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Vážení sportovní přátelé, 
pamětníci i současníci jistebnické tělovýchovy 

(a nejen kopané) ! 
 
 
 V letošním roce si Tělovýchovná jednota Jistebník připomíná dvě pro ní významná 
výročí: 

- 70 let vzniku Tělovýchovné jednoty v obci Jistebník   a 
- 55 let od zahájení soutěžní činnosti jistebnické kopané. 

 
 Pro tuto příležitost jsme připravili na sobotu 24.6.2006 spojené oslavy obou výročí. 
V tomto bulletinu, který vznikl k oběma výročím hlavně proto, že TJ nevlastní žádnou ucelenou 
kroniku své činnosti (kde bychom hodnověrně čerpali informace z dob minulých), bychom 
chtěli postupně dát dohromady stručný přehled bohaté činnosti Tělovýchovné jednoty Jistebník. 
 
 Čerpali jsme hlavně ze vzpomínek pamětníků (kterých hodně rychle ubývá), často jsme 
se však setkali s tím, že dva pohledy a vzpomínky na stejnou událost byly reprodukovány úplně 
jinak – a pak si vyberte. Opravdu jsme se snažili (tak jako před pěti lety) získat jakékoliv 
hodnověrné materiály, ale ve většině případů se to nepodařilo. Získali jsme například 
dokument, kde u příležitosti 15-ti letého výročí založení TJ Jistebník byl jednomu členu výboru 
uložen úkol sepsat kroniku ze vzpomínek členů – bohužel ani nevíme, jestli se tak stalo. Pro 
nás by taková kronika byla pravým pokladem. Některé časové úseky činnosti naší jednoty jsou 
pro nás nepopsaná bílá místa. Snad nejlépe je zdokumentovaná činnost oddílu kopané, kde jsme 
čerpali mj. ve statistických údajích Okresního fotbalového svazu v Novém Jičíně (za což  
mockrát děkujeme panu Fabiánovi a paní Kvitové). Činnost oddílu ledního hokeje je taky 
velice dobře zpracovaná a to jen proto, že pan Jiří Bruzek starší od jejího vzniku psal kroniku 
ledního hokeje. Velké díky patří všem pamětníkům, které jsme oslovili, ať už letos nebo před 
pěti lety při prvních oslavách, jež pomohli svými vzpomínkami nebo fotografiemi. Od pana M. 
Kubiše jsme získali nějaké dokumenty související s činností Tělovýchovné jednoty. 
Samozřejmě budeme vděčni za každou další informaci, materiál, fotografie, apod. Můžeme tak 
neustále doplňovat, upřesňovat, atd., aby další generace sportovních nadšenců v Jistebníku, 
kteří to myslí s organizovaným sportem vážně, to měli daleko lehčí při seznamování se 
s historií jistebnického sportu a prací všech členů TJ Jistebník.     
 
 

 
 
 
 Současná tělovýchova v Jistebníku má své počátky v meziválečném období a je spojena 
se stavbou budovy české školy (r. 1930) a se zdejší českou národní menšinou. Z dostupných 
materiálů víme, že první začátky tělovýchovné činnosti se objevily už v roce 1932, kdy několik 
českých sportovních nadšenců vytvořilo tělocvičnou jednotu Sokol, a to pobočku mateřské 
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jednoty v sousední obci Košatka. Vedle vlastní tělocvičné činnosti plnila pobočka své národní 
sokolské poslání, jež bylo v tomto národnostně smíšeném pohraničním území zvlášť významné. 
Postupem času se po úspěšné činnosti jistebnická sokolská pobočka osamostatnila a kolem roku 
1936 se vytvořila Tělovýchovná jednota Sokol Jistebník. Hlavní zásluhu na tom měli – tehdejší 
ředitel české školy F. Ubelaker a učitelé, kteří ve větší míře byli i cvičiteli sokolské mládeže. 
Cvičenci pro svá cvičení využívají tělocvičny české školy v Jistebníku, v té době jedné 
z nejmodernějších v širokém okolí, v letních měsících pořádají veřejná sokolská cvičení na 
malém hřišti u Základní školy. Všechny tyto akce posilovaly národní uvědomění a pospolitost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné cvičení 1937 – 1938. 
 
