová, K. Jungvirtová)
4. místo ve skupině Sokol Strakonice (Soukup, Pojsl, Rubeš, Raba)

KP družstev dorost 30. 5. 2020
3. místo celkově Sokol Strakonice (Klímová, V. Jungvirtová)
3. místo ve skupině Sokol Strakonice (Tomášek, Harant)
KP dorost jednotlivci 5. místo Andrea Klímová
KP ml. žactvo 5. Veronika Jungvirtová, 9-12. Rubeš Václav, Soukup Robert

Regionální přeborníci nejmladších žáků – Tomáš Jareš a Gabriela Hynková. foto: archiv klubu
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OP Strakonice
Ve dnech 29. a 30. 11. uspořádal oddíl stolního tenisu Sokola Strakonice Regionál-
ní přebory nejmladšího, mladšího a staršího žactva.

V kategorii nejmladšího žactva se zúčastnilo 10 hráčů.
V děvčatech zvítězila Gabriela Hynková, druhá byla Eliška Čapková a třetí Tereza 
Hynková, všechny z pořádajícího oddílu Sokol Strakonice.
V chlapcích zvítězil Tomáš Jareš ze Sokola Vodňany, druhý byl Matyáš Přib a třetí 
František Dostál, oba ze Sokol Strakonice.

V kategorii mladšího žactva se zúčastnilo celkem 17 hráčů.
V děvčatech zvítězila Soňa Krejčová ČZ Strakonice, když ve finále zvítězila nad 
domácí Veronikou Jungvirtovou. Na děleném třetím místě se umístila Karolína 
Jungvirtová a Gabriela Hynková, obě ze Sokol Strakonice.
Regionálními přebornicemi ve čtyřhře se staly Eliška Čapková s  Gabrielou Hyn-
kovou – Sokol Strakonice, druhé skončily Soňa Krejčová s  Michaelou Pojslovou 
– Sokol Strakonice. Dělené třetí místo obsadily Veronika Jungvirtová s Karolínou 
Jungvirtovou a Tereza Hynková s Petrou Martínkovou – všechny Sokol Strakonice.

Regionální přebornice – kategorie mladší žákyně 
čtyřhra. foto: archiv klubu
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V mladších hráčích nenašel přemožitele Robert Soukup, jenž ve finále zvítězil nad 
Václavem Vokatým ze Sokola Vodňany. Třetí skončili Tomáš Hrdlička a Matyáš 
Kludský z Vodňan.

Robert Soukup Regionální přeborník MŽ.      foto: archiv klubu

foto: archiv klubu
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Čtyřhry mladších žáků ovládli domácí Robert Soukup a  Václav Rubeš, porazili 
dvojici Sokola Vodňany Kludský – Hrdlička, na třetím místě skončila dvojice Vác-
lav Vokatý – Sokol Vodňany a Jan Čapek – Sokol Strakonice.
V kategorii staršího žactva se zúčastnilo celkem 20 hráčů.
V děvčatech zvítězila opět Soňa Krejčová ČZ Strakonice, když ve finále porazila 
domácí hráčku Veroniku Jungvirtovou. Na děleném třetím místě se umístila Ka-
rolína Jungvirtová a Gabriela Hynková obě Sokol Strakonice.

Regionálními přebornicemi ve čtyřhře SŽ se staly Veronika Jungvirtová z míst-
ního Sokola spolu se Soňou Krejčovou z  ČZ, druhé skončily Gabriela Hynko-
vá a Karolína Jungvirtová – Sokol Strakonice. Dělené třetí místo obsadily Eliška 
Čapková a Tereza Hynková a Michaela Pojslová s Petrou Martínkovou – všechny 
Sokol Strakonice.
V chlapcích porazil ve finále Tomáš Hrdlička Roberta Soukupa, třetí – Václav Vo-
katý a Matyáš Kludský.
Čtyřhru SŽ ovládli hráči Sokola Strakonice Robert Soukup spolu s Václavem Ru-
bešem, ve finále porazili vodňanskou dvojici Vokatý – Kludský. Třetí skončili Hrd-
lička – Přib a Tomášek – Harant, oba Sokol Strakonice. 
Na konci sezóny 2019–20 byl naším oddílem uspořádán 20. 6. 2020 turnaj TOP 10 
nejlepších chlapců a TOP 8 nejlepších dívek z celého Jihočeského kraje. V děvča-
tech měl Sokol Strakonice 2 zástupkyně: Veronika Jungvirtová skončila 7. a Karo-
lína Jungvirtová 8.

