
 

 Absolventi  Sportovního gymnázia se prosazují na všech úrovních 
 
Welsch Jiří – 1980 –  dlouholetý reprezentant ČR, 6x basketbalista roku ČR  

Odchovanec Jiskry Holice a BK Pardubice (1992-1998), v němž v roce 1997 debutoval v nejvyšší 
domácí soutěži.  
Dnes vedoucí sekce chlapeckého basketbalu  České basketbalové federace. 

Miřejovský  Michal – 1981 – odchovanec Sokola Přelouč a BK Pardubice, kondiční trenér 

české basketbalové reprezentace, během jehož působení se probojovala po dlouhých 37 letech na 
mistrovství světa 

Rychtecký Jakub – 1984 – zběhnul od basketbalu do politiky a působí ve funkci náměstka 

primátora města Pardubic 

Urban Tomáš – 1984 – odchovanec BK Pardubice začíná svoji druhou sezónu ve funkci  

manažera svého mateřského klubu 

Růžička Lubomír – 1986 – odchovanec BK Pardubice, velký trenérský talent, jenž po ukončení 

spolupráce se svitavskými Tury získal v létě další angažmá jako trenér brněnských basketbalistů v 
KNBL 

Jelínek Jiří – 1987 –  odchovanec  Sokola Vysoké Mýto a našeho klubu, v němž debutoval v 

nejvyšší soutěži, letos prodloužil smlouvu v ambiciózním týmu KNBL Tuři Svitavy 

Mahler Tomáš – 1988 – odchovanec Sokola Hradec Králové a BK Pardubice je hráčem KNBL 

v týmu Královských sokolů  z Hradce Králové 

Peterka Ondřej – 1991 – odchovanec BK Pardubice je dnes hráčem KNBL v týmu Královských 

sokolů Hradec Králové a zároveň trenérem mládeže v tamním klubu 

Andres Petr – 1993 – odchovanec TJ Svitavy a BK Pardubice hraje KNBL v týmu Královských 

sokolů Hradec Králové 

Heřman Petr – 1994 – odchovanec BK Přelouč a BK Pardubice se po absolvování univerzity 

v USA vrátil do BK Pardubice a na rozehrání po zranění kolena byl zapůjčen na nadcházející sezónu do 

BC Brno 

Půlpán Viktor – 1996 -  odchovanec BVK Holice a BK Pardubice se držel do poslední chvíle 

v naději na účast na MS v Číně, nakonec se však v nominaci neudržel a připravuje se na svoji další 

sezónu v BK JIP Pardubice 

Roub Martin – 1997 – odchovanec BK Přelouč a BK Pardubice po  maturitě odešel zkusit štěstí 

na univerzitu do USA a zatím se zdá, že se mu tahle cesta vyplácí, udělal velký výkonnostní pokrok a 

má všechny předpoklady pro evropský basketbal nejvyšší úrovně 

Brožek Lukáš – 1998 – odchovanec BK Choceň a BK Pardubice by chtěl získat výraznější herní 

praxi v týmu KNBL BC Kolín 

Svoboda Michal – 1999 – odchovanec Českých Budějovic, Písku a BK Pardubice loni příjemně 

překvapil coby nováček v KNBL, letos se bude snažit svoji pozici v týmu BK JIP Pardubice ještě více 
upevnit 

Výcha Ondřej – 1999 – odchovanec Karlových Varů a BK Pardubice by měl letos rovněž 

zabojovat o pevnější  místo v kádru BK JIP Pardubice 



Čejka Jakub – 2000 – odchovanec BK Pardubice podstoupil operaci v oblasti kyčlí a po 

rekonvalescenci by chtěl zabojoval o svoje místo na slunci v BK JIP Pardubice 
 

Stabilními hráči druhé nejvyšší soutěži mužů dnes jsou  Tomáš Vošlajer (1990), Jakub 
Hanuš (1995), Vojtěch Nalevanko (1997) a František Němec (1997). Posledně dva 

jmenovaní navíc velmi úspěšně působí jako trenéři mládežnické základny BK Pardubice. 
 

Novým spolupracovníkem dlouholetého  trenéra SG Jana  Procházky  (1959)  a zaměstnancem 

našeho gymnázia se stal bývalý ligový basketbalista Liberce a BK JIP Pardubice  Mgr. Josef 
Příhonský (1993), který se žáky školy velmi úzce spolupracoval  jako trenér kadetů BK Pardubice 

již v minulých sezónách. 

 
 
 
 
 
 

 
 