 Přestože některé dostupné historické materiály se různí cca o jeden rok, je rok 1936 

v oficiálních stanovách TJ Jistebník uveden jako rok založení organizované tělovýchovné 
činnosti v obci. Mezi prvními funkcionáři se objevují tato jména – Antonín Havlík – 
vzdělavatel, František Ubelaker – starosta jednoty (ředitel školy), František Matěj (jednatel).   

V této době vzniká v jistebnické české menšině také další tělovýchovná organizace – 
Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ). Toto rozdrobení českých sil v obci se nakonec ukázalo 
s postupným politickým vývojem v Evropě a z hlediska národního spíše jako nevýhodné. 

Německou okupací v roce 1941 byla však činnost obou jednot (stejně jako ostatních 
českých spolků a organizací) ukončena jejich rozpuštěním. Za okupace se mnoho materiálů 
ztratilo a není se ani co divit, doba byla velice těžká – obecně mezi českými obyvateli panoval 
strach.  

Po osvobození se už v roce 1945 v Jistebníku obnovuje s přicházejícími novými 
českými obyvateli, spolu s dalšími českými institucemi, také sokolská jednota se svými jednak 
původními i novými členy a funkcionáři. 
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Kopie dokumentu, který po válce obnovuje činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Jistebník. 
 
 V této době (už jako dříve) nacházejí cvičenci útočiště ve školní tělocvičně, která je 
vybavena početným tělocvičným nářadím. Těžiště práce sokolské jednoty spočívá v nácviku 
sletových vystoupení, v nářaďovém cvičení, ale i v nácviku tanců „ ČESKÉ A MORAVSKÉ 
BESEDY“. 
 

 
 
 

  
Veřejné sokolské 
cvičení    1947 – 

ČESKÁ 
BESEDA. 
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 Po roce 1948, kdy se začalo uskutečňovat sjednocení tělovýchovy, se rozdrobené 
tělovýchovné složky sjednotily do jediné tělovýchovné organizace pod názvem 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL JISTEBNÍK. Tento název vydržel plných 42 let až do 
roku 1990 – pak byl změněn na TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISTEBNÍK. 
 V 50.letech minulého století se činnost jednoty velice zpestřila. K oddílu základní a 
rekreační tělesné výchovy (ZRTV) přibývají oddíly kopané, ledního hokeje, sportovní 
gymnastiky, volejbalu. 
 V říjnu 1948 Tělovýchovná jednota získala od tehdejšího Národního výboru pozemek o 
rozloze 3 ha pro zřízení hřiště na kopanou. Členové Sokola dokončili přípravu hřiště v roce 
1950 a od podzimu téhož roku bylo možné hřiště užívat. Přelom roku 1950-51 znamenal pro 
jistebnický fotbal zahájení první soutěžní sezóny.   

 
 
Historií jednotlivých oddílů 
TJ Jistebník se budeme 
věnovat odděleně. Protože 
kromě 70-ti letého výročí TJ 
v Jistebníku oslavujeme 
také 55-ti leté výročí 
zahájení soutěžní činnosti 
naší kopané, bude to právě 
historie jistebnického 
fotbalu, které se budeme 
věnovat jako první na 
dalších řádcích tohoto 
bulletinu.  
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 O fotbalovém dění toho ze všech sportů provozovaných v Jistebníku víme relativně 
nejvíce, neboť kopaná v naší obci stála vždy v popředí zájmu jistebnických sportovních 
fanoušků. Jednak je to dáno dobrými podmínkami pro tento sport a taktéž tím, že snad není 
v obci jediného místního chlapce nebo muže, který by to na našem hřišti alespoň jednou 
v minulosti nezkoušel. Navíc kopaná je jediným sportovním odvětvím, které od svého založení 
v naší obci „funguje“ nepřetržitě až do současné doby – a to celých 55 let.   
 

 
 
Pohled na muže, kteří na jistebnickém trávníku strávili nejeden rok. Fotografie byla  pravděpodobně pořízena 
z turnajového nebo přátelského zápasu hraného v Jistebníku. Stojící zleva – Josef Sýkora, J. Kovalčík, M. 
Matěj, A. Krayzel, J. Vavroš, Jiří Sýkora, ve spodní řadě zleva pak A. Marek, M. Vavroš, Bohuš Urbánek, L. 
Hykel, S. Nesvadba a dole ležící Š. Vijačka. 
 
