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SK Pegas Sedlčany ve 20. sezóně 

Polovina softballové sezóny v roce 2015 je za námi a Sportovní klub Pegas 
Sedlčany rozhodně nezahálel. Je již považováno za samozřejmost, že klub 
pořádá a zapojuje se do řady akcí pro veřejnost a propagaci sportu. Zároveň 
klub uspořádal na domovském hřišti v Sedlčanech kvalitně obsazené 
celorepublikové turnaje, některé i se zahraniční účastí, pro každou soutěžní 
úroveň, ve které může postavit své družstvo. 

V 1. pololetí Pegasové pro veřejnost a propagaci sportu uspořádali hned 
několik akcí zaměřených nejen na děti, ale i na dospělé. 

Pegas pořádal Pálení čarodějnic na sedlčanské Kotlině, kde si kromě živé 
kapely, občerstvení a ohně účastníci zkoušeli odpalování míčků hozených 
profesionálním nadhazovacím strojem, měření rychlosti hodu radarem a další 
dovednosti. 

O měsíc později SK Pegas při dětském dni ve Štětkovicích předvedl u dětí 
oblíbenou atrakci s odpalovacím stanovištěm v pálkařské kleci. 

V červnu proběhlo na hřišti Pegasu již tradiční jarní kolo Sedlčanské t-ballové 
ligy, seriál turnajů pro základní školy, které Pegas pořádá ve třech věkových 
kategoriích v rozsahu všech dětí studujících na ZŠ. Celkem se turnajů 
účastnilo 7 škol s 15 školními družstvy. 

V pravidelných republikových soutěžích letos SK Pegas nasazuje družstvo 
Kadetů (do 16 let – 3. liga), Juniorů (do 22 let – Extraliga juniorů), Žen (od 15 
let – 3. liga), Mužů (od 15 let – 1. tř.PPM), smíšené slowpitchové družstvo 
(od 15 let - ČSL). Dětské družstvo přípravky do 13 let se věnuje rozvoji 
pohybových dovedností dětí a místo pravidelných soutěží se účastnilo pouze 
jednoho otevřeného turnaje. V každé ze soutěžních kategoriích Pegas 
uspořádal v Sedlčanech turnaj, který do Sedlčan přivedl řadu návštěvníků.  

V Sedlčanech byl odehrán Středočeský pohár kadetů, turnaj 3. České 
softballové ligy kadetů, turnaj Extraligy juniorů (nejvyšší juniorská soutěž - 
10 družstev), turnaj 3. České softballové ligy žen (16 družstev) a turnaj České 
slowpitchové ligy (10 družstev s mezinárodní účastí). O víkendech, kdy se 
v sedlčanském areálu nepořádaly turnaje, byly odehrány soutěžní zápasy 
mužů v 1. tř. Pražského přeboru. 

Kromě akcí pořádaných v Sedlčanech se Pegas samozřejmě účastní ostatních 
turnajů ve svých soutěžních kategoriích. V každé kategorii je vypsán 1 turnaj 
za měsíc. Jarní část sezóny uzavřeli sedlčanští softballisté účastí na 
Mistrovství ČR ve slowpitchi v Trutnově. 

Na léto (1.8.2015) chystáme jednodenní turnaj amatérských družstev: 
„Sedlčanský houmran – zlatý odpal“, na který jsou zvány libovolné skupiny 
(10 dospělých), které mají chuť si to zkusit.  

V průběhu léta zve SK Pegas na své hřiště soustředění ostatních softballových 
družstev a soutěžní utkání se začnou hrát opět od září 2015. 

Děkujeme všem našim podporovatelům v čele s Městem Sedlčany, díky Vaší 
pomoci a dobrovolnické činnosti našich členů jsme schopni odvést tolik 
prospěšné práce pro náš region, mládež a sport. 
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