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   Zleva: M. Tyrš a J. Fügner 

První vlajka Sokola  

 

                SOKOL BLOVICE 

 

 

Tělocvičná organizace SOKOL vznikla v roce 1862 a jejími 
zakladateli byli dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Protože 
byli zanícenými vlastenci, dali tomuto hnutí do vínku také 
vlastenecko-politické cíle. Bylo to v době násilné 
germanizace ze strany vídeňské vlády a členové SOKOLA 
měli  se spolupodílet na posílení češství a národního 
uvědomění podle hesla ZDRAVÍ TUŠ, VLASTI SLUŽ. Samotný 
název SOKOL navrhl profesor Tonner podle vzoru 
jihoslovanských bojovníků za svobodu, obraz ptáka sokola 
namaloval Josef Mánes na 1. sokolský prapor, na druhé 
straně pak heslo TUŽME SE.  

Sokolské hnutí se postupně rozšiřovalo i na Plzeňsku a tak 
se stalo, že v roce 1889-přesně 1. června , kdy několik 
blovických nadšenců v čele s Josefem Karlíkem ustavilo 
přípravný výbor, který si dal za úkol, aby i v našem městě, 
v Blovicích, působil SOKOL.  

V souběhu s dřívějšími jubilei byl v příležitostními brožurami podrobně popsán postup 
zakládání blovického SOKOLA včetně jmen osob, které se o tento počin nejvíce zasloužili. 
Také město Blovice v souvislosti s vydáním knihy o historii města v roce 1984 věnovalo 
působení Sokola dostatečný prostor pro čtenáře, kde se mohli podrobně seznámit 
s mnohaletou historií blovické tělovýchovy. 

Proto když si v letošním roce připomínáme  již 120. výročí založení Sokola Blovice, 
nechceme čtenářům této publikace opakovat již několikráte zveřejněná fakta o tom, co 
všechno blovičtí Sokolové dosáhli při naplňování původního  hesla zakladatelů V zdravém 
těle zdravý duch. Píše se rok 2009 a dnešní sokolská činnost je už trochu jiná než v období  
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Vlajka ČSTV 

 

jeho počátků. To už nejsou jen cvičení ve stylu“ráz-dva-tři“, cvičení na nářadích nebo 
společné pochody. Jako jiné oblasti společenského života, i ten tělovýchovný podléhal 
svému specifickému vývoji. Postupem doby vznikaly nové sporty, některé naopak jsou již 
stranou naší pozornosti. Na vývoji se však odrazily i společenské změny, někdy k dobrému, 
někdy naopak k horšímu, především v období dvou válečných vřav v minulém století. Proto 
také dokumenty, které máme o uplynulých 120 letech k dispozici, jsou v určitém smyslu 
vždy poplatné době, kdy vznikaly. Bez ohledu na některé dřívější politické aspekty 
hodnocení je vak nutno konstatovat, že „blovičáci“ měli k tělovýchově a sportu vždy blízko. 
O tom svědčí řada úspěchů některých sportovních družstev i jednotlivců. Vždyť jich i 
několik stálo na stupních vítězů evropských či světových šampionátů.  

Za výsledky však nestojí jen elán a chuť udělat něco pro svoje zdraví a uspokojení potřeb 
pohybu. Za tím se skrývá i elán a chuť dlouhé řady lidí, kteří tuto činnost organizovali, aniž 
sami cvičili nebo provozovali některý z kolektivních sportů. Rozvoj tělovýchovy a sportu si 
s postupným vývojem vyžadoval  i potřebné ekonomické zajištění a i zde, ať už orgány 
města, firmy nebo jednotlivci, tento rozvoj podporovali. 

Společenské proměny pře dvaceti lety se samozřejmě projevily i v Sokolském hnutí. Padla 
zásada jednotné tělovýchovy, začal se i v této oblasti prosazovat pluralitní systém. Sokol 
navázal na původní dlouholeté tradice, odloučil se od do té doby centrálního ČSTV 
(Československého svazu tělovýchovy a sportu). 

 Osamostatnil se nejen ve své tělocvičné 
činnosti, ale i ekonomicky. Stranou 
tohoto dění samozřejmě nezůstali ani 
blovičtí členové Sokola a jejich příznivci. 

Proto když se v letošním roce 
připomínáme 120. výročí, nechceme 
čtenářům této publikace opakovat již 
několikráte zveřejňovaná fakta o tom, co vše museli blovičtí sokolové překonat, aby obstáli 
při naplňování původní myšlenky zakladatelů. 
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SOKOL BLOVICE OD ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI 

 

Za začátek nové etapy tělovýchovy lze považovat rok 1990. Po převratných společenských 
změnách dochází i k přelomu činnosti v blovické tělovýchově. 

 

V únoru 1990 se konala výroční konference TJ Sokol Blovice. Po ní se 21. 3. konala 
ustavující schůze obrozené jednoty, na ní byl zvolen nový výbor. Pro malý počet účastníků-
voličů nemohla být volba uznána právoplatnou. Proto bylo rozhodnuto, aby po týdnu se 
sešla nová schůze, která by zvolila nový výbor. Proto dne 29. března 1990 se členy výboru 
stali: Jan Baumruk, Jan Hlávka, Jaroslav Houdek, Václav Kašpar, Karel Krosnař, Ladislav 
Mareš, Rudolf Mencl, Jiří Milfort, Karel Sládek, Zdeněk Smiček, Josef Škola, Jaroslava 
Šneberková, Jaroslav Tolar, Olga Tučková, Jaroslav Vokurka, Jiří Vokurka, Radomír Vyorálek. 
Na ustavující schůzi výboru  předsedou byl zvolen Jar. Vokurka, místopředsedou J. Houdek, 
tajemníkem L. Mareš. V květnu rezignoval na funkci Jar. Houdek protože začal vést nově 
ustavený hokejový oddíl – ten nebyl přijat do TJ Sokol. 

Dne 30. listopadu 1990 , kdy jednota měla 592 členy, se uskutečnila valná 
hromada TJ, 94 delegátů zvolilo nový výbor: Jan Baumruk předseda, Jiří Milfort-
místopředseda, Olga Tučková-organizační, Marcel Janko-zapisovatel, Václav Kašpar, Jiří 
Říkovský,  Josef Škola-členové.  

Na další valné hromadě 29. 9. 1991 delegáti projednávali možnost odchodu 
jednoty od ČSTV pod Českou obec sokolskou. Na základě posouzení podmínek obou 
tělovýchovných organizací hlasovali pro přechod k ČOS jen 3 členové, 67 bylo pro 
statuskvo. Členská základna ke konci toho roku: muži 141, ženy 125, dorostenci 41, 
dorostenky 7, žáci 152, žačky 71. Nejúspěšnějšími sportovci byli žáci judo a František 
Vlčnovský. Po odstoupení J. Baumruka funkce předsedy TJ, přebírá tuto funkci Jaroslav 
Kratochvíl, funkci tajemníka pak ing.  Veselovský. Během roku 1993 po několika soudních 
jednáních se majetkem bývalého sokolského majetku stala ČOS. Zda blovická tělovýchova 
bude i nadále pod ČSTV nebo pod ČOS měla rozhodnout valná hromada 29. 9. 1993. 
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V roce 1994 byla zakoupena nová sekačka. 
Správce stadionu I. Bystřický.  

 
Přechod pod Českou obec sokolskou stanovila od l. l. 1993 a do čela jednoty zvolila výbor: 
Jaroslav Kratochvíl-starosta, ing. Veselovský-tajemník, Jan Baumruk, Věra Houdková, 
Ladislav Láska, Jiří Milfort, Marie Otcová, Miroslav Petr, Karel Prokopec st., Stanislav 
Říkovský, Olga Tučková, ing. Veselovský.  

O činnosti v tomto období (od 16. 9. 1994 do 9. 3. 1995) nejsou k dispozici žádné doklady, 
ať již jde o zápisy z valných hromad nebo schůzí výboru. Proto chybí z té doby i 
dokumentace ohledně kontroverzního pronájmu sokolovny, a problémy s tím související. 
Také funkce hospodáře jednoty nebyla v té době stabilizována – často dochází ke střídání.  

Teprve, když místo rezignujícího J. Kratochvíla přebírá funkci starosty TJ ing. Jan Fiala a 
tajemníkem se stává Jar. Houdek, jsou 
archivovány všechny potřebné dokumenty. Přes 
problémy s nájemcem sálu ohledně nešetrného 
zacházení se sokolským majetkem a 
pravidelným placení nájemného, se podařilo 
realizovat řadu akcí. Byla například opravena 
tribuna u fotbalového hřiště, byt správce 
sokolovny byl upraven jako prostory pro 
potřeby ubytovny, kotelna byla přestavěna na 
šatnu pro rozhodčí. Ve spolupráci s městem 
došlo k úpravě zahrady do Tyršovy ulice a 
k vybudování parkoviště, u tenisových kurtů 
došlo k rekonstrukci sociálního zařízení. Pro 
údržbu trávníku fotbalových hřišť byla 
zakoupena výkonná sekačka. 

 

 

 

 

 

 

Na snímku správce stadionu Karel Janko, 
ještě se starou sekačkou, která měla nejdříve 
motor JAWA 350 později pak motor Trabant. 
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Terry Fox 

 

BĚH TERRYHO FOXE  
  

Tělocvičná jednota Sokol Blovice připravila na 20. května 2000 
významnou akci na podporu boje proti rakovině - Běh Terryho Foxe. 
Start akce byl stanoven na 14 hodin a předcházel mu zápis účastníků do 
sběrných archů a vybrání dobrovolných finančních příspěvků.  

Za tyto příspěvky obdržel každý účastník dle jejich výše buď tričko, 
čelenku, létající talíř nebo tašku.Byly připraveny dva okruhy a to delší cca 2700 m a kratší, 
pro starší účastníky, v délce 1000 m. Všichni účastníci však využili delší okruh, který byl 
vyznačen v minimální délce po městských komunikacích a z větší části zámeckým parkem, 
Bohušovem a lipami směrem na lávku u mlýna a náměstím k Sokolovně, kde byl cíl, stejně 
jako start. 
Přes nepřízeň počasí - déšť, kroupy a nakonec i bouře - se zúčastnilo běhu 136 osob od 
nejmenších po nejstarší. Veselou náladu nemohlo nic zkazit. Vše bylo završeno předáním 
diplomů a samolepek a následně poskytnutím občerstvení všem účastníkům. 

Tělocvičná jednota Sokol Blovice uspořádala 8. května 2001 druhý ročník BěhuTerryho 
Foxe na podporu boje proti rakovině. I když počasí neslibovalo od ranních hodin svoji 
přízeň, přece jen se nakonec příroda umoudřila a zlepšením počasí v odpoledních hodinách 
přispěla k úspěšnému průběhu a tedy i dostatečné účasti. 

Od 13. hodiny se v areálu TJ Sokol Blovice scházeli jak pořadatelé, tak i účastníci akce, kde 
na velké tribuně bylo připraveno vše k registraci účastníků této události. Start byl připraven 
na 14. hodinu a tak se tribuna plnila. Při registraci přispívali účastníci podle svých 
finančních možností a za tyto příspěvky jim byly jako odměna předávány trička,čelenky i 
plastové talíře s logem Běhu Terryho Foxe. Samozřejmě k tomu byly i v omezeném 
množství diplomy a samolepky, rovněž byl k dispozici propagační materiál. Na startu se 
sešlo celkem 185 účastníků, dospělých i mládeže. Letos nechyběli ani cyklisté a dokonce se 
objevila vícemístná koloběžka. Trasa běhu v délce cca 2700 m měla počátek na běžecké 
trati našeho stadionu, vedla dále Tržní ulicí do Hradišťské. Po proběhnutí přírodou 
zámeckého parku vedla trasa dále na most přes Üslavu a Bohušovem pokračovala na 
Husinu, kde topolovou alejí pokračovala k lávce u mlýna, Bělohrobského a Malou ulicí přes 
náměstí zpět na stadion. Zde na účastníky čekalo malé občerstvení od našich sponzorů. 
Nechyběly ani opečené buřty a něco na zahnání žízně.  
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Běh Terryho Foxe na stadionu Sokola Blovice 2004 

 
Ve středu 8. května 2002 byl odstartován ve 14,00 hodin III. ročník Běhu Terryho 

Foxe. 
Za pěkného počasí se sešlo celkem 
165 účastníků, kteří se rozhodli 
podpořit tuto významnou 
celosvětovou akci na podporu boje 
proti rakovině. Po prezentaci, která 
probíhala již od 13,00 hodin a kde 
každý zvolil po složení 
dobrovolného příspěvku odměnu 
ve formě trička či čelenky, se 
účastníci seřadili na startovní čáře 
a po výstřelu ze startovací pistole 
vyrazili na trať. Jako první 
odstartovali cyklisté, za nimi pak ostatní v několika skupinách. Akce se zúčastnil v rámci 
předvolebního agitace  pan poslanec Stanislav Volák. 

Absolvováním cca 2700 m dlouhé trati, která vedla jen malý kousek po hlavní komunikaci a 
poté byla svedena do přírody zámeckého parku a naší blovické Husiny a po proběhnutí 
pomyslnou cílovou páskou na běžecké dráze stadionu obdrželi účastníci diplom a 
symbolické občerstvení. 

Přeskočíme několik let a dostáváme se do roku 2007, kdy 22. června  uspořádala Tělocvičná 
jednota Sokol Blovice již 8. ročník humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny a na 
podporu prevence onemocnění civilizačními chorobami, zejména rakovinou - Běh Terryho 
Foxe, který se pořádá ve světě již 25 let. V České republice je tato akce pořádána od roku 
1993 a v Blovicích od roku 2000. 

V tomto roce jsme navázali po vzoru spálenopoříšského Sokola spolupráci s místními 
školami a tak jsme tento běh pořádali na dvakrát. Dopoledne běžely děti a od 5 hodin 
odpoledne účastníci z řad dospělých.  

Obou běhů se zúčastnilo 378 běžců, z nichž především mladší děti tuto akci prožívaly a  
hnaly se opravdu jako o závod. Dlužno říct, že trať běhu, kterou vytyčil Karel Vyleta z oddílu 
národní házené,  bylo možno zdolat jakýmkoliv způsobem a to během, chůzí, na kole, na in 
line bruslích, na invalidním vozíčku a podobně. Nejde totiž o  skutečný běh o závod, ale o 
účast a přispění na výzkum rakoviny.  
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Hřiště v Kamensku má moderní umělé osvětlení. 

