
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos si připomínáme osmdesátiny strakonického basketbalu 
 

Koše ve Strakonicích se padají do obrouček jiţ 80 let. K novinkám k její historii patří, ţe na gymnasiu učila v letech 33/34 paní profesorka Kněnická 

(pamatuje jí paní Marie Topinková), která byla kapitánkou týmu ČSR, která hrála na prvním neoficielním mistrovství Evropy v Paříţi. Dalším 

propagátorem v této době byl dojíţdějí pan Klomfar. Tam jsou první kořeny. Toto kulaté výročí si zaslouţí stručné ohlédnutí.  

 

Za druhé světové války hráli muţi divizi a také měli béčko. Původně se hrálo v Sokolovně a muselo se hrát ve středu, neboť o sobotách nebyl sál volný. Hrálo 

se také na Křemelce, po válce vznikly dva kluby muţů jeden ČZ a druhý byl sloţen z atletů pod Fezkem. Klíč k vyšší kvalitě zaloţili hoši a dívky  nar. okolo r. 

1943 – 45. Tyto party daly základ ke kvalitě, pravidelnosti a také postupu do druhých lig (muţi i ţeny) a začalo se hrát v tělocvičně dnešní ZŠ Dukelské (od. r 

1956), později v ZŠ Poděbradova a víc neţ 30 let se hraje v hale. Jak na výstavbě většího rozměru tělocvičny ZŠ Poděbradovy, tak na výstavbě a konečné 

úpravě haly měl basketbal výrazný podíl. 

Ţeny hrají 2.ligu nepřetrţitě  od  roku 1966, i kdyţ  od roku 1993 vybojovaly účast v nejvyšší soutěţi,  tak stále drţí  současné Béčko  tuto  tradici. Ta 

dlouhodobá účast je zcela  výjimečná,  neobvyklá. Ačkoli je to je  jen naše Béčko, je to za  Áčkem nejlepší jihočeský tým.  

První liga ţen byla vybojovaná v roce 1993 jen domácími děvčaty. Skutečnost, ţe malé Strakonice ji hrají nepřetrţitě 21 sezon je mimořádnost, která nemá 

obdoby. A všichni, kteří přispěli a přispívají k její stálé účasti zaslouţí obdiv. Je to nedocenitelný úspěch a zisk bronzové medaile v r. 2011 jej korunuje. 

Céčko ţen v letošní sezoně omladilo a získalo v oblastním přeboru druhé místo 

Veteránky opakovaly loňské dobré výkony a na přeboru ČR si znovu připisují mistrovský titul.  

Tím mají basketbalistky čtyři dospělé týmy, s podobným počtem jsou jednak výjimkou, ale hlavně jsou důkazem, jak je v duších hráčů zapsán náš basketbal. 

Muţi podobně jako ţeny postoupili v také v r. 1963 a šest let druholigovou soutěţ udrţeli. To byla také výjimka, aby nováček nesestoupil. To je velmi  světlá 

část historie. Pak začali klopýtat mezi divizí a druhou ligou, ale od roku 2008 znovu patří ke špičkovým týmům druhé ligy a také jsou třetím nejlepším týmem 

jihočeské oblasti. 

Mají také své Béčko, které hraje oblastní přebor a i kdyţ nehrají na čele tabulky, je jejich hlavním cílem hrát, to také patří k  úspěchům výchovy. 

V letošní sezoně navíc vznikl z odchovaných mladých hráčů samostatný tým – Straky, který hraje okresní soutěţ spolu s dalšími týmy v kraji. Zajímavé je, ţe s 

podobnými soupeři jako hráli muţi v průběhu druhé světové války. 

Tři týmy muţů nemá ţádný další jihočeský klub. I to zaslouţí uznání. 

Juniorky i kadetky hrají v nejvyšších soutěţích, extraligách, nepřetrţitě od jejich  vzniku, od roku 2003. Účast v těchto soutěţích je ozdobena řadou  umístění 

v horní polovině tabulky, ale také ziskem medailí. Juniorky byly třikrát bronzové, naposledy v 2009. 

Kadetky získaly 5 medailí naposledy v r. 2010 a v r.2006 byly dokonce zlaté. Také nutno docenit, ţe dlouhodobou účast v extralize má jen šest klubů v ČR.  