 
 Tak jako při minulých oslavách jsme se v tehdy vydaném Bulletinu věnovali nejvíce 
kopané, předkládáme i letos stručnou statistiku odehraných mistrovských zápasů našich 
družstev od roku 1965 až po současnost. Tradičním způsobem je strohá řeč čísel prokládána 
ilustračními fotografiemi, které někdy méně přesně a jindy zcela přesně dokumentují 
popisovaný ročník. 
 
 



                                                                     Tělovýchovná jednota Jistebník                        7 

Bulletin k výro čí 70-ti let trvání organizované tělovýchovy v Jistebníku a 55-ti let jistebnické kopané - oslavy 24.6.2006 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ročník :   1965 – 1966 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.A)  9.místo  11 bodů skóre 26 : 48 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  3.místo  25 bodů skóre 61 : 38 
Žáci  nehráli 
 
 
Ročník :   1966 – 1967 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.A)  3.místo  33 bodů skóre 61 : 22 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  10.místo (poslední) 10 bodů skóre 42 : 70 
Žáci  nehráli 
 
 
Ročník :   1967 – 1968 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.B)  1.místo (postup) 37 bodů skóre 89 : 22 
Dorostenci (III.t řída, sk.A)  7.místo  24 bodů skóre 61 : 71 
Žáci  nehráli 
 
 
Ročník :   1968 – 1969 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   8.místo  20 bodů skóre 53 : 55 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  3.místo  32 bodů skóre 64 : 28 
Žáci  nehráli 
 
 
Ročník :   1969 – 1970 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   7.místo  21 bodů skóre 43 : 43 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  2.místo  13 bodů skóre 26 : 22 
      (v soutěži dorostenců hrálo jen 7 družstev) 
Žáci  nehráli 
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Ilustrační snímek fotbalistů Jistebníka v dané době – první dva stojící zleva sice neznáme, pak ale řada 
pokračuje J.Doležalem, L.Smolíkem, L.Hyklem, M.Vavrošem, J.Markem, S.Nesvadbou, J.Vijačkou, J.Sýkorou 
a na konci řady F.Belákem. V přední řadě prvního muže zleva jsme rovněž neidentifikovali, dál je pak 
v podřepu J.Dobosz, L.Gelnar, J.Dimovský a vpředu ležící bratři Š. a M.Vijačkovi. 
 
 
Ročník :   1970 – 1971 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   10.místo  15 bodů skóre 17 : 26 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  5.-6.místo     5 bodů skóre 13 : 32 
      (v soutěži dorostenců dohrálo jen 6 družstev) 
Žáci  nehráli 
 
 
Ročník :   1971 – 1972 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   8.místo  21 bodů skóre 34 : 47 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  5.-6.místo    5 bodů skóre 13 : 32 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  2.místo  23 bodů skóre 53 : 16  
 



                                                                     Tělovýchovná jednota Jistebník                        9 

Bulletin k výro čí 70-ti let trvání organizované tělovýchovy v Jistebníku a 55-ti let jistebnické kopané - oslavy 24.6.2006 

 
 
Fotografie přináší další fotbalové, ale i hudební a podnikatelské talenty. Horní řadu zleva začíná J.Rypel a 
F.Novák, jako třetí zleva J.Světlík (současný ředitel Vítkovic). 
 
 
Ročník :   1972 – 1973 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   8.místo  22 bodů skóre 38 : 39 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  6.místo  11 bodů skóre 23 : 30 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  8.místo  17 bodů skóre 29 : 61  
 
 
Ročník :   1973 – 1974 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   11.místo (sestup) 16 bodů skóre 36 : 56 
Dorostenci (III.t řída, sk.A)  8.místo  14 bodů skóre 27 : 38 
Žáci  (okresní přebor)  9.místo  14 bodů skóre 24 : 24  
 
 
Ročník :   1974 – 1975 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.A)  1.místo (postup) 31 bodů skóre 83 : 24 
Dorostenci (III.t řída, sk.A)  1.místo (postup) 25 bodů skóre 64 :   9 
Žáci  (okresní přebor)  4.místo  26 bodů skóre 32 : 29  
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Fotbalové loučení s jedním z nejlepších a nejnadějnějších fotbalistů dané doby v jistebnickém útoku. Voják 
z jistebnické „radarky“ Janko Bednarík přebírá na odchod z Jistebníka od všech spoluhráčů podepsaný 
fotbalový míč a blahopřání od tehdejšího předsedy oddílu kopané Františka Beláka. Pochvalným potleskem se 
přidávají spoluhráči – mj. v pozadí L.Fárek, J.Dobosz, M. Kotlár, P.Nikel, L.Gelnar, V.Švihora, J.Dimovský a 
další. 
 