 

Z účastníků letos přispívali jen dospělí a tak se vybralo pouze 3 450 Kč, což je proti 
prvnímu ročníku podstatně méně, neboť tehdy činily vklady účastníků 10.215 Kč.  

V pátek  20. června 2008 se konal I. ročník Běhu naděje, který volně navazuje na Běh T. 
Foxe. Běh naděje je sportovní akcí, jejímž cílem je zdolání tratě v průměru 2,5 km. Je to 
původní česká humanitární akce, která  navazuje na dlouhou tradici mezinárodních běhů 
Terryho Foxe, které v ČR probíhaly od roku 1993 do roku 2007 a přebírá jejich hlavní cíle i 
smysl, kterými jsou podpora výzkumu rakoviny (sbírka, jejíž výtěžek je věnován  na 
onkologický výzkum), zdravý životní styl a prevence onemocnění civilizačními 
chorobami.         

  Trať byla vybrána a zajištěna tak, aby ji bylo možno absolvovat v každém věku (tedy i 
v kočárku),  během, pěšky, na kole i na  kolečkových bruslích. Je možnost zdolání tratě i 
handicapovanými  účastníky.              

Vrátíme se opět o pár let zpět a to do listopadu 2001. Pro jednotu je důležité datum 
listopad 2001. Česká obec sokolská převedla po šestiletém úsilí do jejího majetku 
sokolovnu s příslušnými pozemky. Dluží se dodat, že mimořádnou energii v tomto vyvinul 
tajemník J. Houdek. 

V té době se snaží TJ o převod fotbalového hřiště v Kamensku. To po vybudování stadionu 
v padesátých letech přestalo být fotbalisty 
využíváno a tehdejší vedení TJ Spartak 
Blovice se hřiště zřeklo jako nepotřebné 
s tím, že pozemky na nichž byl postaven 
stadion přejdou pod TJ. Protože v té době 
nebyly vlastnické vztahy dovedeny do konce, 
pozemek získal Státní statek. Když hřiště bylo 
opět začali fotbalisté vyžívat a vybudován na 
něm potřebný trávník, výbor absolvuje řadu 
náročných jednání,aby patřilo do jeho 

majetku. 

 

To se konečně podařilo až na začátku roku 2004, ale za částku 72 000 tisíc Kč. I to byla ale 
částka nižší než původní návrh.     
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Silvestr sokolovna 2004 

 

V té době je v čele jednoty výbor ve složení:Ing. Jan Fiala - starosta jednoty, Karel 
Janko – jednatel, Ing. Eva Fialová – hospodářka, R. Hlávková a P. Šindelář – náčelníci, Jar. 
Houdek, ing. Jiří Šlemenda, Jiří Milfort, Otakar Šefl, Jiří Vokurka, Stanislav Říkovský – 
členové, kontrolní komise- ing. Jitka Lásková,  Jana Kubíková, František Horník- správcem 
stadionu je Ivan Bystřický. 

V roce 2004 skončil desetiletý pronájem sokolovny p. 
Sýkorovi. Po tomto podnikateli byl stav jemu 
pronajatých prostorů i příslušného movitého majetku 
v žalostném stavu. Již s předáním objektu byla řada 
obtíží. Ty nakonec vyústily do finančních problémů 
v závěru toho roku, protože bylo nutno sál a přísálí 
opravit a vymalovat. Na konečném úklidu se velkou 
měrou podíleli členové jednotlivých oddílů a sestry z 
odboru sokolské všestrannosti. Pochopením 

vedoucích představitelů města bylo možno dovybavit sál potřebným nábytkem.  

 

V závěru roku 2004 zorganizovali bratři a sestry z odboru sokolské všestrannosti 
Silvestrovskou zábavu. Tato akce se velmi vydařila a účastníci kvitovali m.j. i novotou zářící 
sál a jemu přilehlé prostory. 

Sál sokolovny v roce 2004 
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Ubytovna  

 

Na základě negativních zkušeností s pronájmem sálu, výbor vyhlásil soutěž o 
pronájem  restaurace s tím, že sál budou využívat jen cvičenci. 

Příjem za pronájem restaurace p. Šůlovi se však ukázal jako nedostatečný a jednota se 
dostala do finančních potíží. Chyběly prostředky na úhradu pro provoz sokolovny i pro 
činnost oddílů.. Proto v roce 2006 vyhlašuje  výbor TJ výběrové řízení na pronájem celého 
objektu sokolovny. Nájemcem se stal p. Švarc, kterému byla nájemní smlouva po dvou 
letech prodloužena do r. 2011. 

V dubnu r. 2007 se konala valná hromada, která zvolila nový výbor tělocvičné jednoty. 
V tajné volbě byl zvolen starostou Jiří Vokurka. Členy výboru jsou ing. Jan Fiala 
(místostarosta), Růžena Hlávková, Dagmar Krosnařová, František Horník, Jiří Ježek (po 
necelém roce přestal pracovat), Karel Prokopec, Otakar Šefl, ing. Jiří Šlemenda, Karel 
Vyleta, Robert Zelenka. 

Kontrolní komise: Karel Janko, Jana Kubíková, ing. Jitka Lásková. Ekonomickou agendu vede 
opět ing. Eva Loulová-Fialová, správcem stadionu zůstává Ivan Bystřický. Jako správce 
ubytovny působí D. Krosnařová. 

Díky příjmům z pronájmu sokolovny a efektivnějšímu využívání kapacity ubytovny se 
podařilo zlepšit prostředí v ubytovně, zakoupit výkonnou sekačku trávy pro údržbu 
fotbalových hřišť, zhotovit zastřešení vchodu do restaurace, rekonstrukce fotbalového 
trávníku. Největší akcí  bylo vybudování 
umělého trávníku na hřišti pro házenou v roce 
2008. Vedle vlastních finančních prostředků 
jednota využila i dotace Města Blovice, 
Plzeňského kraje a ze státního rozpočtu. 
Slavnostního otevření hřiště se vedle 
představitelů města a kraje zúčastnil i premiér 
vlády M. Topolánek. Do jubilejního roku 2009 

vstoupila sokolská jednota s přesvědčením, že i 
v příštích letech bude vytvářet optimální podmínky pro zapojení co největšího počtu 
blovických občanů – od žáků až po seniory – do některého oddílu či odboru. Stodvacetiletá 
tradice sokolského hnutí v Blovicích ji k tomu zavazuje.  
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Postup mužů do II. ligy v roce 1995 . 
Horní řada zleva trenér - Jaroslav Vyleta, asist. Ladislav Láska, Josef Liška, 
Jaromír Špaček, Josef Šíha, Václav Nachtman, vedoucí mužstva Jaroslav 
Vimmer V podřepu - Josef Žežulka, Karel Vyleta, Zdeněk Zdráhal, Luboš Tafat, 
Jaromír Zdráhal, Radek Řezanka 

 

  

NÁRODNÍ HÁZENÁ 

V Blovicích se hraje od roku 1921. Má zde bohatou tradici, která je sepsána 
v brožuře, vydané k 50. výročí vzniku tehdy ještě české házené v r. 1971, dále v publikaci 
„90 let tělovýchovy a 50 let kopané“ z r. 1989 a u příležitosti 100 let tělovýchovy.  

Proto začněme vzpomínání rokem 1989, kdy měl oddíl v soutěžích 7 družstev, z toho 2 
dorostenecká. Ženy vyhrály krajský přebor, čímž si vybojovaly postup do kvalifikace o 1. 
Ligu, která se hrála 23.-25. 6. ve Vítkovicích.  

Tam měla děvčata smůlu. Ve velmi vyrovnaném a rozhodujícím utkání podlehla domácím 
hráčkám  obsadila jen 2. místo. Alena Linhartová byla vyhlášena nejlepší obránkyní a Ivana 
Jarošová nejlepší útočnicí. 

Kvalifikaci si ženy, po vítězství v krajském přeboru, zahrály i 22.-24. 6. 1990 v Souši u 
Mostu, kde skončily na 4. místě. Zajímavá byla  doprava sokolským autobusem, který dojel 
jen do Vlčtejna. Poté se ve 4 hodiny ráno musela shánět náhradní doprava formou 
osobních aut trenérů a házenkářských příznivců. 
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Kvalifikace žen o postup do I. ligy 2. – 4.7.1999  

 

Sezony 1990-91 až 1992-93 byly výsledkově slabší. V r. 1991 proběhly oslavy 70 let 
národní házené v Blovicích. Za zmínku stojí nominace Ivany Jarošové, Vlasty Matouškové, 
Hany Jankové a Zdeňka Zdráhala do družstev Západočeského kraje proti Moravě, které se 
hrálo 9. 5. 1992 v Bolevci. 

V práci s mládeží nastává krize. Oddíl nemá v soutěžích mládežnická družstva. 

Hrají pouze muži a ženy. Ty vyhrály v r. 1994 oblastní přebor a na kvalifikaci ve Vítkovicích 
skončily čtvrté.. Muži v roce 1995 skončili na 2. místě v oblastním přeboru. V druhém 
červencovém dni pak zvítězili v Záluží v dodatkové kvalifikaci a po 22 letech postoupili do II. 
Ligy. Sestava: Radek Řezanka, Robert Zelenka, , Luboš Žežulka -  Josef Liška, Josef Říha, dr. 
Ladislav Láska , Karel Vyleta - Zdeněk Zdráhal, Jaromír Špaček, Luboš Tafat, dr. Petr Říha, 
Václav Nachtman a trenér Jaroslav Vyleta. 

Ve II. lize se mužům příliš nedařilo. Podle regulí jim byly po skončení soutěže 
odečteny 2 body za neúčast mládežnického družstva v soutěžích. Ty pak rozhodly o sestupu 
do oblastního přeboru. Ženy však opět vítězí v oblastním přeboru. Pro nedostatek 
finančních prostředků se však kvalifikace ve Studénce nezúčastňují. V dalším roce ale ženy 

opět vítězí v oblastním 
přeboru a tentokrát se 
kvalifikace ve dnech 27. – 
29. 6. 1997 v Praze 
zúčastňují a končí na 4. 
místě. Do podzimních 
soutěží se podařilo obnovit 
činnost mladších a starších 
žákyň. 

Rok 1999 je pro oddíl 
úspěšný. O Blovicích se 
v házenkářském světě (a 
hlavně v Praze) ví. Proto je 
oddílu, v rámci oslav 110 

let tělovýchovy v Blovicích svěřeno uspořádání „Kvalifikace žen“ o postup do I. Ligy. Té se 
zúčastňují TJ  
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Kvalifikace žen o postup do I. ligy 2001.. Zleva: Starosta Jan Poduška, Karel Janko, Jana 
Voříšková, Ivata Šebová, Jana Lásková, Alena Linhartová, Denisa Zelenková, Hana Svášková, 
Radka Davídková, Karel Vyleta 

Sedící: Hana Honzíková, Ivana Jarošová, Hana Zelená, Vlasta Matoušková 

 

Spartak Modřany, TJ Plzeň-Litice, KNH Chomutov,TJ DP Praha, SKNH Klášterec n.O. a naše 
ženy. Účastnice jsou ubytovány v Domově mládeže a stravování u p. Šindeláře ve firmě 
Lekov. 

Naše družstvo nastoupilo v sestavě: Iveta Šebová – Alena Linhartová, Petra Menclová, 
Radka Matoušková, Ivana Dardová, Dana Třísková – Ivana Jarošová, Vlasta Matoušková, 
Hana Svášková, Jana Boháčová, Šárka Hošková a Denisa Zelenková. Trenérem je Jan Hach, 
vedoucím družstva, které obsazuje 3. místo je Karel Vyleta. 

Mladší žákyně v oblastním přeboru končí na 2. místě a tím mají právo účasti na 
Poháru ČR, který se hrál ve Vítkovicích 25. - 27. 6. 1999. Obsadily 6. místo. Získaly však 
cenné zkušenosti, které zúročují v dalších letech. Hned v dalším roce vítězí v oblastním 
přeboru a zúčastní se „Přeboru ČR“  ve Vítkovicích  ve dnech 23. - 25. 6. 2000. Obsadily 4. 
místo. Starší žákyně vítězí v Župním sletovém přeboru ČOS a ve finále 1. 7. 2000 v Krčíně 
získávají 2. místo a stříbrné medaile. 

Ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2001 je oddíl opět, v rámci oslav 80 let národní házené v Blovicích,  
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Mladší žačky 2001 Most-Souš.Vítěz Poháru ČR. 
Zleva nahoře: Pavlína Bečvářová, Michaela Kubátová, Miloslava Cinková, Martina Třísková, Veronika 
Vlková, Eliška Karlíková, Andrea Gešvinderová, (hosteska Baníku Souš),Ivana Dardová 
Zleva spodní řada: Radka Štěpánková, Mirka Kopáčková, Kristýna Mašková, Simona Kranátová, Magdaléna 
Dardová, Anna Dardová, Jana Sýkorová     

 

pořadatelem „Kvalifikace žen“ o postup do I. Ligy. Účastníky jsou: Sokol Krčín, TJ Spartak 
Modřany, KNH Chomutov, TJ Sokol Nezvěstice a naše ženy. Ty skončily na 5. místě. 

 Velmi dobře si však vedly ml. žákyně. V oblastním přeboru skončily na 2. místě, což jim 
zaručilo účast v „Poháru ČR“. Ten se hrál ve dnech 22. – 24. 6. 2001 v Souši u Mostu. Zde 
dokonale prodaly svou výkonnost a bez ztráty bodu přesvědčivě zvítězily. Navíc byla 
Simona Kranátová vyhlášena nejlepší útočnicí i střelkyní a Pavlína Bečvářová nejlepší 
obránkyní. 

Toto družstvo se rovněž stalo v březnu halovým přeborníkem ČOS v Lázních Bělohrad. 
Hrálo v sestavě: Radka Štěpánková – Andrea Gešvindrová, Michala Kubátová, Eliška 
Karlíková, Pavlína Bečvářová, Miloslava Cinková, Magdaléna Dardová – Simona Kranátová,  

Mirka Kopáčková, Martina Třísková, Kristýna Mašková a Anna Dardová. Trenérka ing. Ivana 
Dardová, vedoucí Jana Sýkorová. 
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Pohár ČR dorostenek Blovice 20.- 22.6.2003 
Zleva Stojící: ing. Ivana Dardová, Ivana Houšková, Kateřina Průchová, Lucie Horová, Alena Urgeová, 
Simona Kranátová, Ivata Šebová, Aneta Křížová, Karel Janko 
Zleva spodní řada: Jana Voříšková, Anna Dardová, Pavlína Pusková, Michala Kácková, Jana Kovaříková 

 

V roce 2002 končí st. žačky na 2. místě oblastního přeboru a ve dnech 14. – 16. 6. 
ve St. Vsi p. Ondřejníkem na „Poháru“ ČR se umístily čtvrté. V dalším roce má oddíl 
v soutěžích muže, ženy, dorostence, dorostenky, st. žačky a ml. žáky a žákyně.  