Oddíl uspořádal jeden oddílový turnaj za účasti 21 hráčů a technicky i organizač-
ně zajistil turnaj HZS Jihočeského kraje. 
Náš oddíl má největší členskou základnu mládeže v okrese Strakonice a druhou 
největší v  Jihočeském kraji a  bylo jen logickým vyústěním dlouhodobé práce 
s mládeží, že u nás bylo zřízeno tréninkové centrum mládeže (KCTM) v  rámci 
Jihočeského kraje a víkendové pořádání tréninkových kempů.
Dva členové oddílu se aktivně podílí na řízení TJ Sokol Strakonice ve výboru jed-
noty a jeden člen v revizní komisi.
Jeden člen pracuje ve výboru JčKSST a jeden v dozorčí radě České asociace stol-
ního tenisu (ČÁST).
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( INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY

Sára Veselková – snowboardcross, 21 let
Rok 2020 se stejně jako všech ostatních sportů dotkl i  snowboardcrossu. Kvůli 
pandemické situaci jsem se nemohla zúčastnit žádných zahraničních soutěží. Ab-
solvovala jsem dva České poháry v Bukové Hoře a na obou jsem se umístila na 
2. místě. 

foto: archiv Sáry Veselkové
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Jana Prokešová – box, 26 let
V roce 2020 jsem absolvovala jen 1 mezinárodní turnaj z důvodů pandemie.
Turnaj se konal od 3. 2. do 7. 2. v Maďarsku. Jednalo se o 64. ročník Istvan Bocskai 
memoriál v Debrecenu, kterého se účastnili zástupci z více než 30 států. Ve váze do 
51 kg jsem měla 9 soupeřek. První zápas jsem měla volný los a poté na mě čekala 
reprezentantka z Francie, která předešlý zápas vyhrála. Zápas byl vyrovnaný, ale 
rozhodčí rozhodli ve prospěch Francie 4:1 na body. 
Další turnaje byly pozastaveny.

Jana Prokešová, na fotografii 4. zleva.  foto: archiv Jany Prokešové
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Jana Pichlíková – cyklistika, 35 let
Horské cyklistice a přípravě na závody se věnuji ve svém volném čase po pra-
covní době.
Sezóna 2020 byla poznamenána virem covid-19, jenž překopal plány nejen spor-
tovcům. Termíny závodů se přesouvaly, některé byly zcela zrušeny. 
Nicméně v době zvýšených opatření byly uspořádány virtuální závody Real Spring 
Classic s aplikací ROUVY, jichž se konalo pět, a tuto sérii jsem vyhrála. 
Získala jsem titul mistryně ČR v terénním triatlonu Xterra 30–39 let (5. 9. 2020), 
byla jsem nominovaná na Mistrovství světa na Havaji 2021 (listopad).
Vybojovala jsem bronzovou medaili na Mistrovství ČR v maratonu horských kol 
Dolní Morava 
(25. 7. 2020).
Na mistrovství ČR v crosscountry v Peci pod Sněžkou jsem obsadila 4. místo v ka-
tegorii ženy elite a stejné umístění jsem získala i v MČR do vrchu, které se konalo 
druhý den po MČR v crosscountry taktéž v Peci pod Sněžkou. 
UCI MISTROVSTVÍ SVĚTA crosscountry marathon (XCM) v Turecku – 16. mís-
to (25. 10. 2020), výjezd s reprezentačním týmem MTB ČR, reprezentace ČR v ná-
rodním dresu. 

foto: archiv Jany Pichlíkové
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Obhájila jsem absolutní vítězství v kategorii žen v seriálu závodů Český pohár ma-
ratonů (ČP XCM), který čítal pět dlouhých a technicky velmi náročných závodů: 
– Extrém Bike Most – 2. místo
– MČR v XCM Dolní Morava – 3. místo
– Silesia bike Opava – 2. místo
– Rallye Sudety – 1. místo
– Harrachov – 1. místo
Absolutní vítězství jsem získala v seriálu závodů Nova Cup.
Druhé místo jsem obsadila v kategorii 30–39 let v seriálu závodů Kolo pro život, 
v celkovém pořadí žen 4. místo.
Dne 15. 8. jsem obhájila prvenství na mezinárodním závodě XCM v Novém Městě 
na Moravě. 
MČR v crosscountry XCO v Peci pod Sněžkou – 4. místo v kategorii ženy elite 
a stejné umístění jsem získala i v MČR do vrchu v Peci pod Sněžkou, a to 4. místo.
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Jiří Baloušek – cyklistika, 42 let
Rok 2020 byl můj nejpovedenější z pohledu umístění a posunu výkonnosti. Letos 
díky covid situaci jsem nemohl absolvovat akorát 2 závody, které jsem si napláno-
val (Eurocities#1 a ME 24mtb). Naštěstí ostatní ultramaratony byly v ČR a mohly 
se pořádat.
Absolvoval jsem:
Vrchařská Koruna Jižních Čech, kterou jsem vyhrál v kategorii výkon a v kategorii 
výlet, celkově jsem najel 615 km a nastoupal 9 919 m za 47 hodin 12 minut.
Vrchařská Koruna Vysočiny, kde jsem skončil na 4. místě 453 km, nastoupáno 
6 868 m za 34 hodin nonstop. 
Toulaní Šumavou 2020, kde jsem obsadil 12. místo, závod byl dlouhý 600 km, 
12 471 m za 3 dny, 4 hodiny a 35 minut. 
Montes Ferrei 15. místo, 240 km, 5000 m, za 23 hod.
Bohemia Divide 12. místo 770 km, 16 000 m, za 3 dny 13,5 hodiny. Byl to asi 
nejtěžší závod letošního roku, na start se postavilo 106 závodníků, z toho 39 ne-
dokončilo.
 
