
                        Zpráva o činnosti TJ Jiskra Humpolec za rok 2018 

                                                      (pro kroniku  města) 

           Byl to také rok,kdy jsme si připomínali významná výročí,která se váží k číslu 8 na konci 
letopočtů. Především jsme se připojili k oslavám 100 let od vzniku Československa a většina 
z našich 14 oddílů uspořádala řadu sportovních akcí k této dějinné  události. Po řadě 
neúspěšných pokusů o ziskání dotace, která by umožnila rekonstrukci havarijního stavu 
původního zastřešení objektu „Sokolovny“ z r.1928,jsme v rámci  vlastního provozního 
rozpočtu na činnost tuto opravu úspěšně realizovali . Dodavatelem byla firma Vašíček-
Humpolec, která nám umožnila financování ve 2.roč.splátkách. TJ stále pokračovala jako tra- 
diční subjekt organizovaného sportu.V nesoutěžním zaměření to byly oddíly jogy a aerobi-
ku(včetně cvičení rodičů s dětmi). V ostatních případech uvádíme přehled nejvýraznějších 
úspěchů.                                                                                                                                                      
Lehká atletika-široká základna mládeže včetně t.zv přípravek.S.Bártová,E.Holendová,N.Jankuj 
a D.Kalivoda získali řadu prvních míst na oblastních závodech..D.Dočkal ke stejným 
výsledkům přidal zisk 3.místa na M ČR v přespolním běhu a byl vybrán do reprezentace kraje 
Vysočina.Mezi dospělými vybojoval na M ČR 3.Místo v půlmaratonu L.Eremka a v kateg.vete- 
ránů na stejné trati 5.místo H.Nesporý ; Moderní gymnastika: Nejúspěšnější závodnicí byla 
S.Strupková(r.2012)-třetí v celkovém pořadí Jihočeské ligy –naděje nejmladší a A.Němcová (r. 
2006), také 3.místo ve stejné soutěži-kategorie kadetky ; Šachy-krajským přeborníkem 
v rapid šachu se stal Jan Ptáček. V přeboru kraje obsadili v kl.šachu 3.místa A.Brabencová a 
Ch.Filippou ; Lukostřelba-oddíl se vedle hlavního zaměření na halovou lukostřelbu začal 
věnovat i venkovnímu střílení. Právě v této diciplině senior M.Háva obsadil na Přeboru ČR ve 
venkovní terčové střelbě 1.místo ; Volejbal-stále  soutěžně se prezentují družstva děvčat a 
žen. Pro nejmenší se dále rozvíjela nová disciplína volejbalu.tzv. Havlbal, která prožívá 
v našem kraji veliký rozmach a je hezkým prostředkem, vstupem do světa volejbalového 
sportování pro nejmladší kategorii. Mimořádně úspěšný byl i 23.ročník letního soustředění, 
které oddíl pořádá u elektrárny na Želivce s účastí 50 ti děvčat. Úspěchem je i 3.místo v Kraj- 
ském přeboru žen, na kterém  vstupují ženy do r.2019 ; Basketbal –především pod vedením 
O.Dygrýna a několika dalších bývalých hráčů se začal restart klubu založením pohybové 
přípravky asi 60 dětí 1 a 2 tříd. 2x týdně se setkávají při rekreační hře býv.hráči . Ondřej 
Dygrýn pokračoval v aktivním zapojení v týmu Bernard Humpolec, hrajícím  basketbal 3x3 po 
celé Evropě a také v Japonsku a Číně.Tým se opět kvalifikoval na finálový turnaj světové Tour 
do Pekingu. Skončil na 10.místě světového pořadí. Ondra je i členem Českého týmu,který se 
připravuje na Olymp.kvalifikaci Tokio 2020 ; Lední hokej –stabilizoval  především trenérský 
kádr ,nejen směrem k hokeji mládeže. Družstvo mužů přezimovalo na 8.místě Jihočeského 
přeboru, ve kterém je dlouhodobě zařazeno, neboť v kraji Vysočina není tato soutěž 
organizována. Oddíl organizuje a dává příležitost bruslení seniorů  a tzv.veřejnému bruslení ; 
Stolní tenis –  se nadále úspěšně zaměřuje a věnuje mládeži.Na Okresních přeborech ml. i 
st.žactva a dorostu dosáhla naše mládež na většinu medailí. Na kraj.přeboru získal ml.žák 
J.Stehno 2.místo,V.Janů 3.místo.Talentovaná M.Rohová Kr.přebor vyhrála a kvalifikovala se 