Starší žačky hrají ve dnech 13. – 15. 6. 2003 opět „Pohár ČR“ a již tradičně (k naší smůle) 
opět ve Vítkovicích. Obsadily 4. místo. 

Aby se v Blovicích stále něco dělo, požádal oddíl o pořádání „Poháru ČR“ v kategorii 
dorostenek. Přání bylo vyslyšeno a tak se 20. – 22. 6. 2003 hrálo za účasti děvčat z Čakovic,  
Krčína, Bolevce, Miloslavi, Studénky,  Žatce a našeho družstva. To skončilo na 6. místě a 
hrálo v sestavě: Pavlína Poustková, Iveta Šebová ml. – Jana Kováříková, Jana Voříšková, 
Alena Urgeová – Kateřina Průchová, Ivana Houšková, Lucie Horová, Simona Kranátová, 
Kristýna Mašková a Anna Dardová. Trenér Karel Janko, vedoucí ing.Ivana Dardová. 
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Pohár ml. žaček v Přešticích 2005.  
Zleva stojící: Ivana Žežulková, Magdaléna Dardová, Nikola 
Kupíková, Andrea Ježková, (hosteska TJ Přeštice), Denisa 
Brunnerová, Andrea Prokopcová 
Zleva klečící: Veronika Ballínová, Kristýna Malá, Kateřina 
Kupíková, Andrea Macourková, Adéla Ambrosová  

 

Dne 8.8. 2003 dochází k historické události v blovické ženské házené, kdy do 
oblastního přeboru je přihlášeno i družstvo „B“ a tak se hned na zahájení přeboru hraje 
derby. Blovice„A“ vers. Blovice „B“. Zkušené áčko přesvědčivě zvítězilo 18:1. Střelkyně 
branek: Matoušková 5, Jarošová, Boháčová, Hošková po 4, , Zelenková 1 – Králová 1.  

 Sestavy: „A“: Šebová st. - Linhartová, Zelená, Menclová – Boháčová, Jarošová, Svášková, 
Matoušková, Hošková, Zelenková, trenér K. Vyleta 

Sestavy: „B“: Černá – Kováříková, Voříšková, Šebová ml. – Honzíková ml., Králová, 
Houšková, Horová, Křížová, Havelová, trenér K. Janko.          
Starší žačky hrají „Pohár ČR“ 11. – 13. 6. 2004 ve Staré Vsi p. O., kde se jim dařilo – zvítězily 
a opět přivezly pohár do Blovic. 
V březnu se hrál v Plzni na Prokopávce zimní přebor Západočeské oblasti dorostenek a 
zároveň pro družstva Sokola i jako semifinále ČOS Plzeňské župy. Naše dorostenky 
semifinále vyhrály a postoupily do finále, které se hrálo 20. 3. v Lázních Bělohrad. Blovická 
děvčata obsadila ve finále zimního přeboru ČOS 2. místo. 

Rok 2005 je pro národní házenou 
velice významný. Slaví 100. výročí 
svého vzniku. Hlavní oslavy 
proběhly v Chomutově, kde se 
představili i blovičtí házenkáři a 
házenkářky. A to v Superpoháru 
v sestavě Západočeské oblasti i ve 
výběrových utkáních ČECHY-
MORAVA juniorů a juniorek. Za 
výběr Západočeské oblasti 
juniorek nastoupily Radka 
Štěpánková, Eliška Karlíková, 
Veronika Vlková, Simona 
Kranátová, Martina Třísková, 
Kristýna Mašková a trenérka ing. 
Ivana Dardová. Za výběr juniorů 
pak Jaroslav Hora a Lukáš 
Šilhánek, oba hájící v mistrovské soutěži barvy Nezvěstic. 
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Do družstva juniorek Čech byla nominována Simona Kranátová a do juniorů 
Jaroslav Hora a Lukáš Šilhánek. Jedním z rozhodčích mezizemského utkání žen ČECHY-
MORAVA byl Jaromír Zdráhal. 

V rámci oslav se také hrály turnaje starých gard. Naše družstvo žen nad 35 let hrálo v Žatci 
29. dubna spolu s Loko Chomutov a Jiskrou Havl. Brod. Obsadilo 1.místo !! 

Oslavy připravil i náš oddíl. Setkání házenkářů se uskutečnilo na hřišti ze účasti 2 družstev 
žen a 2 družstev mužů. V průběhu odpoledne byli oceněni Ústředním svazem Karel Janko-
zasloužilý funkcionář a Marcel Janko-zasloužilý trenér. Hana Svášková byla oceněna za 
dlouholetou funkcionářskou činnost v TJ Sokol. Družstvu dorostenek předal starosta města 
Jan Poduška spolu s místostarostkou Ivanou Hrubou „Čestné uznání“ za vzornou 
reprezentaci města. Společné posezení se pak konalo již v sále sokolovny. 

 

 

Postup do oblastního přeboru mužů 2004. Zleva stojící: Dr. Petr Říha, Luboš Žežulka, Dr. Ladislav Láska, 
Martin Škala, Zdeněk Zdráhal, Jiří Šeba, Karel Vyleta 
Zleva klečící:Pvel Lepší, Jan Hach, ing. Pavel Jíra, Pavel Matoušek, Stanislav Beníšek, Jaroslav Hora 
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Dne 24.-26. 6. 2005 hrají dorostenky Pohár ČR v Humpolci a končí na 3. místě. 
Nejlepší brankářkou se stala Iveta Šebová, nejlepší střelkyní Simova Kranátová. Ve stejném 
termínu hrají Pohár ČR v Přešticích také ml. žačky s trenérkou Janou Sýkorovou. Obsadily 
velmi pěkné 2. místo. Další rok také v červnu si opět účast v Poháru vybojovaly. Tentokrát 
se hrálo ve St. Vsi p. Ondřejníkem a děvčata skončila třetí. 

Systematická práce s mládeží, převážně s děvčaty, přináší své výsledky. Ustaveno je 
družstvo ml. žáků a béčko st. žákyň. Takže sezonu 2006-2007 zahajuje oddíl osmi družstvy a 
to: muži, ženy A a B, dorostenky, st. žačky A a B a ml. žáci a žačky. Stále je však nedostatek 
obětavých dobrovolníků, kteří by se o mládež starali. I  přesto mají Blovice opět zastoupení 
ve vrcholných mládežnických soutěžích. Ve dnech 15.-17. 6. 2007 hrají st. žačky Pohár ČR 
ve Vracově, kde končí na 3. místě. 

Soutěžní období 2007-2008 již nehraje béčko st. Žaček ani st. Žáků. Daří se ženám: 
Áčko končí na 2. místě oblastního přeboru a oddílu je nabídnuta účast v kvalifikaci. Ta se 
hraje 27.-29. 6. ve Stupně za účasti TJ Miroslav, SK Rubena Náchod, TJ Božkov, SK 
Studénka, SK NH Klášterec n. O. a našich žen. Těm se příliš nedařilo, i když  bylo složeno z 
obou družstev. Obsadily 5. místo se ziskem 1 bodu za remizu s Miroslaví. Citelně chyběla 
zraněná střelkyně Anča Dardová. V průběhu turnaje se ještě zranily Honzíková a Třísková. 

Kvalifikaci hrály: Černá 
Zlatuše, Šebová Iveta st., 
Štěpánková Radka – 
Kovaříková Jana, Voříšková 
Jana, Zelená Hana, 
Karlíková Eliška, Urgeová 
Alena – Honzíková Hana, 
Třísková Martina, 
Macourková Petra, 
Jarošová Ivana,  Svášková 
Hana a Kranátová Simona. 
„Lodivody“ byli Zdráhal 
Jaromír a ing. Dardová 
Ivana. 

 
Slavnostní otevření házenkářského hřiště za účasti M. Topolánka 
3.10.2008 
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Do podzimní sezony 2008 čekala všechna družstva těžká zkouška – musela 
všechna utkání odehrát na cizích hřištích nebylo kde trénovat. V tomto období totiž začala 
dlouho očekávaná výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Přes dílčí potíže se 
dílo zdařilo a tak bylo 3. října hřiště slavnostně otevřeno. Sláva to byla veliká. Podávaly se 
párky a pivo zdarma a sešlo se asi 600 lidí. Účastnili se premiér ČR Mirek Topolánek, ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil, místopředseda Senátu ČR Jiří Šneberger, hejtman Plzeňského 
kraje Petr Zimmermann, primátor Plzně Pavel Ro“dl, poslanec Parlamentu ČR Vladislav 
Vilímec a pochopitelně i představitelé Blovic starosta Jan Poduška, místostarostka Jana 
Alexyová, radní Robert Zelenka i starosta Sokola Jiří Vokurka a předseda oddílu národní 
házené Karel Vyleta. 

Podle vysvětlení radního R. Zelenky na této slavnosti celá akce stále 6,8 mil. Kč. Státní 
dotace činila 4 mil., 2 mil. poskytlo Město Blovice, 700 tis. Plzeňský kraj, 100 ti. TJ Sokol 
Blovice. Majitel firmy, která hřiště rekonstruovala předal oddílu dar-6 nových modrých 
míčů.  

V letošním roce zbývá ještě dodělat osvětlení, časomíru, tréninkovou stěnu a tartanový 
povrch na přilehlém hřišti. Je to dílo opravdu pěkné. A jak řekl starosta Blovic Jan Poduška, 
házenkáři mohou být spokojeni, za vzornou reprezentaci našeho města si ho zasloužili. 
Symbolicky poté první utkání sehrály st. žačky proti dorostenkám – slavnostní výhoz 
provedl premiér Topolánek, utkání řídil ligový rozhodčí Jaromír Zdráhal. 

Oddíl národní házené nevyvíjí jen sportovní činnost, ale i činnost společenskou. Byly to 
především karnevaly, které házenkáři pořádali již od roku 1956. Na ně od roku 1997 
navazují Plesy sportovců. Vedle zábavné části se na nich na návrh jednotlivých oddílů a 
odborů vyhlašují nejúspěšnější jejich členové. Na jejich odměnění se podílí vedle výboru TJ 
Sokol i vedení města Blovic. 

Za rok 1996 (1. ples) byli vyhodnoceni:  Marek Loula za oddíl kopané, Václav 
Winkler a Hana Honzíková za odbor sokolské všestrannosti, Lukáš Mencl za tenisový oddíl, 
Ivana Jarošová za oddíl národní házené,  Jiří Vlčnovský za oddíl juda při DDM, Jan Mašek za 
oddíl jachtingu,  Josef Martinec za oddíl hokeje TJ Internacionál aPavel Šindelář za klub 
vodních sporů. 
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Na 2. plese za rok 1997:  Libor Nádraský za kopanou, Alena Linhartová za národní 
házenou, Vladislav Šefl ze tenis, Miroslava Bláhová a Věra Skalová za odbor sok. 
všestrannosti, Petr Juha za judo, Pavel Šindelář za vodní sporty a   David Beran za lední 
hokej. 

Na 3. plese za rok 1998:  Petr Sladký – tenis, Martin Skala – národní házená,  Jana 
Tolarová a Olga Tučková – odbor sok. všestrannosti, Pavel Šindelář – vodní 
sporty,Květoslava Kubešová – judo, Vladimír Chalupa – kopaná, Josef Nový – lední hokej a  
Jan Hach a Karel Vyleta – za duchapřítomnost a včasnou reakci při  záchraně života na akci 
pořádané  oddílem nár. házené. 

Na 4. plese za rok 1999:  Marek Loula – kopaná, David Chod a Stanislav Linhart – 
vodní sporty, David Beran – lední hokej, Ing. Ivana Dardová – národní házená, Hana 
Marková – odbor sok. všestrannosti, Jiří Vokurka – tenis a  Petr Juha – judo. 

Na 5. plese za rok 2000: 
David Chod – vodní 
sporty, Vladimír Chalupa 
– kopaná,  Tomáš Karel – 
lední hokej, Pavel 
Šindelář – odbor sok. 
všestrannosti, Miroslava 
Lásková – tenis, Kateřina 
Černá – judo a  Zdeněk 
Zdráhal – národní 
házená. 

 

Byla rovněž vyhodnocena divácká anketa „O nejúspěšnějšího sportovce města Blovic“. Od 
30 hlasujících diváků se objevilo 30 jmen. Pořadí nejlepších: 1. David Chod – vodní sporty 
(59 bodů), 2. Jan Milota – kopaná (27 bodů),3. družstvo ml. žaček národní házené (14 
bodů), 4.-5. Marek Loula – kopaná, Jan Škola – vodní sporty (9 bodů),6. družstvo žen nár. 
házené (7bodů), 7.-9. Václav Tuček a Lukáš Uzel – kopaná a  Iveta Šebová - národní házená 
(6 bodů) 

 

Ples sportovců Blovice 2000. Vyhlášení nejlepších sportovců. 
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Na 6. plese za rok 2001: Hana Polívková – vodní sporty, Miroslava Přibíková, 
Ladislava Brabencová – odbor sok. vš.,  MUDr. Jaroslav Kratochvíl – tenis,  Květoslava 
Kubešová – judo, Miroslav Bruml – lední hokej a Hana Zelená – národní házená. 

Divácká anketa (86 hlasujících), ze 42 návrhů: 3. místo Hana Polívková – vodní sporty2. 
místo m. dorostenci, Škola Jan, Zdráhal Jan, Polívka Jan, vodní sporty (49 bodů). Vítězství 
přisoudili diváci Františku Vlčnovskému – zakladateli oddílu judo, trenérovi, rozhodčímu a 
„tahounovi“ klubu.  

Na 7. plese za rok 2002: Jiří Honzík – odbor sok. všestrannosti, David Beran – lední 
hokej,  Petr Juha – judo, Karel Vyleta – národní házená, Jan Zdráhal – vodní sporty, Vladimír 
Chalupa – kopaná a, MUDr. Jaroslav Kratochvíl – tenis. 