Ale jiţ před extraligou v r. 1995 byly juniorky druhé a po rok později první v ČSSR a v r. 2002 třetí v ČR. 

Kadetky byly první v ČSSR jiţ v r. 1994 a také v r. 1995 a  také následně v r. 1996 a v r. 2000 a 2003, kdy byly v ČR  třetí.   

Zisk medailí je ozdobou a jakousi  korunou, ale stejně cenná, ne-li cennější z hlediska soustavné výchovy je dlouhodobá účast, neboť je vyjádřením soustavné 

práce s dětmi v celém klubu. 

Junioři se do extraligy neprobojovali, ale ligové soutěţe střídavě hráli. V roce 1977 byli šestí v ČSSR a v roce 1983 pátí, to byl jejich vrcholný úspěch.V 

současné době se snaţí vybojovat návrat k minulým úspěchům. 

Starší i mladší ţákyně pravidelně hrají ligové soutěţ. První medaili přivezly jiţ v r. 1974  a zlatá léta měly od r.1998 do roku 2001 a  poslední medaile za 

druhé místo byla v r. 2007. V poslední sezoně  jsou starší i mladší okolo 15. místa v ČR. 

Ţáci hrají oblastní přebor, a ani v něm nekralují. Nedaří se jim navázat na léta 1999 aţ 2001, kdy získali na přeboru ČR medalie.  

Miniţactvo  

Děvčata startují v oblastním přeboru ve všech třech  věkových  a kategoriích a často  hraji i béčka nejmladších. Po výhrách v přeboru, které jsou prakticky  

pravidlem, startují často velmi úspěšně na  přeborech ČR. V r. 1989 získaly  první medaili a pak se jejich umístění pohybuje okolo 4.aţ 7. místa v ČR. Letošní 

sezona se  zapsala zcela mimořádně do historie. Po loňském druhém místě si přivezly nejmladší stříbro a mladší bronz. Nejstarší mini po nepříl iš vydařené 

sezoně udrţely ligu pro mladší ţactvo. I to je úspěch. 

 

Ve střelecké historii je zapsáno (vedené od  60 let minulého století): 

okolo 200 ţen, 150 muţů, 465 dorostenek, 270 dorostenců, 540 ţaček a 360 ţáků 

V současné době dává body 60 ţen, 60 muţů, 23 dorostenek, 14 dorostenců, 85 ţaček a 17 ţáků. 

  

Podíl na reprezentaci 

Českou i československou republiku representovalo 28  členů vychovaných od mládí v našem klubu a dalších 11, kteří k nám přišli za dobrou výchovou. 

Dva členové se zúčastnili OH, čtyři startovali na MS v dospělých a pět na MS juniorek a z ME juniorek bylo do Strakonic přivezeno 21 medailí! 

 

Výročí 80 let basketbalisté nijak veřejně neoslavovali, ale naproti tomu jej oslavili velmi důstojně – jednak  svými výsledky, nejen dobrým umístěním  

v soutěţích, ale také rozšířením počtu  týmů a počtem střelců. Basketbalu se podařilo zapustit kořeny a to je nejlepší odměna za osmdesátiletou snahu. 

 

Stručná bilance poslední sezony, kterou korunují medaile z přeborů minidívek 

Udrţení nejvyšších soutěţí v ČR ţen, juniorek, kadetek, horní polovina II. ligy muţů, pokračování starších i mladších ţaček v ligách, krásná tečka v zisku dvou 

medailí z přeborů mladších a nejmladších minidívek. Vznik miniţákovského týmu chlapců, ale také opakovaní zlaté medaile z  přeboru ČR veteránek, stejně 

jako vznik a hra dalšího muţského týmu sloţeného z odchovanců. A k tomu první ročník školské ligy, kde se jen do listiny střelců  zapsalo 75 dětí.  

 

SKB Strakonice hledá nové hráče 
Ročník. 2002 a ml. do družstva minižáků a roč. 2004 a ml. do přípravky 

klubu. Tento sport má ve Strakonicích tradici více než 50 let a naším 

klubem prošla celá řada vynikajících hráčů. V současné době hrají muži 

2. ligu a mládežnická družstva sbírají úspěchy v oblastním přeboru. 

