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  Zpráva o sportovní činnosti SK Pegas Sedlčany v sezóně 2014 

 
Softballová sezóna roku 2014 nebyla významná pronikavými úspěchy hráčů a herními výsledky, ale prací pro 
sport, pořadatelskými aktivitami a zkoušením nových soutěží. SK uspořádal 4 velké ligové turnaje a tradičně i 
vlastní soutěž žáků v t-ballu. 
 
SK Pegas Sedlčany zajišťuje sportovní činnost pro zájemce každého věku a tomu odpovídá i rozdělení 
družstev. Kroužek pálkovacích her neboli přípravka sdružuje žáky a žákyně 1. stupně základních škol, 
smíšené družstvo kadetů a kadetek kluky a holky 2. stupně základních škol a nižších tříd víceletého 
gymnázia. Kluci ve věkové kategorii od 14 do 22 let hrají juniorské soutěže a trénují i hrají společně 
s družstvem mužů. Holky od 15 let tvoří družstvo žen. 
 
Nejmladší členové SK Pegas tvořící klubovou přípravku fungovali v roce 2014 pod vedením vyškolených 
trenérů A. Šulcové a T. Křivského s asistencí J. Čecha a dalších ochotných členů SK. Na soupisce kroužku bylo 
8 členů, jejichž hlavní činností bylo provádění pohybové průpravy a hraní her na softballové téma. Kroužek 
pravidelně fungoval 2x týdně (trénink 1,5h), v zimním období se schází 1x za týden v tělocvičně. Současná 
členská základna má 5 žáků. 
Vedení družstva rovněž zajišťovalo osvětovou sportovní činnost na školách, ukázky v hodinách TV a 
především uspořádalo pro tyto školy dvoukolovou turnajovou soutěž v t-ballu – Sedlčanská T-ballová liga. 
Celkem 6 turnajů pro 3 věkové kategorie (1.-3. třída ZŠ, 4.-5. tř, 6.-7.tř.) se účastnilo celkem 7 škol. Prostým 
součtem všech turnajů, škol a žáků jde o celkem 26 družstev po 12-15 dětech. 
 

V družstvu kadetů a kadetek pod vedením T. Doubka a K. Pelanta působilo postupně 19 kluků a holek. 
V tomto celkovém součtu jsou všichni, kteří nějakou dobu v družstvu působili, tedy i ti, kteří v průběhu roku 
z družstva vystoupili. V roce 2014 byla přihlášena soutěž Pražský přebor kadetů, která byla z důvodu 
neochoty pražských týmů vyjíždět na víkendové zápasy mimo Prahu pro středočeská družstva zrušena. 
Soutěž se pokusili částečně nahradit trenéři SK Pegas uspořádáním Středočeského poháru kadetů v 
Sedlčanech. Na tomto turnaji obsadil Pegas 2. místo. Kromě pravidelných tréninků 2x týdně družstvo 
absolvovalo i dvě vícedenní soustředění. Do zimní přípravy zůstává v družstvu 7 hráčů.   

 

Soupiska juniorského družstva čítala v roce 2014 šestnáct členů. Junioři fungovali jako součást mužského 
družstva s dalšími osmi hráči staršími 22 let pod vedením T. Langera. Junioři samostatně odehráli Extraligu 
juniorů, soutěž složenou ze 4 víkendových turnajů v základní části. Kvůli neúčasti na posledním turnaji na 8. 
místě. Družstvo mužů odehrálo 1. třídu pražského přeboru mužů (systém soutěže je dva zápasy každý 
s každým) a v této soutěži obsadilo 6. místo. Tréninky probíhaly 2x týdně plus 2 jednodenní soustředění a 
jedno vícedenní. Hráči se rovněž účastnili slowpitchových akcí. V zimní přípravě je počítáno s 12 juniory a 6 
staršími muži.  

 

Ženy hrající za SK Pegas Sedlčany zahájily sezónu v počtu 15 hráček pod vedením P. Mindžaka a M. Lžíčažové. 
Tým hrál 3. Českou ligu žen, soutěž s herním systémem 5 víkendových turnajů. Ze tří kol jarní části ženy 
vynechaly hned dva turnaje a z vedení družstva odstoupil po jarní části P. Mindžak. Podzimní část pod 
vedením už jen M. Langerové znamenala dva dobře odehrané turnaje a celkové 11. místo. Družstvo 
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trénovalo 2x týdně včetně tří jednodenních soustředění a jednoho vícedenního. Ženy byly nedílnou součástí 
slowpitchového družstva SK Pegas. V průběhu zimní přípravy působí v ženském týmu 11 hráček. 

 

Slowpitchový tým vznikl z potřeby akčnějších členů klubu hrát i zápasy smíšených družstev. Akcí týmu se 
účastnili ti nejnadšenější hráči z družstev mužů a žen pod vedením T. Langera. Družstvo se v sezóně 2014 
účastnilo dvou turnajů České slowpitchové ligy (seriál 17 víkendových turnajů) ze kterých přivezli 3. a 
5.místo a Mistrovství České Republiky ve slowpitchi (14. místo). 

 

V závěrečném zhodnocení sportovní činnosti SK Pegas za rok 2014 je potřeba poznamenat, že úspěšnost 
klubu vychází ze členské základny, která v uplynulé sezóně u všech družstev poklesla. Úbytek zkušených 
dospělých hráčů (odchod za studiem, prací mimo Sedlčany, nedostatečná motivace) není kompenzován 
přírůstky z mládežnických družstev. Mládežnická a dětská družstva nejsou doplňována nováčky. 

Vedoucí dospělých oddílů musí zapracovat na motivaci hráčů, udržení zkušených v klubu, případně doplnění 
z řad bývalých hráčů i nováčků. Trenéři mládeže musí zaměření svých tréninků upravit tak, aby motivovali co 
nejširší okruh možných hráčů, získali je pro klub a udrželi v klubu. Pokud se podaří nastartovat růst členské 
základny podle předpokladů má SK Pegas potenciál zůstat mezi úspěšnými českými kluby a probojovat se do 
prestižních ligových soutěží.  

 
 
 
 

Tomáš Langer 
SK Pegas Sedlčany, o.s. 
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