 
Ročník :   1975 – 1976 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.A)  6.místo  22 bodů skóre 50 : 33 
Dorostenci (okresní přebor)  3.místo  30 bodů skóre 47 : 28 
Žáci  (okresní přebor)  10.místo  14 bodů skóre 27 : 71  
 
 
Ročník :   1976 – 1977 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   8.místo  19 bodů skóre 44 : 49 
Dorostenci (okresní přebor)  9.místo  18 bodů skóre 33 : 50 
Žáci  (okresní přebor)  8.místo  17 bodů skóre 33 : 43  
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Ročník :   1977 – 1978 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   12.místo (sestup) 11 bodů skóre 26 : 65 
Dorostenci (okresní přebor)  10.místo (sestup) 15 bodů skóre 24 : 60 
Žáci  (okresní přebor)  11.místo (sestup) 14 bodů skóre 19 : 40 

Velmi slabá sezóna – černý ročník jistebnické 
kopané - nejhorší společné umístění – prakticky 
kolektivní sestup !!!  

 
 
Ročník :   1978 – 1979 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.B)  1.místo (postup) 31 bodů skóre 58 : 24 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  9.místo    9 bodů skóre 26 : 75 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  2.místo  21 bodů skóre 81 : 17  
 
 

 
 
Pohled na začínající fotbalové hvězdy v jejich útlém mládí. Družstvo žáků tehdy trénoval Antonín Krayzel, 
vedoucího družstva dělal Jiří Ertel.  Mezi mladými fotbalisty lze lehce poznat současného reprezentačního 
futsalového brankáře Petra Krayzla (stojící druhý zprava). 
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Ročník :   1979 – 1980 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   6.místo  22 bodů skóre 45 : 40 
Dorostenci (III.t řída, sk.A)  8.místo  18 bodů skóre 33 : 38 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  3.místo  18 bodů skóre 35 : 19  
 
 
Ročník :   1980 – 1981 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   6.místo  24 bodů skóre 42 : 41 
Dorostenci (III.t řída, sk.A)  1.místo (postup) 30 bodů skóre 85 : 32 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  2.místo  24 bodů skóre 61 : 17  
 
 
Ročník :   1981 – 1982 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   3.místo  31 bodů skóre 42 : 25 
Dorostenci (okresní přebor)  4.místo  31 bodů skóre 77 : 54 
Žáci  (okresní soutěž, sk.C)  3.místo  14 bodů skóre 26 : 16  
 
 
Ročník :   1982 – 1983 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   12.místo (sestup) 11 bodů skóre 29 : 54 
Dorostenci (okresní přebor)  6.místo  33 bodů skóre 78 : 61 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  5.místo  10 bodů skóre 29 : 61  
 
 
Ročník :   1983 – 1984 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (okresní soutěž, sk.C)  2.místo  31 bodů skóre 58 : 41 
Dorostenci (okresní přebor, sk.B)  1.místo (postup) 26 bodů skóre 70 : 16 
Žáci  (okresní přebor, sk.E)  5.místo    8 bodů skóre 23 : 59  
 
 
Ročník :   1984 – 1985 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (okresní soutěž, sk.C)  1.místo (postup) 37 bodů skóre 81 : 23 
Dorostenci (okresní přebor)  8.místo  25 bodů skóre 37 : 33 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  7.místo    9 bodů skóre 32 : 46  
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Období družstva žáků vedené trojicí – M. Dressler, J. Sýkora, S. Jurník. Mezi hráči mj. bratři Stilerové, M. 
Křepelka, M.Šihor, J. Jelínek, T. Fiala, P. Matěj a další. 
 
Ročník :   1985 – 1986 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (okresní přebor)  14.místo (sestup) 16 bodů skóre 32 : 64 
Dorostenci (okresní přebor)  10.místo  22 bodů skóre 26 : 37 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  9.místo    9 bodů skóre 22 : 52  
 
 
Ročník :   1986 – 1987 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   13.místo (sestup) 19 bodů skóre 31 : 58 
Dorostenci (okresní přebor)  14.místo (sestup)   9 bodů skóre 22 : 83 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  4.místo  17 bodů skóre 54 : 34 
      S výjimkou žáků výsledkově druhý nejhorší 

ročník našich fotbalových družstev.  
 