Na 8. plese za rok 2003: Miroslava Lásková – tenis, Václav Basl – lední hokej, 
Michal Wagner – judo, Luboš Žežulka – národní házená, Petr Zdráhal – vodní sporty, Václav 
Davídek – kopaná a Jana Tolarová – odbor sokol. všestrannosti. 

Na 9. plese za rok 2004: Jaroslav Kopal – judo,Martin Šlais – odbor. Sok. 
všestrannosti, Petr Hrubý – lední hokej, Jan Škola – vodní sporty, Družstvo st. žáků – tenis 
(Tereza Kozáková, Miroslava Lásková, Petra Úlovcová, Martin Jandoš, Petr Bártík, Michal 
Dolejš, Martin Říkovský s trenéry  Stanislavem Říkovským a Tomášek Krásným), Iveta 
Šebová – národní házená a   Roman Komorou – kopaná. 

Na 10. plese za rok 2005: Hana Marková – odbor sok. všestrannosti, Jaroslav Kopal 
– judo, Lukáš Mencl – tenis, Libor Loula – kopaná, Petr Zdráhal – vodní sporty, Jana 
Sýkorová a Ladislav Láska – národní házená, Jaroslav Mencl – lední hokej. 

Na 11. plese za rok 2006: Radek Šabata- odbor sokol. všestrannosti, Jaroslav Kopal 
– judo, Petr Kasl – lední hokej, MUDr. Jaroslav Kratochvíl – tenis, Zlatka Černá a Jiří Šeba – 
národní házená, Jan Škola – vodní sporty a Zdeněk Švec – kopaná.. 

Na 12. plese za rok 2007: Olga Tučková a Václav Winkler – odbor sok. 
všestrannosti, Jindřich Hodek a Petr Vrátník – lední hokej, MUDr. Jaroslav Kratochvíl – 
tenis, Jana Kovaříková a Lukáš Šilhánek – národní házená, Jan a Petr Zdráhalovi – vodní 
sporty a  Libor Loula – kopaná. 
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Zdařilou akcí oddílu bylo uspořádání „setkání házenkářů“ 8. května 1998 na hřišti a 
večer v restauraci ve Vlčicích. Na hřišti soupeřila tři družstva žen a dvě mužů,  večer na sále 
všichni. Jelikož zdejší sál nestačil všem zájemcům,  další dvě setkání se pak uskutečnila ve 
Zdemyslicích (prostory sokolovny byly pronajaty pro účely diskotéky a pro společenský 
večer to bylo prostředí nedůstojné). Pro přílišnou náročnost organizace se další setkání již 
neuskutečnila. Škoda, byla by to pěkná tradice. Nutno rovněž připomenout velice aktivní 
podíl oddílu na úklidu přísálí, jeviště a malování všech prostor sokolovny. 

V uplynulých letech byli vyššími svazovými orgány oceněni tito blovičtí házenkářští 
činovníci: Ing. Josef Říha – zasloužilý rozhodčí národní házené, který rozhodoval zápasy 
ještě ve svých 80 letech, Karel Janko – zasloužilý rozhodčí národní házené, Marcel Janko – 
zasloužilý trenér národní házené, Karel Janko – zasloužilý funkcionář svazu národní házené. 

Vzpomínku si v tomto jubilejním roce  zaslouží hráči a funkcionáři,  kteří řady národních 
házenkářů opustili: František Berkovec, Václav Davídek, Jan Hlávka, Karel Paleček, Miroslav 
Petr, Bohuslav Polívka, Rudolf Procházka, Jaroslav Punčochář, Václav Rout, ing. Josef Říha, 
Karel Špaček, Jaroslav Vimmer, Radimír Vyorálek, Marie Kozáková-Nová, Vladimír Khodl. 

V současné době má výbor národní házené toto složení: 

předseda    Karel Vyleta, jednatelka  Ivana Jarošová, hospodářka  Hana Svášková, členové                                                                    
Iveta Šebová st. a Marcel Janko. 

V soutěžích oblastního přeboru má 
oddíl: 

muže – trenér Karel Vyleta, ženy “A“ – 
trenér Karel Vyleta, ženy „B“ – trenéři 
ing. Ivana Dardová, Jaromír Zdráhal, 
dorostenky – trenéři Jana Sýkorová, 
Karel Vyleta, starší žačky – trenéři Jana 
Sýkorová, Karel Vyleta, mladší žačky – 
trenérky Zlatka Černá, Hana Zelená. 

 

 

Pohár ČR 2003 
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 Orlická přehrada  

 

JACHETNÍ ODDÍL  
Začátky našeho vodáckého snažení jsou dost vzdálené. Je tomu asi 40 let, 
kdy to všechno začalo. Dnes již těžko můžeme říci, kdo první začal stavět 
loď, ale možná, že první stavitelé začali v jednom roce.  

Míra Petr již dávno předem kreslil návrhy a plány malých motorových člunů,  podle kterých 
postavil své první plavidlo. Byl 
následován Václavem Dindou a 
Pavlem Kýčkem s čluny  
vybavenými motorem Wartburg. 
Další čluny, tentokrát 
s přívěsným motorem,  postavili                        
Jirka Sýkora a M. Matoušek. 

 

 

Se stavěním byla spousta potíží a velkých. Nadšení bylo ale také obrovské, takže každý svůj 
člun nakonec postavil a posléze spustil na vodu. 

Začala éra divokého neorganizovaného vodáctví. Blovičtí nejčastěji jezdili na Orlickou 
přehradu. Každý mohl jezdit jak chtěl a kde chtěl. Lyžovalo se od přehradní hráze až k Týnu 
nad Vltavou. Vyhrazená lyžoviště tenkrát nebyla. 

S postupujícími léty přibývalo motorových vodáků, ale přibývaly i plachetnice. Bylo nutno 
vstoupit do nějaké sportovní organizace. Nařízením vlády byla zakázána neorganizovaná 
plavba motorových plavidel mimo povolená území a výkon vodního motorismu byl 
podmíněn vstupem do nějaké sportovní organizace. 

Spousta majitelů motorových lodí v republice s těžkým srdcem sportu zanechala, nebo 
přesedlala na jachting,  kterého se omezení netýkalo. Blovičtí vodáci se nevzdali a byli 
nejprve organizováni pod Svazarmem, od roku 1978 pak pod Sokolem Blovice,  kde jsou 
dodnes. Jachting a vodní motorismus je specifický sport, který poněkud vybočuje ze 
standardních tělovýchovných disciplín a to zejména místem výkonu své činnosti. 
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Proto již od samého začátku bylo úsilí zaměřeno na zajištění základny na vhodné 
vodní ploše v dostupné vzdálenosti. 

Po jistých peripetiích byla základna 
vybudována na Orlické vodní nádrži 
v lokalitě Chrást a v její blízkosti se nám 
podařilo zajistit lyžařskou dráhu pro 
omezený počet plavidel. A tak mohli naši „ 
motoráci “ jako jedni z mála v republice 
provozovat svůj sport nadále.    

Prvním předsedou klubu byl Ing. Miroslav Petr, oddíl měl 30 zakládajících členů. 

Byla nastartována výroba plachetnic. Lodě postupně dokončovali „Sandy“ - Kozák, Jan 
Brandl, Jirka Kolář, Josef Škola, Míra Sýkora, Vlasta Hošek, Jarda Krpejš,  Honza Mašek, 
Láďa Rupert, Láďa Velhartický, Karel Švehla, Honza Pančík,  Olda Štrobl a další.  

Většina členů se nespokojila s prvním postaveným plavidlem a postupně stavěla, nebo 
kupovala větší a modernější lodě.  

Od roku 1981 do roku 1985 oddíl pracoval pod vedením Ing. J.Kozáka přezdívaného 
„Sandy“, který přivedl k tomuto, často celoživotnímu sportu a koníčku mnoho zájemců, a to  
jak z řad dětí, tak dospělých. Od roku 1986 do současné doby je oddíl vedený předsedou 
Jaroslavem Krpejšem. Oddíl je převážně zaměřený na okruhový a rekreační jachting.    

Pro popularizaci našeho sportu v Blovicích jsme při 
významných blovických výročích uskutečnili ukázky 
jachtingu a vodního motorismu na rybníku v Cecimě 
a Vejsováku v Chocenicích, vždy za velkého zájmu 
veřejnosti. 

V zimě jsme pro blovickou veřejnost několikrát 
organizovali, s velkým úspěchem, „Námořnický bál“. 

Jachting a vodní motorismus je sport poměrně finančně náročný. Pořízení a následná 
nepřetržitá údržba plavidel vyžaduje nemalých finančních prostředků, které jsou v režii 
majitelů plavidel, hodin nepočítaje.  
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Blovice muži A (1997) 

 

ODDÍL KOPANÉ  

Blovický fotbal v 90. letech je spjat především s jednou postavou – Čestmír Balvín. V našem 
oddílu působil nejen jako trenér, ale též jako funkcionář, který měl velkou zásluhu na 
zajištění chodu oddílu i na úspěšných sezónách A mužstva na hřišti.  

Počátkem 90. let výbor oddílu kopané pracoval ve složení -  předseda Jiří Milfort, sekretář 
Rudolf Mencl, pokladník Stanislav Soukup, Ladislav Loula. Václav Kašpar, Dušan Tuček a 
Josef Ulbrik. 

  

 

 

 

 

 

 

Změna výboru proběhla v roce 1997/1998, kdy do výboru oddílu kopané byli zvoleni 
následující členové:  předseda Ladislav Loula, sekretář Jiří Milfort, pokladník Dušan Tuček, 
Petr Blažek, Čestmír Balvín, Václav Skřivan a Pavel Buriánek. Tento výbor pracoval osm let. 

 V roce 2004 byl výbor nahrazen,  předsedou oddílu se stal Vladimír Jílek, pokladníkem Jiří 
Šlemenda a členy Jaromír Jílek, Václav Skřivan, Jiří Ježek, Dušan Tuček a Jiří Milfort.  

V roce 2008 opět proběhla změna výboru, do role předsedy oddílu byl zvolen Karel 
Prokopec, sekretářem pak Luboš Dolák, pokladníkem Jiří Šlemenda a členy Ladislav Loula, 
Václav Skřivan, Dušan Tuček, Miloš Heřman, Jiří Ježek a Robert Zelenka. A mužstvoV úvodu 
devadesátých let vedl Čestmír Balvín naše A mužstvo v I.B třídě společně s Jaroslavem 
Kordou.  Pod jejich vedením se mužstvo snažilo o postup do vyšší soutěže, velmi blízko  
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k tomu bylo v sezóně 1992/1993, když skončilo na druhém místě. Co se nepovedlo v této 
sezóně, povedlo se o tři roky později a v sezóně 1995/1996 

 

Realizační tým byl poté rozšířen o Karla Prokopce, který působil v roli asistenta. O tom, že 
se trenérům podařilo složit kvalitní mužstvo se prokázalo v následující sezóně v I.A třídě. 
Pokračovalo vítězné tažení z předcházejícího ročníku a mužstvo se probojovalo ve své 
nováčkovské sezóně na druhé místo, které zajistilo postup do krajského přeboru. A 
mužstvo poté odehrálo v této velmi kvalitně obsazené soutěži pět sezón a pohybovalo se 
většinou v klidném středu tabulky. V průběhu tohoto období se měnil realizační tým.  

V roce 1997/1998 ukončil své dlouholeté působení Jaroslav Korda a funkce 
vedoucího mužstva se ujal Jaroslav Tančouz. V této sezóně dosáhli fotbalisté výrazného 
úspěchu v Západočeském poháru, když se probojovali až do finále. V utkání hraném ve 
Stodě prohráli s ambiciózním celkem Klatov. V sezóně 1999/2000 pak působil u mužstva 
jako asistent Vladimír Chalupa. Ze zdravotních důvodů opustil trenérskou lavičku v této 
sezóně Čestmír Balvín, v jarní části sezóny koučoval A mužstvo Josef Diviš společně 
s Karlem Prokopcem.  

Následující sezónu na podzim zaskočil na pozici hlavního trenéra opět Čestmír 
Balvín, v jarní části pak přebral mužstvo Jan Boltík. V této sezóně jsme se museli obejít bez 
Jana Miloty, který si po vynikajících výkonech v blovickém dresu vysloužil angažmá 
v ambiciózním divizním celku Rokycan, posléze pak z tohoto celku přestoupil do 
prvoligových Bohemians. V pražském celku si užil i několik svých prvoligových minut. 

  Trenér Boltík měl v sezóně 2001/2002 velmi těžkou pozici, jelikož po celkem 
vydařené podzimní části odešli čtyři zkušení fotbalisté tvořící osu kádru do Německa a 
mužstvo tak bylo výrazně oslabeno. O udržení v soutěži se rozhodovalo až v posledním 
utkání v Nepomuku, toto utkání však naše mužstvo nezvládlo a sestoupilo do nižší soutěže. 
Mužstvo se tak po pěti letech strávených v krajském přeboru vrátilo zpět do I.A třídy.  Na 
lavičku opět usedl trenér Balvín, který se společně s Josefem Žežulou pokusili mužstvo 
zkonsolidovat. Avšak mužstvu se příliš nedařilo, výsledkem bylo 10. místo v I.A třídě a tím 
nervy drásající barážová střetnutí o sestup. Soupeřem nám byl Zbiroh, v úvodním utkání na 
půdě Zbirohu jsme prohráli díky brance z 1. minuty 1:0. V odvetě jsme pak celý zápas tlačili, 
ale branka ne a ne padnout. Až čtvrt hodiny před koncem se trefil Žežula a vynutil si tak  
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prodloužení. V nastaveném čase branka nepadla a tak rozhodovaly pokutové kopy. Naši 
střelci se nemýlili, Zbiroh jeden pokutový kop neproměnil a tak se mužstvo udrželo v I.A 
třídě.  

Po sezóně převzala vedení trenérská dvojice Petr Hodina, Karel Prokopec, která náš celek 
udržela mimo sestupová pásma.  

 

V následujícím ročníku 2004/2005 opět proběhla změna na lavičce, v roli hlavního trenéra 
působil u mužstva trenér Zdeněk Daněk. Tomu se i díky sérii závěrečných osmi vítězných 
utkání v řadě podařilo obsadit druhou postupovou příčku a zajistit tak v následující sezóně 
účinkování v krajském přeboru. V té se však našemu mužstvu nedařilo, skončilo na 15. 
příčce a  po roční anabázi se vrátilo do I.A třídy. 