 

Tréninky: úterý 16.00 – 17.00 hod tělocvična ZŠ Poděbradova 

pátek 15.15 – 16.15 hod. tělocvična ZŠ Poděbradova 

Trenér: Milan Janda (tel. 605575181)  

Pro zájemce o krouţky basketbalu 
Krouţek na ZŠ FLČ: 

pátek: 13.00 - 13,45 1.+ 2. třídy, 13,45 - 14,30 3. + 4. třídy. 

Krouţek na ZŠ Pováţská: 

úterý a pátek od 14.30. 

Krouţek na ZŠ Dukelská: úterý a čtvrtek od 16.30. 

Podrobnější informace přímo u trenérů: Radka Drnková 733 186 560, Jakub Maršán 

721 167 590, Miroslav Vondřička 603 743 745, Jan Petráš 722 713 787, Aleš Svoboda 

777 033 090  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme za sebou dlouhodobou část nultého ročníku Ţákovské ligy. Minibasketbalové 
soutěţe základních škol na Strakonicku. Nazvaná na počest naší ţijící aktivní trenérské 

basketbalové legendě Miroslavu Vondřičkovi – Pohár Miroslava Vondřiky. Tato soutěţ 
vznikla za podpory Hanky Horákové, rozené Machové bývalé české basketbalové 
reprezentantky, mistryně Evropy z roku 2005 a vicemistryně světa z roku 2010 a 
sportovním komentátorům a redaktorů české televize (Jakub Baţant, Jiří Zíta, Jiří 
Závozda, Jiří Kalemba, Jan Smetana, Martin Hoffmann a David Randuška).  
Hraje se o putovní pohár starosty města Strakonic. Do soutěţe se zapojily všechny 
základní školy ve Strakonicích. Nastoupilo do ní 96 dětí z druhých aţ pátých tříd (72 
dívek a 24 chlapců). Mladí basketbalisté nastříleli 1352 bodů. Hraje se ve všech 

tělocvičnách jednotlivých základních škol systémem doma – venku. Soutěţ vyvrcholí 
velkým finále ve Sportovní hale STARZ 14. června od 13 hodin. Jako rozhodčí při hře 
působí starší basketbalisté a basketbalistky.  
Soutěţ hrají děvčata i chlapci jak registrovaní hráči basketbalových klubů, tak hráči z 
krouţků basketbalu na základních školách. Cílem je seznámit děti s basketbalem, dát 
jim moţnost pravidelně měřit své síly. Kaţdá škola má basketbalovou nástěnku, kde 
jsou informace o průběhu soutěţe a informace o basketbalovém krouţku v dané škole. 
Děti, které si chtějí jen zkusit jaký je basketbalový trénink, mají moţnost kdykoli přijít 
do krouţku. Vítáni jsou i předškoláci z mateřských škol.  

Rádi bychom soutěţ rozšířili i do ostatních základních škol na Strakonicku. V případě 
zájmu o přihlášení do soutěţe stačí napsat na email ales.svoboda@iaron.cz i pro 
případné informace. Do dalšího ročníku se připojí ZŠ Radomyšl a v jednání je i ZŠ 
Volyně.  
Ţákovská liga základních škol naplňuje naše očekávání, kdy se všechny zúčastněné 
týmy zlepšují a potvrzují se tak slova, ţe je lepší jeden zápas neţ 10 tréninků. Systém 
doma – venku a dlouhodobá soutěţ se ukazuje pro minibasketbal jako lepší alternativa 
neţ turnajový způsob, který se preferuje u většiny soutěţí v této kategorii. Děti ţijí 

basketbalem přímo v dané škole a mohou se ukázat svým spoluţákům a rodičům.  
Jako ukázku jak si basketbal můţe zahrát opravdu, kaţdý slouţí příběh fotbalisty 
Michala ţáka ZŠ Poděbradova, který se ocitl v sportovní hale při sobotním zápase 
Borců“ FLČ A „ a Supermanek „ FLČ B“. Trenérka Radka Drnková přišla za mnou s 
informací, ţe je zde nějaký ţák z Poděbradky a ţe přišel na zápas. Domývali jsme se, ţe 
se asi spletl a neuvědomil si, ţe hraje FLČ. Nebyl zde důvod proč ho nenechat zahrát. 
Po zjištění, ţe Michal nemá věci do tělocvičny. Trenérka Radka Drnková rozpoutala 
přímo mobilizační akci, zda zde nemá někdo z přítomných nějaké sportovní oblečení na 