 
Ročník :   1987 – 1988 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.A)  3.místo  16 bodů skóre 40 : 15 
Dorostenci     odvolání družstva dorostenců ze soutěže 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  5.místo    8 bodů skóre 31 : 25  



                                                                     Tělovýchovná jednota Jistebník                        14 

Bulletin k výro čí 70-ti let trvání organizované tělovýchovy v Jistebníku a 55-ti let jistebnické kopané - oslavy 24.6.2006 

 

 
 
Záběr na další éru našich fotbalistů – stojící zleva J.Ertel, M.Sládeček, T.Novák, P.Tomeček, Ivan Lövy, 
P.Nesvadba, ???, Jiří Veselý, R.Schwaller, dolní řada zleva – Jiří Novobilský (současný předseda TJ), 
B.Hrabovský, Petr Vijačka, J.Horník, ???, R.Folta a dole ležící Pavel Vijačka. 
 
 
Ročník :   1988 – 1989 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.A)  3.místo  36 bodů skóre 41 : 21 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  11.místo    5 bodů skóre 32 : 84 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  6.místo    9 bodů skóre 18 : 56  
 
 
Ročník :   1989 – 1990 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.B)  4.místo  27 bodů skóre 64 : 43 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  dorost ze soutěže odstoupil 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  6.místo  13 bodů skóre 22 : 46  
 
 
Ročník :   1990 – 1991 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (IV.třída, sk.B)  2.místo   33 bodů skóre 69 : 31 
Dorostenci nehráli 
Žáci  (okresní soutěž, sk.D)  1.místo  18 bodů skóre 24 : 14  
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Ročník :   1991 – 1992 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.C)  4.místo  21 bodů skóre 50 : 31 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  10.místo  14 bodů skóre 30 : 77 
Žáci  (okresní soutěž, sk.C)  6.místo  10 bodů skóre 31 : 26  
 
 
Ročník :   1992 – 1993 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.C)  5.místo  23 bodů skóre 38 : 34 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  7.místo  19 bodů skóre 29 : 29 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  1.místo (postup) 33 bodů skóre 72 : 14  
 
 
Ročník :   1993 – 1994 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.C)  1.místo (postup) 30 bodů skóre 62 : 25 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  8.místo  6 bodů  skóre 16 : 49 
Žáci  (okresní přebor)  8.místo  22 bodů skóre 40 : 34  
 

 
 
Plejáda úspěšných fotbalistů z doby jejich působení v družstvu žáků – tehdy je trénoval P.Nesvadba, vedoucího 
družstva dělal J.Konečný. Dnes z těchto hráčů působí v jistebnickém družstvu mužů už jen Lubor Sýkora, Jiří 
Veselý a Tomáš Vykydal. 
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Ročník :   1994 – 1995 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (okresní přebor)  12.místo (sestup) 24 bodů skóre 38 : 65 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  8.místo  ?? bodů skóre 24 : 38 
Žáci  (okresní přebor)  4.místo  10 bodů skóre 31 : 26  
 
 
Ročník :   1995 – 1996 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.C)  5.místo  30 bodů skóre 55 : 32 
Dorostenci (III.t řída, sk.B)  8.místo    7 bodů skóre 11 : 37 
Žáci  nemáme záznamy  
 
 
Ročník :   1996 – 1997 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.B)  10.místo  26 bodů skóre 42 : 64 
Dorostenci nemáme záznamy 
Žáci  nemáme záznamy  
 
 
Ročník :   1997 – 1998 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.B)  10.místo  25 bodů skóre 49 : 66 
Dorostenci (okresní přebor, sk.A)  8.místo  30 bodů skóre 30 : 77 
Žáci  (okresní soutěž, sk.B)  2.místo (postup) 50 bodů skóre 94 : 36  
 
 
Ročník :   1998 – 1999 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.B)  8.místo  34 bodů skóre 61 : 70 
Dorostenci (okresní přebor, sk.B)  10.místo  26 bodů skóre 73 : 75 
Žáci  (okresní přebor)  10.místo  30 bodů skóre 37 : 69  
 