  Následující ročník 2006/2007 se objevil na lavičce A mužstva Jaroslav Kubeš, který 
s mužstvem skončil na 10. příčce. Avšak po sezóně opět proběhla na trenérském postu 
změna, po několika letech se vrátil k mužstvu Jan Boltík.  

Mužstvo odehrálo pod jeho vedením velmi dobrou sezónu a skončilo na páté příčce v I.A 
třídě. Po sezóně však Jan Boltík na své přání ukončil působení v Blovicích a výbor musel 
angažovat nového trenéra. V úvodu sezóny 2008/2009 dostal důvěru vést mužstvo Zdeněk 
Daněk. Cílem této sezóny je zabudovat do mužstva mladé hráče a navázat tak na úspěšnou 
generaci, která trápila nejlepší týmy krajského přeboru. Trenér Daněk ovšem po půlročním 
účinkování opouští post trenéra na vlastní žádost. 

Blovice muži A, postup do krajského přeboru (2005) 
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Blovice dorost, postup do krajské soutěže (2006) 

 

Dorost 

V úvodu 90. let se starali o výchovu nadějných mladých fotbalistů Jiří Milfort 
s Vladimírem Chalupou. Pod jejich vedením vyrostla celá řada fotbalistů, kteří se stali 
v pozdějších letech dlouholetými oporami A mužstva (Nádraský, Chalupa, Tuček D., 
Voráček). V té době se v kvalitně obsazeném okresním přeboru dorostenci pohybovali vždy 
v horních patrech, bohužel dvakrát nešťastně neuspěli ve vypjatých barážových utkáních se 
Stodem a Chotěšovem.  

Krajské soutěže se tak dorostenci dočkali v ročníku 1994/1995 s nástupem nové úspěšné 
generace (Komorous, Loula M., Loula L., Švehla), v této sezóně okresní přebor pod vedením 
Ladislava Louly a Zdeňka Plamínka s přehledem vyhráli a postoupili. V krajské soutěži hrálo 
mužstvo důstojnou roli a pohybovalo se mimo sestupové příčky. Po odchodu několika 
stabilních hráčů do mužské kategorie došlo k výraznému oslabení kádru, přišly opět slabší 
výsledky a v ročníku 1998/1999 pod vedením trenéra Plamínka a Němce obsadili 
dorostenci sestupové 13. místo.  

Po sestupu došlo ke změně na trenérském postu, úlohu hlavního trenéra převzal Jaromír 
Jílek, později přišel k týmu Pavel Buriánek, Bohuslav Plojhar a Václav Kašpar ml.. Pod jejich  

vedením hrálo mužstvo převážně okresní přebor, avšak postupu se nakonec dorostenci 
dočkali. V sezóně 2006/2007 obsadili již pod vedením Jiřího Ježka dokonce v krajské soutěži 
přední příčky a po odřeknutí několika mužstev dostali příležitost zahrát si krajský přebor. 
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Blovice žáci (2006)  

 

 Pro účast v této soutěži bylo nutné sestavit dvě mužstva (mladší a starší dorost), 
což se pro sezónu 2007/2008 podařilo. Přestože se v této soutěži dorostenci umístili na 
nesestupovém místě, nebyl pro další ročník z důvodu nedostatečného počtu hráčů pro 
sestavení dvou mužstev krajský přebor přihlášen. V sezóně 2008/2009 tedy byli zařazeni do 
krajské soutěže. V tomto ročníku působí u mužstva jako trenér Pavel Fischer.  

Žáci 

O nejmladší fotbalisty na přelomu devadesátých let se starali Jaromír Milfort, později přišel  

k týmu Václav Kašpar s Vladimírem Chalupou. Mužstvo působilodelší dobu v krajském 
přeboru, poté přišel výkonnostní pokles a pád do přeboru okresního.  

V sezóně 1991/1992 se trénování ujal Bohumír Komorous, u týmu působil nejprve 
s Václavem Milotou, o rok později s Ladislavem Loulou. Pod vedením těchto trenérů se 
začal budovat nový tým. Mladým fotbalistům se podařilo opět postoupit do krajské 
soutěže. Mužstvu se dařilo a bojovalo o přední příčky. 

V sezóně 1993/1994 se podařilo dokonce krajskou soutěž vyhrát. Jelikož však řada 
fotbalistů odcházela do starší kategorie, vyšší soutěž se nepřihlásila. V tomto ročníku již 
pomáhal s trenováním i Zdeněk Plamínek. Rok poté přišel k mužstvu Pavel Buriánek 
s Jaromírem Jílkem. V sezóně 1997/1998 se nepodařilo krajskou soutěž udržet a mužstvo 
spadlo do nižší soutěže.  
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V následující sezóně mužstvu okresní přebor vyhrálo. Krajská soutěž se opět 
z kvalitativních důvodů nepřihlásila a tak i další sezónu strávili žáci v nejnižší soutěži. 
V sezóně 1999/2000 vedlo tým trenérské duo Buriánek, Kopáček, v následujícím roce 
působili na trenérském postu Václav Kašpar a Luboš Sýkora. Mužstvo se pohybovalo i další 
sezóny v okresním přeboru. Později se mužstvu podařilo postoupit a mužstvo žáků bylo 
rozděleno na mladší a starší. Vedení mladších žáků se ujala dvojice Fischer a Špaček.  

Mužstvo starších žáku vedli Václav Kašpar ml., Bohuslav Plojhar a  Luboš Sýkora a stali se na 
delší dobu tradičním účastníkem krajské soutěže. Mladší žáci hráli městský přebor. 

 V sezóně 2006/2007 se trenéři Fischer a Špaček věnovali starším žákům, mladší žáky 
trénoval Bečvář. O rok později přišel k mužstvu mladších žáků Štětina. Do ročníku 
2008/2009 bylo přihlášeno pouze jedno mužstvo žáků, které hraje krajskou soutěž pod 
vedením trenéra Štětiny.  

Minižáci 

Mužstvo minižáků bylo nově sestaveno až v ročníku 1999/2000. Trenéry u tohoto mužstva 
byli Pavel Fischer, Petr Hodina a Karel Mencl. Minižáci se pohybovali v okresním přeboru. 
S mužstvem v následujících letech pomáhali trenéři Bohumil Plojhar, Karel Špaček.  

 

O dobře odvedené práci a úsilí především Pavla Fischera svědčí fakt, že řada odchovanců 
odešla do mládežnických kategorií Viktorie Plzeň. Marek Kysela pak dokonce z plzeňského 
ligového celku přestoupil do mládežnické akademie slavného italského velkoklubu Inter 
Milán. 

Blovice minižáci (2006) 
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Blovice muži B (2005) 

 

 V sezóně 2004/2005 pak mužstvo minižáků trénovali Miroslav Bečvář, Luboš 
Sýkora, Radek Šabata a Libor Loula, v další sezóně pomáhal s minižáky i František Nezbeda. 
V roce 2006/2007 pak vedli mužstvo František Nezbeda, Radek Šabata a Ladislav Štětina, 
v následujícím ročníku pak Martin Kohout, Štěpán Havela, Radek Šabata,Vratislav Karpíšek 
a Josef Diviš.  Mužstvo bylo rozděleno na dva celky mladší a starší základnu.  

B mužstvo  

V roce 1995/1996 bylo poprvé přihlášeno do soutěže i B mužstvo. Od zrodu B mužstva 
pevně stojí na lavičce Václav Skřivan.  

 

V úvodních letech pomáhal s chodem mužstva František Kajer, později se k týmu připojili 
Jaromír Jílek a Jiří Matoušek. 

 Mužstvo se neustále pohybuje mezi III. třídou a okresním přeborem. Ve druhém roce 
svého působení se mužstvu podařilo postoupit do okresního přeboru, kde strávilo pět 
sezón. Poté v roce 2001/2002 obsadilo 14. příčku a sestoupilo tak do nejnižší soutěže. 
V sezóně 2006/2007 se podařilo mužstvu opět postoupit. 
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Blovice stará garda (2005) 

 

 Stará garda – hráči nad 35 let    

       Do roku 1997 hrála stará garda pouze přátelská utkání. Od roku 1997 se hráči starší 35 
let zúčastňují úspěšně okresního přeboru starých gard Plzeň-jih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V období let 1997-2000 došlo ke konsolidaci hráčského kádru, díky velikému nadšení 
Vladimíra Jílka.  V letech 2001-2008 pak Stará garda šestkrát okresní přebor vyhrála a 
dvakrát byla druhá.  

Zvláštní akce 

V roce 1999 oslavil oddíl kopané 70. let své činnosti. V rámci oslav bylo sehráno exhibiční 
utkání s internacionály České Republiky. Na našem hřišti se tak proháněly legendy českého 
fotbalu, např. František Veselý, Roman Vonášek, Ivo Knoflíček či Horst Siegl. 

Následující rok bylo odehráno propagační utkání s extraligovými hokejisty  Plzně. Toto 
utkání bylo sehráno i v sezóně 2003. 

V roce 2001 se naše mužstvo zúčastnilo fotbalového turnaje v německém Triptisu. Turnaje 
se zúčastnily čtyři celky, dva celky z Německa, jeden francouzský tým a naše mužstvo. Na 
turnaji jsme obsadili druhou příčku.  
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Turnaj v malé kopané Kamensko 

Turnaj žáků A. Milforta 208 

 

Od roku 2001 pořádá v červenci fotbalový oddíl turnaj v malé kopané – nejprve 
jako memoriál Jaromíra Milforta, od roku 2005 jako Memoriál Jaromíra Milforta a Čestmíra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balvína. Turnaje se účastní každoročně cca 30 mužstev. Za svoji existenci si vydobyl 
významné místo v Plzeňské oblasti. 

 

 

 

 

 

V červnu je pořádán turnaj žáků jako memoriál Aloise Milforta. V roce 2008 se turnaje 
zúčastnilo i družstvo žáků z německého družebního města Triptis. 



 
35 
 

Nácvik na spartakiádu. Blovice  1990 

 

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

11.května 1989 se uskutečnil běh na počest výročí tělovýchovy v Blovicích .Akce 
měla název ,,Běh 100 x 100 m“ a zúčastnilo se 429 občanů včetně dětí ZŠ a Gymnázia v 
Blovicích  a hostů BSG Triptis. Na organizaci této akce se největší měrou podílel odbor 
ZRTV/základní a rekreační tělesná výchova. 

V tomto roce se o chod odboru staral tento početný kolektiv: 

předseda                         Růžena Sádlová 
místopředseda               Olga Tučková 
hospodář                         Miloslava Přibíková 
tajemník                          Karel Krosnař 
náčelník                          Jaroslav Tolar 
náčelnice                        Ladislava Brabencová 
členové                           Marie Polívková, Jana Vokurková, Hana Honzíková, 
Jan Baumruk, PhMr.Viktor  Beneš, Věra Skalová a Mirka Bláhová 
 
Všichni uvedení zastávali ještě další funkce. Kromě uvedených pracovali aktivně také 
cvičitelé a cvičitelky:Věra Houdková, Hana Matoušková, Marie Šneberková, Jarka 
Šneberková, Marie Votřelová, 
Laděna Šmolíková, Vlasta 
Matoušková, Helena 
Milfortová, Eva Stiebrová, Jiří 
a Pavel Přibáňovi, Václav 
Winkler, Josef Škola a Radek 
Šabata. Odbor měl v této 
době 249 členů. V sokolovně 
byl pořádán jako každoročně 
každoročně,,Dětský karneval“, 
kde si děti zatančily, 
zasoutěžily, ale i ochutnaly dobroty z domácí kuchyně, které pro ně napekly členky odboru. 
Dětské karnevaly se v sokolovně pořádaly do roku 1994. Potom byl sál sokolovny pronajat 
stávajícím výborem TJ, takže veškeré kulturní akce se odborem ZRTV nemohly v sokolovně 
konat. Ženy, muži a předškolní děti odboru nacvičovali na místní a ,,celostátní spartakiádu 
v Praze.“ 
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Díky sametové revoluci v listopadu 1989 a změnám naší společnosti jsme kromě 
cvičení  mohli organizovat i akce,které v té době  nebyly povolovány. 

Po 21letech v roce 1990 byly obnoveny,,Staročeské máje“, organizované odborem ZRTV. V 
předvečer 1.máje se postavily všem 
svobodným dívkám od 15-25let 
májky. Na 1.máje dopoledne byla 
zvána tato děvčata na odpolední 
program a vyhlášení královny máje 
do Sokolovny. Městem zněly 
harmoniky se čtyřmi zvacími 
skupinami včetně kecalů: Škola J., 
Tolar J., Řezanka R. a Baumruk J.  
Královnou májů se stala Drahomíra 
Černá, kterou si přivezl král Radek 
Bláha.  

 

V tomto roce pořádal kroužek volejbalu  při odboru ZRTV podnikovýturnaj smíšených 
družstev v Blovicích, zúčastnil se okresního  turnaje družstva žen a družstva mužů ve Stodě 
a ve Šťáhlavech. Uspořádal turnaj dvojic na hřišti v sokolovně a zúčastnil se vánočního 
turnaje v tělocvičně ZŠ. 

 Po dlouhých letech byl v Blovicích uspořádán Masopust. I když bylo málo masek, zúčastnilo 
se mnoho přihlížejících občanů. V sokolovně  
se uskutečnila místní spartakiáda. Bylo tu 
předvedeno 5 skladeb, zatančena Česká 
beseda a muži a žáci zacvičili na nářadí. Náš 
odbor nacvičil s předškolními dětmi skladbu 
s větrníčky a ženy skladbu s kuželemi. Muži 
nácvik vzdali, protože v Praze byla 
spartakiáda bojkotována a cvičilo se tak na 
menší ploše, na Rošického stadionu. Do 
Prahy bylo vybráno pouze 8žen z Blovic.  
  

Staročeské máje 1990 

Masopust 1990 
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Protože se v roce  1991 královna májů do roka vdala , proběhly „ Staročeské máje“ 
v tomto roce obdobným způsobem jako v roce předcházejícím, jen s tím rozdílem, že 
odboru ZRTV pomohl ve zvaní a zároveň účinkoval v odpoledním programu folklorní soubor 
Škoda Plzeň/dnešní Mladina/. Královnou májů se tentokrát stala Hana Červenková, přivezl 
ji král Radek Šabata. Také v tomto roce sehrál kroužek odbíjené podnikový turnaj, okresní 
turnaj a mnoho přátelských. Opět se uskutečnil ,,Masopustní průvod“ městem,do kterého 
se zapojilo hojné množství masek. I když byl tentokrát velký mráz občany neodradil. 