Michala, aby si mohl zahrát basket. Jedna z maminek v hledišti sportovní haly se 
nabídla, ţe dojde domů pro teplákovou soupravu, ale ta nebyla potřeba, protoţe jsme v 
bedně se zapomenutými věcmi našli sportovní oblečení do kterého se Michal oblékl a 
zapojil se do hry. Bohuţel se nezapsal do střelecké listiny, ale na hřišti se neztratil a 
několikrát dokonce i získal míč. Po ukončení zápasu se starostlivá trenérka Radka ptala 
Michala jestli pro něj někdo přijde z rodičů nebo jak půjde domů. Z Michala vypadlo, 
ţe zde bydlí kousek od haly a bohuţel mu fotbalový spoluhráči odjeli.  
Děkujeme všem, kteří nás v naší snaze podporují, trenérům, rodičům, rozhodčí, a 

dalším. Uvítáme Vaše názory a nápady pro zlepšení soutěţe v dalším ročníku  

 

 

VELKÉ FINÁLE ŢÁKOVSKÉ LIGY 



 

 

 

Tabulka - LŢ Strakonicka v basketbale 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body   

1 ZŠ Dukelská 8 8 0 0 463 : 128 16   

2 ZŠ FLČ"A" 8 6 0 2 344 : 173 12   

3 ZŠ Poděbradova  8 3 0 5 274 : 168 6   

4 ZŠ Pováţská 8 3 0 5 205 : 352 6   

5 ZŠ FLČ"B" 8 0 0 8 88 : 553 0   

 

Dívky 
 

Chlapci 

Jméno tým počet bodů 

 

Jméno tým počet bodů 

Kornoušková Gepardi 102 
 

Chvosta Borci 62 

Sekáčová Rudí ďáblové 89 

 

Nejdl Rudí ďáblové 29 

Baloušková Machři 85 
 

Prokop Rudí ďáblové 25 

Chocholatá Machři 62 
 

Hála Rudí ďáblové 24 

Breibischová Machři 62 
 

Doleţal Rudí ďáblové 21 

Samcová Machři 46 

 

Býček Borci 18 

Rozhonová Machři 45 
 

Šrot Pavel Gepardi 18 

Johanesová Rudí ďáblové 39 
 

Kašpar Borci 16 

Kotrcová Machři 39 
 

Dřevo Gepardi 6 

Vráblíková Borci 38 

 

Jelínek Machři 6 

Čampulková Gepardi 36 
 

Zimanzl Machři 6 

Junková Borci 33 
 

Beneš Borci 4 

Červenková Machři 28 
 

Mika Machři 4 

Miklasová Rudí ďáblové 28 

 

Toninger Supermanky 4 

Pospíšilová Machři 26 
 

Šrot Jiří Gepardi 4 

Dideková Borci 26 
 

Chod Gepardi 4 

Manová Supermanky 25 
 

Důchodní Borci 4 

Stránská Gepardi 22 

 

Farkas Borci 4 

Němcová Borci 18 
 

Ligenza Machři 2 

Lencová Borci 17 
 

Čonka Rudí ďáblové 2 

Kozáková Borci 16 
 

Fialkovič Borci 2 

Jánská Borci 16 
 

Lukeš Rudí ďáblové 2 

Švarcová Borci 14 
    Vlčková Borci 14 

    Hanusová Borci 14 
    Boudová Gepardi 12 
    Králová Supermanky 11 
 

 

  Majerová Borci 11 

    Nikodemová Supermanky 10 
    Krenková Borci 10 
    Chylíková Machři 8 
    Soukupová Machři 8 

    Neklasová Rudí ďáblové 8 
    Kadlecová Supermanky 8 
    Kotrbová Rudí ďáblové 8 
    Toningerová Supermanky 7 

    Bernasová Machři 7 
    Hejdová Supermanky 6 
    Hurská Machři 6 
    Plchová Supermanky 6 

    Hrubá Machři 6 
    Krčalová Supermanky 3 
    Davídková Supermanky 2 
    Komrsková Rudí ďáblové 2 

    Petelová Borci 2 
    Hrdinová Supermanky 2 
    Podlešáková Supermanky 1 
     