na Mistrovství ČR,kde skončila devatenáctá. Obě děvčata úspěšně hostují ve druhé nejvyšší 
soutěži žen v Praze, kde hrají za TJ Sokol Nusle Praha. A družstvo mužů se udrželo v KP 1 a 
několik našich týmů střídavě úspěšně působí v okresních soutěžích ; Národní házená - Jeden 
z největších oddílů TJ se prezentoval nejen v soutěžním sportu, ale i jinak. Nejvýrazněji 
přispěl k oslavám 100 let republiky ve městě. Uspořádal velmi úspěšnou výstavu u příležitosti 
70tého výročí Poháru Zálesí, ehož založení se váže k r.1944. Výstava nejen dokumentovala 
dlouhou tradici  nejstaršího turnaje jediného původního českého sportu na našem území. Ale 
jako už v minulosti několikrát,ukázala na mnoha panelech a dalších prezentacích, mezi které 
patřily vystavené kroniky od založení oddílu, získané poháry a další trofeje, dobové plakáty 
apod. Souběžně se uskutečnilo setkání bývalých hráčů a hráček i funkcionářů oddílu. Ze 
sportovních úspěchů minulého roku oceňujeme setrvání družstva mužů v soutěži II.ligy, 
vytvoření B týmu můžů, pokračování družstva žen a především zisk 3.místa na Mistrovství ČR 
ml.žákyň v Žatci ; Taekwondo – Patří k menším oddílům TJ, ale s velice úspěšnými  mladými 
jednotlivci, kteří už dosahují úspěchů i v týmových soutěžích. Bylo to 3.místo v České 
taekwondo extralize mládeže a 2.místo v Národní taekwondo lize. Z jednotlivců např. 
M.Kubíková 1.místo Keumgang Open, 9.místo na Mistr.Evropy do 21 let a 1. místo na 
Bratislava Open. Podobně velmi úspěšná I.Ranecká získala několik 1.míst   v kateg.kadetů – 
Kuemgang Open,German Open G1, Trenčín Open, Polish Open G1, TNT Cup a další přední 
umístění včetně kvalifikace a účasti na Mistrovství Evropy  Kadetů. Řadu medailových 
umístění na významných soutěžích včetně Mistrovství ČR získali mladí A.Tomášek, D.Prokop, 
N.Šikýřová, V.Tomášek (1.místo M ČR), P.Brambůrková, V.Šikýř, A.Spoustová, D.Stárek, 
J.Honzl, N.Humlová. Svými výsledky oddíl úspěšně konkuroval známému oddílu Lacek 
Pelhřimov ;Karate-  V soutěžním uplatnění se z dospělé základny prosazuje především 
P.Městka. Čl.základna získala další zájemce z řad mládeže. Oddíl uspořádal tradiční Jarní 
turnaj s dobrou účastí soutěžících z oddílů i mimo region. Členové důsledně zvyšují své 
zkušenosti účastí na seminářích, které vedou osobnosti tohoto sportu.   

              Vedení TJ děkuje za dosažené výsledky a dobrou reprezentaci TJ i města Humpolec, 
všem sportovcům, trenérům i ostatním funkcionářům oddílů. Zdůrazňujeme i poděkování  
Městu Humpolec, jeho vedení, zastupitelům, kteří v uplynulém období trvale podporovali 
sport v Humpolci a svými finančními  příspěvky umožnili TJ Jiskra ve vyhovujícím rozsahu 
realizovat svoji činnost.   

                                                                            Zpracoval: Jiří Šimek-předseda TJ Jiskra Humpolec                                                