V  roce 1992 se ,,Staročeské 
máje „nekonaly. Odbor ZRTV 
byl přejmenován na 
ASPV/asociace sportu pro 
všechny/. Cvičilo se v tělocvičně 
ZŠ, hrál se zde i volejbal. Na 
okresní soutěži ve volejbale ve 
Stodě získalo smíšené družstvo 
a družstvo mužů diplom za 
1.místo. Ženy skončily na 
3.místě. Sehrál se poslední 
podnikový turnaj, který  odbor  

ASPV uspořádal. Hrál se turnaj smíšených dvojic, velikonoční turnaj pořádaný ZŠ a další 
přátelská utkání. Byl uskutečněn další masopust, ale kvůli špatnému počasí doprovázelo 
masky jen několik málo občanů. 

V roce 1993 se nekonaly ,,Staročeské máje“, protože dosavadní královna se ještě nevdala. 
Nekonal se ani Masopust pro malý zájem občanů. Uskutečnil se poslední Dětský karneval 
v sokolovně.                                                                     

V roce 1994 uspořádal odbor ASPV ve spolupráci  s oddílem tenisu další Masopust, k němuž 
se zapojil  i Český svaz žen. Bakuse doprovázel  průvod městem až k řece do Cecimy. 
Masopust se vydařil, ale po jeho skončení se lidé rozešli do svých domovů. Protože 
v sokolovně byl sál pronajat, nebylo kde se uspořádat veselici. Znovu mohly být 
uskutečněny ,,Staročeské máje“ naším odborem pod patronací Města Blovice ve spolupráci 
s tenisovým oddílem a souborem Mladina. Královnou Májů se stala Olga Vaníková, pro 
kterou si dojel král Radek Bláha. 

Turnaj v odbíjené 1991 
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Dětský karneval Blovice 1990 

 

Masopust i Staročeské máje byly v tomto roce kladně hodnoceny místními obyvateli. Obě 
akce byly i hojně navštíveny.  Do kroužku odbíjené nastoupila mladší generace, odbíjená se 
rozšířila ještě o další kroužek. V roce 1995 stále probíhalo cvičení v tělocvičně ZŠ. Byl 
uskutečněn poslední Masopust pro nezájem občanů. 

V roce 1996 byly uskutečněny poslední ,,Staročeské máje“ také pro malý zájem 
blovických občanů. Královnou se stala Eva Fialová ze Štítova, pro níž si do Štítova dojel král 
Radek Bláha. Věřili jsme, e s odstupem času,,Staročeské máje“ budou znovu obnoveny. 

 V roce 1997 nebyla žádná z kulturních akcí uskutečněna. Nebylo kde je pořádat. 

 

V  roce 1998 byla našemu odboru 
nabídnuta zaměstnankyněmi Lidového 
domu spolupráce  v uspořádání,, 
Dětského karnevalu“ pro děti. Náš 
odbor se spolupráce rád ujal a to  až do 
roku 2004. Pronájem sokolovny v roce 
2004 po 10letech vypršel a tak jsme 
opět mohli začít využívat sál. Po 
rekonstrukci  a důkladném úklidu sálu a 
ostatních prostor byla zahájena akce 
Sokolské všestrannosti /dříve ASPV/ 
SILVESTREM 2004. Mnoho členů a 
hlavně členek našeho odboru se velkou 

měrou podílelo na úklidu zdevastovaného sálu. Velkou zásluhu na zvelebení mají: manželé 
Jar.a Věra Houdkovi, Jiří Milfort Janko Karel, správce sokolvny BystřickýIvan a další. 
Organizátorem silvestrovské zábavy byl odbor Sokolské všestrannosti, o kulturní vložku se 
postarali také  cvičenci odboru,,Nic si nezlom“. Předvedli velkolepou šou a sklidili tak velký 
aplaus. 

Odbor pořádá v lednu 2005 opět ,,Dětský karneval“ s domácími zákusky díky svým 
členkám, bohatou tombolou  díky sponzorům. Dětem zahráli k tanci manželé Ondruškovi.         
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Další akcí byl v březnu,,Maškarní bál pro dospělé“ s hudbou V. Nohy. Na ples přišlo 
na 70masek. V dubnu pořádal odbor 1.Taneční večer s hudbou V. Žákovce. Začalo tu 
cvičení žen pod vedením Olgy Tučkové a cvičení žen pod vedením Hany Markové. V květnu 
se odbor sokolské všestrannosti zapojil ve spolupráci s výborem TJ Sokol v organizování 
BTF/Běh Terryho Foxe. Na ples sportovců byl za náš odbor navržen jako nejlepší sportovec 
r.2005 navržen cvičitel Martin Šlajs. 

V lednu 2006 byl ,,Maškarní ples pro dospělé“ a ,,Dětský karneval,“hudební doprovod 
J.Matoušek. V březnu ,,Taneční večer s V. Žákovcem“. Byl zahájen nácvik skladby žen 
s,,Bubínky“ na ,,Všesokolský slet 2006“ do Prahy pod vedením M. Polívkové, J. Vokurkové  
a O.Tučkové. Cvičilo 14 cvičenek. V listopadu opět V. Žákovec se zpěvačkou Aničkou 
Volínovou taneční večer. V prosinci ,,Mikulášská diskotéka pro děti“ s Mikulášem, čertem - 
a Andělem. 

Po dlouhých 10letech v 
květnu opět obnoveny 
,,Staročeské máje“.tento krát 
obchůzky děvčat z přilehlých 
obcí den předem. V 
odpoledním programu 
,,Staročeských májů“ i večer 
zahrál a zazpíval V. Žákovec 
se svojí zpěvačkou. Pro 
královnu Májů Andreu 
Gešvindrovou si dojel Jan 
Dolejš s pážaty. 

 

 V květnu byl uskutečněn BTF se slabou účastí. V červnu se cvičenky odboru zúčastnily 
v Klatovech sletu župy Šumavské. Cvičenky se svojí skladbou se zúčastnily ještě na několika 
secvičných či vystoupeními, a to:ve Spáleném Poříčí, Rokycanech a v Plzni. Vyvrcholením 
bylo vystoupení v červenci v Praze na ,,Rošického stadionu“, kde se zúčastnilo 12blovických 
cvičenek. 

 

Spartakiáda  1990 a skladba žen  
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 V srpnu se volejbalisti 
zúčastnili 2.ročníku Sokol - 
Cupu, který pořádali naši 
krajané sídlící v Mnichově. 
Moc hezky o tomto turnaji 
napsala a zároveň přečetla na 
výroční schůzi jedna 
z účastnic Hana Honzíková.  

 

 

 

V září byl sál sokolovny opět pronajat, čímž se značně zkomplikovaly plánované akce 
našeho odboru.Veškeré cvičení sokolské všestrannosti se v roce 2007 opět přestěhovalo do 
tělocvičny ZŠ a z kulturních akcí zde můžeme pořádat pouze ,,Dětský karneval“ Výbor 
odboru pro tento rok navrhl jako nejlepšího sportovce, cvičitele Radka Šabatu a Janu 
Vokurkovou jako jubilantku. V dubnu se uskutečnil BTF opět s nízkou účastí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nácvik na spartakiádu 1990, která se již nekonala na Strahově, ale na Rošickém  stadionu v Praze. 

Mnichov srpen 2006 
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Maškarní karneval Blovice 2008 

Blovická šlápota 2008 

.      

Z kulturních akcí byl v roce 2008 uspořádán ,,Dětský maškarní ples.“Jako nejlepší sportovec 
roku byl vyhodnocen na sportovním plese cvičitel Václav Winkler a cvičitelka Olga Tučková.  

 

 

 

 

 

 

Odbor sokolské všestrannosti uspořádal v lednu po několika letech turistický pochod pod 
vedením Dáši Krosnařové, která se toho velice dobře ujala. Pár nadšenců se sešlo na 
novoroční pochod. Po celý rok se vždy první sobotu v měsíci scházeli a vydávali na turistiku 
v okolí Blovic. V dubnu se přidali k TJ Sokol Nepomuk a účastnili se pochodu s „S perníkem 
Nepomuckým chodníkem“. V květnu se vydali na pochod Praha Prčice. V říjnu k 90. výročí 

vzniku Československa se spojili s TJ Sokol Spálené Poříčí a vyrazili na Rumpál, Bílou skálu a 
Radeč. V prosinci prošli několik památek v Blovicích a zhodnotili celoroční činnost 
v sokolovně. Při kladném hodnocení roku bylo rozhodnuto, že budeme v turistické aktivitě 
pokračovat a od příště se budeme  nazývat Blovická šlápota. 
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Cvičení na nářadí a míčové hry v tělocvičně ZŠ 

 

Složení výboru všestrannosti: 

Starostka………………………………………………..Houdková Věra 
Hospodářka…………………………………………....Přibíková Milena 
Náčelník………………………….........................Král Zbyněk 
Náčelnice…………………………………………….....Tučková Olga 
Zástupkyně ve Výboru TJ…………………Hlávková Růžena a Dagmar  Krosnařová                                                                                      
Kulturní Referentky………………...Vokurková Jana, Bláhová Marta a Sádlová Růžena 
Člen……………………………………………………….Houdek Jaroslav 
 
Odbor má 104 členů,z toho 76dospělých a 28dětí. Provozuje sportovní i kulturní činnost. 
Na své výroční schůzi předává jubilantům kytičku. Ze sportovní činnosti je to cvičení dětí a 
dospělých, dva kroužky odbíjené a turistický kroužek.  

 

Žákyně cvičí každé pondělí pod vedením cvičitelky Jany 
Tolarové a Libuše Nadymáčkové. Žáci cvičí každé úterý a 
čtvrtek pod vedením cvičitelů Václava Winklera, Pavla 
Šindeláře, Zbyňka Krále a Radkem Šabatou. Ženy cvičí každé 
pondělí pod vedením cvičitelky Hany Markové. Cvičí při 
hudbě většinou s velkými míči – gymbally v družině školy.  
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Cvičení žen, pod vedením Olgy Tučkové 

 

Každý čtvrtek cvičí ženy pod vedením 
cvičitelky Olgy Tučkové. Všechna 
cvičení se provozují v tělocvičně ZŠ 
Blovice. Každé úterý a pátek se hraje 
odbíjená v tělocvičně gymnázia. O 
chod tohoto kroužku se starají 
manželé Hana a Jiří Honzíkovi. O 
druhý kroužek odbíjené se stará 
v neděli odpoledne Petr Blažek.  

 

Turistický kroužek se schází každou první sobotu v měsíci pod vedením Dáši Krosnařové. 
Pro blovické děti  a děti přidružených obcí pořádá odbor každý rok ,,Dětský karneval.“ Pro 
děti našeho odboru je každým rokem příjemným zpestřením ,,Mikulášská nadílka“, kdy 
všechny děti, které dochází do cvičení, dostanou balíček. 

V tomto roce, kdy Sokol Blovice oslaví 120let, uspořádal náš odbor 24.ledna ,,Dětský 
maškarní ples.“ V sobotu 14. února se konala výroční členská schůze, kde byli zároveň 
navrženi na 
vyhodnocení nejlepšího 
sportovce roku cvičitel 
Zbyněk Král a cvičitelka 
Jana Tolarová. 3.dubna  
v pátek od 
18.hod.plánujeme,, 
tělocvičnou akademii“ 
v sokolovně. V programu 
se představí asi 10 
vystoupení. V sobotu 
30.května je plánován 
na 14.hod. v sokolovně 
ve spolupráci s ČSŽ ,,Dětský den“. V červnu se bude konat Běh naděje a pokračovat se bude 
každý měsíc v turistické šlápotě. 

Maškarní karneval sokolovna  2009 
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Zzleva: Iveta Prokopcová, Jaroslav Duspiva, Roman Jedlička, Jana 
Sýkorová, Petr Blažek 

 

VOLEJBAL 

 Naše družstvo se schází v letním období dvakrát v týdnu na hřišti v areálu 
sokolovny a v zimním období jednou v týdnu v tělocvičně základní školy. Každoročně 

během léta pořádáme 
turnaj dvojic a 
soustředění, které se 
letos konalo na Velkém 
Výru u Orlíku. V zimním 
období se zúčastňujeme 

turnajů 
neregistrovaných hráčů 
konaných ve sportovních 
halách v Plzni, kde se 
mezi družstvy hrajícími 
na velmi dobré úrovni, 
sestavenými z hráčů 
dříve aktivně hrajících 

v ligových družstvech, umisťujeme 
na pěkných „ne posledních“ místech 
v konečném pořadí. 

Většina z nás se věnuje i jiným 
sportům tělocvičné jednoty a tak je 
volejbal pouze naším doplňkovým 
sportem. V současné době je nás 14. 

  

 

 

Během letošního léta byla zahájena rekonstrukce házenkářského a volejbalového hřiště. 
Ocitli jsme se tak před problémem, kde budeme alespoň jednou v týdnu hrát. 

Zleva: Tomáš Koppler, Petr Blažek, Roman Jedlička, 
Jaroslav Duspiva, Jaroslav Šlehober 
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 Ráda bych touto cestou poděkovala panu Stanislavu Říkovskému za zapůjčení tenisového 
kurtu č. 4, kde jsme měli možnost každou neděli dvě hodiny hrát volejbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tady bude další volejbal 

 

 

 

 

Zleva dole: Irena Bothová, Romana Bělíková, Monika Dolejšová 
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                tady bude další volejbal 
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tady bude další volejbal 
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TENIS 
Dříve, než se budeme věnovat historii tenisu za posledních dvacet let, dovolte nám 
seznámit vás s naprostými začátky tenisu v Blovicích tak, jak jsme je objevili v zápisové 
knize z roku 1932. 

Přetiskujeme v originále s nádhernou češtinou první republiky.  

Kniha zápisů Sokol Blovice 1932 

Str. 12.        Do tennisového odboru jmenován za cvičitelský sbor br.Berka. 

Str. 21. Tenisový odbor, že fa Radnitzer, zde udělá rozpočet na ohražení tenisového courtu za cenu 
Kč 6.605.-.Br. starosta požádal br. Bočka, aby udělal rozpočet, kolik by to stálo, kdybychom to 
provedli ve vlastní režii.  