   

foto: archiv Jiřího Balouška
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( ANKETA SPORTOVEC STRAKONICKA 2020

Již třetí trofej za první místo mezi sportovci Strakonicka získala bikerka Jana Pich-
líková. Čtyřicet sportovních osobností, trenérů, funkcionářů a novinářů jí uděli-
lo nejvíce bodů i  letos. V kategorii kolektiv roku zvítězili strakoničtí házenkáři. 
Letošní ročník se konal 27. 2. 2021 a díky pandemii koronaviru se za dodržení 
nejpřísnějších hygienických opatření poprvé uskutečnil venku, a  to v areálu Na 
Sádkách. 

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

foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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2. Jan Kvěch (AK Markéta Praha), plochá dráha
3. Jindřich Kadula (SK Otava Katovice), fotbal 
4. Roman Častoral (Autoklub Otava Katovice), rallycross 
5. Tomáš Nejdl (HBC Strakonice 1921), házená 
6. Miroslava Mrázová (FC Viktoria Plzeň), fotbal
7. Tomáš Havlík (TJ ČZ Strakonice Elektrostav), stolní tenis
8. Sára Vadlejchová (BK Strakonice), basketbal 
9. Ondřej Dlouhý (HC Strakonice), lední hokej 
10. Iva Drnková (Fezko Strakonice), vodní pólo 
11. Sára Veselková, snowboarding 
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Dospělí – kolektivy
1. Házenkáři HBC Strakonice 1921 

 

2. Fotbalisté SK Otava Katovice 
3. Vodní pólistky AstenJohnson Fezko Strakonice 
4. Hokejisté 4312 Unstoppables 
5. Stolní tenisté TJ ČZ Strakonice Elektrostav 
6. Hokejisté HC Strakonice 
7. Basketbalistky BK Strakonice U19 Chance 
8. Tenisté TK Strakonice 

foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Mládež – jednotlivci
1. Veronika Vávrová (HBC Strakonice 1921), házená 

 
2. Jonáš Kostka (FK Junior Strakonice), fotbal 
3. Eliška Vokatá (Fezko Strakonice), plavání 
4. Adéla Junková (BK Strakonice), basketbal 
5. Václav Janout (Multi-air Jama CZ RT), motokros
6. Jan Houška (SK Biatlon Strakonice), biatlon 
7. Aneta Bačová (SK Slavoj Volyně), fotbal 
8. Richard Žahour (TK Strakonice), tenis 
9. Matěj Novák (Ski klub Strakonice), běh na lyžích 
10. Barbora Novotná (Florbal BEZ Katovice), florbal 
11. Jolana Chodlová (Fezko Strakonice), vodní pólo 
12. Daniel Šimon Nováček (TJ Dražejov), fotbal 
13. Jakub Mirvald (MX-Enduro Park Club Jinín), motokros 
14. Jan Janda (FbC Strakonice), florbal 

foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Mládež – kolektivy
1. Žáci U13 FK Junior Strakonice, fotbal 

 
 

2. Mladší dorostenky HBC Strakonice 1921, házená 
3. Dorostenky Fezko Strakonice, vodní pólo 
4. Nejstarší minižákyně BK Strakonice, basketbal 
5. Starší žákyně Florbal BEZ Katovice, florbal 

foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Trenér roku
Miroslav Vávra (házená), HBC Strakonice 1921

 
foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Akce roku
Přátelské utkání SK Otava Katovice – SK Slavia Praha U19 (fotbal)

 foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Handicapovaný sportovec
Tomáš Kunc, Denní stacionář Strakonice

 
 

Síň slávy 
Jindřich Frček, basketbal

 

foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Cena ředitele Dudák Měšťanského pivovaru Strakonice
Hokejisté 4312 Unstoppables

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



102

Osobnost roku
Vít Krejčí, basketbal

 

foto: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
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Sympaťák roku 
(anketa čtenářů Týdeníku Strakonicko)

Florbalistky Florbal BEZ Katovice

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