 Str. 25. Bratr referent tennisového odboru oznámil, že tennisový court jest již skoro hotový a během 
týdne svolá schůzi tenisového odboru, ohledně zahájení letošní sezóny. 

Str.26.        Oznámeno, že br.Fröhlich věnoval tennisovému odboru zdarma válec na court. 

Str. 29. Br. Předseda tennisového odboru oznámil, že koncem měsíce května počalo se již na courtě 
hráti. Dle usnesení schůze odboru může hráti též sokolské žactvo za poplatek Kč 25.-zápisné a měsíční 
příspěvek Kč 1,25. Pro členy jednoty vysokoškoláky byl stanoven poplatek Kč 20.-měsíčně, pro hosty 
členy jiných sokolských jednot poplatek měsíčně Kč 60.- Odměna sokolníkovi Frübauerovi za úpravu 
courtu měsíčně Kč 50-.  

Str.32.       Bratr předseda tennisového odboru žádal, aby byl dán souhlas k tomu, aby ve skříňce na 
tenisovém hříšti, byla umístěna vyhláška, že vstup na court je dovolen pouze členům odboru. 
Schváleno. 

 Zpráva náčelníka za rok 1932, přednesená na valné schůzi  dne 25.1. 1933. 

Roku 1932 zahájil činnost odbor tenisový, který jest na rozdíl od ostatních odborů her samostatný a 
cvičitelský sbor má tam pouze referenta, kterým byl pro rok 1932 bratr vedoucí her Berka František. 
Zahajovací schůze byla 20. ledna. Odbor měl celkem 20 členů, a pořádal šest schůzí. Zápasy dosud 
hrány nebyly, činnost se omezila pouze na tréninky. Předsedou odboru byl bratr Dr. Záhořík, trenérem 
bratr  Fr. Nováček. 

           Tolik k nejstarší historii tenisu. Je dobře, že jsme knihu zápisů v Sokolovně objevili a protože se 
chceme dozvědět o začátcích tenisu v Blovicích co nejvíce, budeme pátrat dále. 
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R. Vyorálek. Blovice 1989  

 

Ale posuňme se v čase do roku 1990. V tomto roce vedl tenisový oddíl Sokola Blovice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výbor ve složení: J. Vokura - předseda, R. Vyorávek - jednatel, B. Šlajerová - pokladní, 
O.Šefl, S. Říkovský, V.Bažant, ing.Miloš Seidl, J.Říkovský, M.Volf. V soutěži nás 
reprezentovalo družstvo žáků, které skončilo v Oblastním přeboru II.třídy na 2. místě. Pod 
vedením Jiřího Vokurky hrál tým ve složení:  Krásný, Truhlář, Redlich, Pohanka, Redlichová, 
Karlíková. Další soutěží ve které jsme měli své zástupce, byla soutěž neregistrovaných, tak 
zvaný Davis Cup ( hráno systémem stejným jako DC - tedy dvě dvouhry, čtyřhra a dvě 
dvouhry). Tady naše týmy skončily na druhém a čtvrtém místě. Největší brigádnickou akcí 
roku pak byla výsadba čtyřiceti jehličnanů mezi tenisovou hradbou a hradbou bytovek na 
Husově ulici. Tyto jsme nejen zasadili, ale celé léto poctivě 
zalévali. 

 V srpnu roku 1990 postihla náš tenisový oddíl nenahraditelná 
ztráta. Po těžké nemoci zemřel náš obětavý funkcionář a 
tenista Radimír Vyorálek. Byl to člověk, který si zaslouží 
alespoň malou vzpomínku. Radimír Vyorálek hrál tenis od 
svého mládí. Kromě toho se aktivně věnoval české ( národní) 
házené. Po skončení hráčské činnosti v české  

Část členské základny tenisu Blovice v roce 1989 
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házené  začal plně pracovat pro tenis. V období Pražského jara se angažoval ve svém 
zaměstnání v Závodním klubu Škoda Blovice a zejména v místním vysílání rozhlasu po 
drátě. Po okupaci ČSSR spojeneckými vojsky v této činnosti pokračoval a to bylo trnem 
v oku vládnoucí straně. Proto byl počátkem sedmdesátých let za své názory odsouzen a 
uvězněn na více než dva roky. Po návratu z vězení se okamžitě zapojil do práce pro tenis, 
zprvu anonymně, neboť měl zakázány veřejné funkce. Ve druhé polovině sedmdesátých let 
pak mohl být zvolen jednatelem oddílu. Tuto funkci vykonával do konce svého života. Spolu 
s předsedou oddílu Jiřím Vokurkou vytvořili dokonalý tandem. V době jejich společného 
působení v tenisovém klubu došlo k řadě zvelebení areálu, na přelomu sedmdesátých a 
osmdesátých let k přístavbě klubovny. Po sportovní stránce se povedlo zejména dostat náš 
tradiční Memoriál Václava Karkoše  a Václava Kýčka na skvělou sportovní  i společenskou 
úroveň. Jeho smrt před Memoriálem 1990 pro nás byla velkou ztrátou. Ještě v témže roce 
jsme uskutečnili nultý ročník veteránského turnaje Vzpomínka na Radka Vyorálka, který 
pořádáme dodnes. 

V roce 1991 naši dorostenci postoupili do 2.třídy Oblastního přeboru a týmy DC obsadily 
v okresní soutěži 2. a 4. místo. Uspořádali jsme další ročník Memoriálu Václava Karkoše a 
Pavla Kýčka a první ročník veteránského turnaje Vzpomínka na Radka Vyorálka. V tomto 
roce jsme  také uzavřeli první sponzorskou smlouvu s firmou Ando Plzeň. Vlastními silami 
jsme provedli nátěr plotu okolo kurtů. V dubnu jsme postavili na náměstí stánek při Rally 
Blovice, který jsme pak provozovali při této akci dalších devět let. Na výroční členské schůzi 
požádal o uvolnění z funkce předsedy oddílu Jiří Vokurka, který tuto funkci vykonával 17 
let. Zůstal nadále pracovat ve výboru jako místopředseda. Novým předsedou se stal 
Stanislav Říkovský,  jednatelem byl zvolen Otakar Šefl. Výbor byl doplněn o Václava 
Zelenku. 

 Dorostenci ve složení Vl.Šefl, M.Šefl, P.Hrubý, L.Staněk, J.Tolar A.Volfová,  D.Zelenková 
postupují v roce 1992do nevyšší krajské soutěže, OP I. třídy, kde vydrží pouhý rok. I tak se 
jedná o velký úspěch. Vedoucím tohoto družstva byl Otakar Šefl. Obě mužstva DC obsadila 
ve svých skupinách 2.místo. O prázdninách naši dorostenci natírají střechu klubovny a 
v průběhu sezóny řešíme problém s odvodněním kurtu číslo 1, na kterém po dešti zůstává 
voda. Nakonec se rozhodujeme tento kompletně zrekonstruovat tak, že strhneme nejen 
antuku, ale i vrstvu škváry. Toto dílo se nakonec podaří do Memoriálu, a kvalita kurtu se tak 
podstatně zlepší. 
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Memorial R. Vyorálka 1998 

 

V roce 1993 sestupují dorostenci po roce do OP II. třídy. Mužstva DC obsazují  3. a 4. místo 
v soutěži. V tomto roce provádíme pouze opravy a údržby. 

V roce 1994 se dorostenci v sestavě V. Šefl, Sladký, Tolar, Dolák, V. Staněk, Zelenková, 
Volfová umístili v OP II.třídy na 4.místě. Nově vzniklý tým dospělých, převážně z loňských 
dorostenců, zahajuje svoje účinkování v soutěži postupem do OP I. třídy. Tým hraje ve 
složení: P. Sladký, R. Šimek,Vl. a M. Šeflové, P. Hrubý, J. Tolar, L. Dolák, V. Staněk,  

A. Volfová, D. Zelenková. K tradičním turnajům se přidává turnaj tenistů a netenistů 
Blovice-open. Před pánskou šatnou děláme terasu, jako první předzvěst plánovaných 
změn. 

Dospělí sestupují v roce 1995 do OP II. třídy. Družstvo dorostu se nám nepodařilo postavit. 
Tým neregistrovaných končí na druhém místě. Hraje ve složení: J. Říkovský, V. Bažant, S. 
Říkovský. Po několika letech úvah se rozhodujeme k zásadní přestavbě interiérů naší 
klubovny. V první etapě stěhujeme dámskou  šatnu místo pánské a opačně. Z největší 
místnosti se  stává nová klubovna. Z této klubovny děláme okno a dveře na terasu. 
Klubovnu zařizujeme  provizorním nábytkem a od našeho člena V. Zelenky získáváme 
televizi. Necháváme si vyrobit barový pult. Od Sokola dostáváme starší ledničku a nádobí. 
Můžeme vařit, nebo alespoň 
ohřívat jídlo. Tím nám odpadá 
starost s občerstvením při 
turnajích . 

Družstvo dospělých sestupuje 
v roce 1996 do nejnižší soutěže 
OP III. třídy.  DC se umísťuje na 
3. místě s těmito hráči: V. 
Bažant, P. Kříž, L. Kares. 
Pokračujeme v přestavbě 
klubovny novým rozvodem 
vody.  

Výbor pracuje ve složení: S. Říkovský-předseda, J. Vokurka-místopředseda, O. Šefl- 
jednatel, B. Šlajerová – pokladní,  M. Seidl, J. Říkovský, 
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V. Bažant, M. Volf a V. Zelenka. V tomto roce dochází k náboru žáků, převážně ročníků 
1989 až 1991 čímž vzniká zárodek budoucího družstva žáků. Zatím se učí základy tenisu, 
pod vedením trenéra S. Říkovského. 

Naše stavební aktivity pokračují novým přívodem elektřiny z rozvodné skříně do klubovny a 
rekonstrukcí vlastní skříně na elektřinu. Píše se rok 1997. Rovněž natíráme pletivo kolem 
kurtů 1-3. Družstvo dospělých obsazuje v OP III. třídy 4.místo. Tým je složen následovně: 
Sladký, Šimek, V. a M. Šeflové, Hrubý, Tolar, Zelenková, Volfová.  

Krize družstva dospělých trvá. Je rok 1998. Končí na pátém místě v OP III. třídy. Družstvo 
neregistrovaných končí na 3. místě. Po pouhých šesti letech natíráme znovu střechu 
klubovny a zjišťujeme, že je ve špatném stavu. Pokračujeme v přestavbě klubovny, 
výstavbou WC, neboť ten starý a jediný neodpovídá hygienickým předpisům. K tomu 
ovšem potřebujeme položit i několik metrů nové kanalizace. Celé dílo dokončujeme, jak je 
tradicí, těsně před Memoriálem. Pořádáme turnaj lékařů  chirurgické kliniky Fakultní 
nemocnice v Plzni, který se bude v dalších letech ještě třikrát opakovat. V klubu rostou dva 
šikovní žáci - Anatolij Seidl a Lukáš Mencl. Nemají ale nikoho k sobě, a tak nemohou hrát 
soutěž, což později Lukáš Mencl řeší přestupem do Plzně. 

V  roce 1999 se nám nepodařilo postavit družstvo dospělých. Na vině bylo několik odchodů 
na vojnu, studium na VŠ a pracovní vytíženost našich hráčů. Naposledy stavíme stánek na 
Rally Blovice, pro velkou konkurenci a malý zájem členů klubu o služby se rozhodujeme 
dále v této tradici nepokračovat. DC končí na třetím místě v sestavě: J. Říkovský, Zd. Kysela, 
L. Hošek, J. Milfort. Na podzim kopeme a betonujeme základy přístavby naší klubovny tak, 
abychom mohli příští rok, jak počasí dovolí, uskutečnit velkou akci. 

Opět v roce 2000 přihlašujeme dospělé a jsme zařazeni do OP II.třídy, kde obsazujeme 5. 
místo. Na hostování k nám z Lokomotivy Plzeň přichází náš odchovanec Lukáš Mencl, 
rovněž na hostování plzeňská Matějíčková, dále jsou v týmu P. Sladký, M. Šefl, V. Šefl, J. 
Tolar, V. Staněk, P. Juppa a A.Volfová- Šípová. V tomto roce vstupuje do soutěže tým 
mladších žáků a v prvním roce svého účinkování obsazuje ve své soutěži poslední sedmé 
místo. Tento tým je, stejně jako jeho předchůdci, základem i pro další roky a ještě se s ním 
budeme setkávat. Složení je následující: P. Bártík, M. Jandoš, P. Michal, V. Podroužek, M. 
Říkovský, E. Zoubková, M. Lásková, M. Polívková.V soutěži máme i dvě družstva DC - jedno 
ve složení V. Bažant, P. Bažant, L. Hošek, Z. Kysela a P. Kříž, druhé J. Říkovský, J. Milfort, P. 
Vyorálek, J. Vokurka. Na druhém týmu je zajímavé, že se k nám po mnoha letech vrátil Petr  
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Otevření klubovny 2001 

 

Vyorálek,  který na zápasy dojížděl z jihočeské Sedlice a  vyhecoval k návratu k závodnímu 
hraní svého deblového kolegu Jiřího Vokurku, se kterým získal titul okresního přeborníka  v 
polovině sedmdesátých let. V tomto roce zaznamenáváme po dlouhé době i individuální 
úspěch, když se Mirka Lásková stává přebornicí okresu v mladších žačkách. O prázdninách 
pořádáme Celostátní turnaj mladšího žactva. 

Brigádnická činnost se nese ve znamení další etapy přestavby klubovny. Na konci února 
bouráme celou zadní stěnu klubovny, strop podepíráme kůly a začínáme stavět stěnu o 
necelé dva metry dále. Pak v rychlém sledu následuje nosný trám na místě bývalé stěny, 
střecha, strop, přívody vody a elektřiny, nahazování, obklady a dlažby a nakonec montáž 
nového baru. Ještě si pořizujeme krbová kamna a do dalšího turnaje FN Plzeň je prakticky 
hotovo. Před memoriálem ještě kupujeme nové židle a stoly a hráči, kteří u nás byli před 
rokem, se diví. A my jsme hrdí na naše dílo. 

V rove 2001 obsazuje družstvo 
dospělých v OP III.třídy 3.místo. Mladší 
žáci končí na třetím místě. Dokončujeme 
vnitřní vybavení klubovny, stojan pod 
televizi, bezpečnostní zámky do dveří a  
nerozbitné folie na okna. Ve výboru 
končí M. Volf a J. Říkovský, na Výroční 
členské schůzi jsou do výboru zvoleni Jan 
Milfort a Zdeněk Kysela. Z brigádnické 
činnosti děláme pouze drobné úpravy, i 
když víme, že nás v nejbližší době čeká 
oprava vodárny. Žákovská přípravka se 
rozšiřuje o bratry Jana a Michala Dolejše, 
z Letin přicházejí Ladislav Matějka a 
Lenka Lásková, ze Starého Plzence  Petra 
Úlovcová a Pavlína Krásná, z Doudlevec 
Andrea Šmídová. Kromě tradičních akcí 
pořádáme další ročník turnaje mladšího 
žactva. Naši nejmladší žáci se zúčastňují  
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Přestavba klubovny 2001 

Výstavba nové vodárny 2002 

 

dětského tábora s výukou tenisu 
ve Špindlerově Mlýně, pod 
vedením zkušeného trenéra  
Martina Bubeníka, vnuka 
legendární trenérky Vlasty 
Holečkové, která podobnou akci 
pořádala v sedmdesátých letech i 
na našich kurtech. Na tento kemp 
se vracejí žáci i příští rok.  

 

Další rok 2002 začíná zjištěním, že 
stav vodárny po zimě je daleko horší, než jsme si mysleli, a tak se rozhodujeme pro 

radikální řez. Vodárnu zbourat a na jejím 
místě postavit zcela novou.  A tak zatímco 
většina ostatních si užívá Velikonoce, tenisté 
za sněhových přeháněk bourají, kopou, 
betonují a zdí. Na začátku sezóny je vodárna 
postavená. Technologii pak montuje 
odborná firma. 

 Po dlouhé době vysíláme do soutěží tři 
družstva. Dospělí, kteří se potýkají s velkou 
absencí hráčů, končí na předposledním 

místě v soutěži s jedinou výhrou. Je smůla, že se prakticky ani jednou za celou sezónu 
nesešli v nejsilnější sestavě, podle názoru výboru měli na postup. O tom svědčí i to, že tři 
zápasy prohráli 4:5. V družstvu hráli: Lukáš Mencl, Petr Sladký, MUDr. Jaroslav Kratochvíl, 
bratři Šeflové, Jaroslav Tolar, Petr Hrubý, Filip Janoušek, Václav Staněk, Miroslav Dolák, 
Lenka Langmajerová-Herejková, Andrea Šípová, Kateřina Mašková, Petra Jandošová. Na 
soupisce lidí hodně, na kurtech bohužel málo. Tým starších žáků hraje ve složení: Ladislav 
Matějka, Jan Dolejš, Jan Kratochvíl, Pavel Vrátník, Martin Jandoš, Petr Bártík, Andrea 
Šmídová, Lenka Lásková, Miroslava Lásková. Vedoucím družstva byl Jan Dolejš starší. 
Družstvo zaplatilo nováčkovskou daň a skončilo na posledním místě. Posledním týmem byli 
mladší žáci hrající OP II.třídy. Tam skončili pátí z devíti týmů. Soupiska družstva: M. Jandoš, 
P. Bártík, M. Říkovský, P. Michal, J. Podroužek, M. Lásková,  
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M. Polívková, P. Úlovcová. Vedoucí družstva Stanislav Říkovský.  Družstvo DC hrálo 
v sestavě: Jan Milfort, Václav Bažant, Luboš Hošek, Luboš Staněk a skončilo na třetím místě. 

V průběhu sezóny vysazujeme jehličnany u pletiva vedle klubovny. 

V roce 2003 jsme  neplánovali žádnou stavební akci, ale hned na začátku sezóny nám 
praskla voda na kurtě číslo dvě, a bylo o zábavu postaráno. Vykopat, objednat firmu a pak 
uvést do původního stavu, a to vše mezi dvěma mistráky. V soutěži  jsme měli tým 
dospělých v podobné sestavě jako vloni, posílený pouze o Petra Juppu a Terezu 
Soukupovou (na hostování z Plzně). Tým skončil po nešťastných prohrách v Doudlevcích a 
Horažďovicích na třetím místě. Ze dvou loňských žákovských družstev jsme udělali silné 
starší žáky, kteří prohráli pouze s Horažďovicemi a obsadili druhé místo v tabulce. V tomto 
roce končí z důvodů stěhování svoji dlouholetou činnost ve výboru Václav Bažant. Na jeho 
místo je zvolen Luboš Staněk.

 

 

 Po celkem úspěšném loňském roce se nám nedaří postavit dospělé. píše se rok 2004. 
Matky Šípová a Herejková již nechtějí hrát, Juppa  a Soukupová se vrací do Plzně, bratři 
Šeflové studují a tancují atd. Zato stavíme dorost a starší žáky, i když se jedná o skoro 
stejné týmy. Starší žáci projdou celou soutěž bez jediné porážky a skončí první v OP II.třídy.  

Vzpomínka na Radka Vyorálka 2004 
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Bohužel do vyšší soutěže není s kým postoupit, neboť příští rok bude většina týmu hrát za 
dorost. Dorostenci končí poslední, ale alespoň si osahají vyšší kategorii, která je čeká  za 
rok. Soupiska vítězného týmu starších žáků má následující podobu: M. Jandoš, P. Bártík, M. 
Dolejš, M. Říkovský, M. Lásková, T. Kozáková, P. Úlovcová, M. Polívková. Dorostenecký tým 
byl prakticky stejný jen posílený o Jana Dolejše, Jana Kratochvíla a Pavlínu Krásnou.   
V okresních přeborech jednotlivců jsme zaznamenali neobyčejný úspěch, když se okresními 
přeborníky stali Michal Dolejš ml.ž. Martin Jandoš a Mirka Lásková st.ž. Brigádnicky jsme 
udělali jímku na odvodnění prostoru u vchodu. 

Po roční přestávce v roce 2005 stavíme do soutěže družstvo dospělých. Vrací se Petr Jupa a 
Lukáš Mencl, připojuje se 
Jaroslav  Kratochvíl, Petr 
Sladký, Vladislav Šefl, 
Jaroslav Tolar, Luboš 
Staněk, Lenka Herejková, 
z dorostu přicházejí Jan 
Dolejš, Martin Jandoš, 
Petr Bártík a Pavlína 
Krásná s Mirkou Láskovou. 
Tým vede, velice úspěšně, 
hrající kapitán Lukáš 
Mencl a družstvo končí na 
pátém místě z osmi 
účastníků.  

Družstvo dorostu, prakticky v loňské sestavě, jen bez zraněného Michala Dolejše, končí 
v OP II. třídy šesté. V soutěži jsme měli i jeden tým neregistrovaných DC v sestavě Zdeněk 
Kysela, Lukáš Hošek, Václav Staněk. Skončili na třetím místě ze šesti účastníků soutěže. 
Okresní přeborníky v jednotlivcích se stali M. Lásková a M. Jandoš. 

V roce 2005 jsme provedli doslova revoluční změnu na našich kurtech. Za vydatné finanční 
pomoci firmy ORI jsme na kurty 1-3 instalovali umělé lajny. Přes počáteční obavy jsme si na 
ně rychle zvykli.Po mnohaleté pauze jsme vzkřísili tradici Letního poháru, tedy série turnajů 
o prázdninových sobotách, určené hlavně pro rekreační hráče. 

 

Starší žáci 2005 
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V  roce 2006 opět nestavíme družstvo dospělých. Lukáš Mencl a Pavlína Krásná 
odcházejí na hostování do Nepomuku, Jaroslav Kratochvíl hraje veteránskou ligu 
v Německu. Dorost končí  šestý a sestupuje do OP III.třídy. DC končí na třetím místě 
v sestavě Milfort, Kysela, Hošek. Jaroslav Kratochvíl se stává mistrem světa tenistů lékařů 
ve své věkové kategorii. V srpnu pořádáme tradiční turnaje- Memoriál Václava Karkoše a 
Pavla Kýčka a dva týdny poté veteránskou Vzpomínku na Radka Vyorálka. Tohoto turnaje 
se zúčastní Jan Milfort a my, ani on netušíme, že je to jeho poslední turnaj. V polovině září 
Honza zkolabuje při přátelském zápase v Dobřanech a po několika dnech umírá. Je to velká 
ztráta. Ztrácíme neúnavného veterána, funkcionáře a kamaráda. Na výroční členské schůzi 
doplňujeme výbor o Václava Staňka.Na Valné hromadě Okresního tenisového svazu Plzeň-
jih je do čela svazu zvolen Otakar Šefl. 

V roce 2007 družstvo dorostu končí v OP III.třídy  na třetím, v tu chvíli netušíme, že 
postupovém místě. V družstvu hrají: M. Jandoš, P. Bártík, bratři Dolejšové, M. Říkovský, M. 
Lásková P. Krásná a T. Kozáková. Dospělé se opět nepodařilo postavit. DC končí rovněž třetí 
- v sestavě Kysela, Hošek, Václav Staněk, Pavel Tolar. Na konci roku končí ve výboru 
Ing.Miloš Seidl a nahrazuje jej  Mgr.Lukáš Mencl. Na valné hromadě  je do čela TJ Sokol 
Blovice zvolen tenista- Jiří Vokurka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kurtech je stále co opravovat. Nahoře jsou 
fotografie z opravy odpadu (2004), vpravo dole je 
foto z opravy poškozeného povrchu po zimě 
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V   roce 2008 útočí dorostenci na první místo tabulce, ale nedokáží porazit 
tradičního soupeře z Horažďovic, a končí druzí. V podobné sestavě jako před rokem, 
posílení pouze o Martina Flegela - přestup z Líní.  Opět se nepodařilo sestavit tým 
dospělých, DC končí tradičně třetí. Na začátku prázdnin začínáme s velkou investiční akcí. 
Střecha klubovny je po více než čtyřiceti letech a několika přístavbách klubovny ve stavu, 
který se blíží katastrofě, a tak si necháváme po dlouhém váhání střechu vyměnit. A opět, 
jako vždy, je před Memoriálem nejen hotovo, ale i uklizeno. 

Vážení čtenáři. Tohle byl stručný přehled činnosti tenisového klubu za posledních dvacet 
let - rok po roce. Ale ještě se musíme zmínit o několika akcích, které se opakují každý rok, a 
zejména o turnajích. Naší výkladní skříní je každoročně Memoriál Václava Karkoše a Pavla 
Kýčka. Celostátní turnaj, který si od roku 1971 vydobyl svoje místo v termínové listině. 
Turnaj zprvu klubový, jehož první ročník hrály i ženy a prvním vítězem se stal dnes již 
zesnulý Josef Kozák, přes další, stále se lepšící účast, až k ročníkům, ve kterých vítězili hráči, 
kteří se později umísťovali i na žebříčku ATP. Byl to například Pavel Kudrnáč, který měsíc po 
vítězství v Blovicích vyhrál univerziádu v Barceloně, Radim Žitko, Josef Čihák nebo současný 
trenér Ivety Benešové a Petry Kvitové David Koryta. Ti všichni a mnozí další jsou vyryti na 
historickém poháru nebo na přiložené desce. Škoda jen, že poslední blovický vítěz je z roku 
1975. 

Další tradiční turnaj je veteránská Vzpomínka na Radka Vyorálka. Hraje se od roku 1990 ve 
dvou kategoriích - 40-50 let a 50+. Tradičně přijíždějí veteráni z Klatov, Rokycan, 
Mariánských Lázní a z plzeňských klubů. Turnaj je pořádán pod patronací města Blovice a 
jeho zahájení provádí obvykle starosta města. 

Naše klubové turnaje, to je především Letní pohár - série šesti prázdninových turnajů 
s bodovaným umístěním a v září hraném finále Masters za účasti čtyř nejlepších. V září 
rovněž pořádáme turnaj tenistů a netenistů Blovice-open, ve kterém by měl vždy ve dvojici 
být jeden naprostý amatér. Někdy tomu tak bohužel není. Posledním turnajem sezóny 
bývá, pokud to počasí dovolí, začátkem října hraný Handicap-cup. Tedy turnaj, ve kterém 
mají slabší hráči náskok na ty lepší. A čím větší rozdíl výkonnosti, tím větší náskok. 

 Naším kubem prošlo za posledních dvacet let spousta hráčů a funkcionářů. Chtěli bychom 
všem, kteří z různých příčin odešli z klubu, poděkovat a chceme vzpomenout alespoň na ty,  
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kteří pracovali ve výboru. A vrátíme se více než dvacet let zpět. Byli to: Radek Vyorálek ml. 
Petr Vyorálek, Marta Homanová, Jan Šefl, Václav Kirchner, Jiří Bláha, Václav Keller, Jiří 
Říkovský, Jan Staněk, Radka Jarošová, Jaroslav Vyleta, Josef Červenka st., Václav Bažant, 
Miloš Seidl, Miloslav Volf. Snad jsme na nikoho nezapomněli. 

Poděkovat musíme i našim sponzorům, bez kterých bychom měli daleko více starostí. Náš 
dík patří firmám a institucím, které se v průběhu minulých let staly našimi sponzory : ANDO 
export-import Plzeň, Lekov Blovice, ORI Blovice, Bohemia Plan Plzeň, Fabory Plzeň, Uzeniny 
Kliment Praha, Car Pro Mašek Chocenice, Reklama Princ a Šlajs, Expo Partners Blovice, 
Zeten Blovice,  Město Blovice a Gymnázium Blovice.  

Na úplný závěr bychom chtěli připomenout naše členy, kteří nás opustili navždy. A zase ne 
za dvacet let, ale  vzpomenout i těch, kteří zemřeli dříve, ale na které vzpomínáme. Jsou to:  
Václav Karkoš, MUDr. Jaroslav Šuch, Pavel Kýček, Radimír Vyorálek,  Jan Milfort, Marie 
Homanová-Otcová,  Marie Langmajerová, Mgr.Jaroslav Kratochvíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Letecký pohled na tenisové kurty č.1, č.2 a č.3 
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Další sokolská a podobná literatura : 
700 let Blovic, 1984 
50 let házené 1921-1971 (tisk 500ks/r.v.1971) 
90 let tělovýchovy a 50 let kopané 1889-1929-1979 (tisk 1200ks/ r.v.1979) 
100let tělovýchovy a 60 let kopané 1889-1989 (tisk 700ks/r.v1989) 

Letecký snímek areálu Sokola Blovice 
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