Ročník :   1999 – 2000 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.B)  8.místo  35 bodů skóre 55 : 51 
Dorostenci (okresní přebor, sk.B)  4.místo  41 bodů skóre 52 : 26 
Žáci  (okresní přebor)  13.místo  25 bodů skóre 54 : 72  
 
 



                                                                     Tělovýchovná jednota Jistebník                        17 

Bulletin k výro čí 70-ti let trvání organizované tělovýchovy v Jistebníku a 55-ti let jistebnické kopané - oslavy 24.6.2006 

 
Skupinové foto družstva benjamínků vedeného A. Krayzlem – od svého vzniku hrají tzv. Brušperskou ligu. 
Dnes už mnozí z hráčů na fotografii hrají za družstvo jistebnických žáků – V. Planka, J. Štandl, M.Tyleček, M. 
Niedoba, L.Maralík, D. Andrýs.  
 
 
Ročník :   2000 – 2001 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.B)  6.místo  43 bodů skóre 62 : 34 
Dorostenci (okresní přebor, sk.B)  8.místo  20 bodů skóre 44 : 95 
Žáci  (okresní přebor)  9.místo  45 bodů skóre 66 : 56  
 
 
Ročník :   2001 – 2002 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída, sk.C)  1.místo (postup) 61 bodů skóre 67 : 25 
Dorostenci (okresní přebor)  11.místo    4 body skóre 28 : 100 
Žáci  (okresní přebor)  6.místo  45 bodů skóre 55 : 41  
 
 
Ročník :   2002 – 2003 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (okresní přebor)  13.místo (sestup) 24 bodů skóre 38 : 65 
Dorostenci (okresní přebor)  7.místo  22 bodů skóre 37 : 49 
Žáci  (okresní přebor)  8.místo  32 bodů skóre 55 : 69  
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Ročník :   2003 – 2004 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   10.místo  17 bodů skóre 37 : 64 
Dorostenci (okresní přebor)  9.místo  33 bodů skóre 55 : 66 
Žáci  (okresní přebor)  13.místo (sestup) 10 bodů skóre 26 : 133  
 
 
Ročník :   2004 – 2005 
 
Konečné umístění našich družstev : 
Muži  (III.t řída)   9.místo  25 bodů skóre 54 : 59 
Dorostenci (okresní přebor)  5.místo  36 bodů skóre 46 : 30 
Žáci  (okresní soutěž, sk.A)  8.místo  45 bodů skóre 90 : 36  
 
 
Ročník :   2005 – 2006 
 
Konečné výsledky a umístění našich družstev : 
(pro naše družstva letošní sezóna již skončila - s ohledem na konání oslav byla naše utkání 
předehrána, soutěž jinak oficiálně končí až v neděli 25.6.2006, takže s výjimkou žáků jsou 
konečná umístění našich družstev jen odhadovaná – záleží na výsledcích utkání posledního 
kola) 
Muži  (III.t řída)   asi 5.místo  32 bodů skóre 64 : 50 
Dorostenci (okresní přebor)  asi 4.místo  35 bodů skóre 49 : 35 
Žáci  (okresní soutěž, sk.A)  9.místo  21 bodů skóre 45 : 43 .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Jak jsme již uváděli zkraje tohoto bulletinu - fotbalové hřiště bylo zprovozněno na 
přelomu let 1950-51, od r.1970 se začal budovat za nezměrného úsilí tehdejších členů TJ 
Jistebník objekt šaten a byl otevřen v 1.polovině 70.let. O návrh šaten se velkou měrou 
zasloužil Jiří Halata, brigádnicky pak Štefan Kubica, František Belák, další členové výboru 
oddílu kopané a hlavně samotní fotbalisté z družstva mužů. Finančně výstavbu tehdy zaštítil 
Okresní výbor ČSTV. 
 Závěrem vzpomínání na uplynulá fotbalová léta v Jistebníku připomeňme trochu 
zvláštní kategorii lidí, kteří kopanou sice přímo nehrají, ale jsou s ní úzce spjatí. Nemáme teď 
na mysli trenéry a vedoucí družstev, kterých se za uplynulých 55 let v Jistebníku vystřídalo 
nespočet a jejich jmenovitý výčet by byl hodně dlouhý, a přesto ještě neúplný, ale máme na 
mysli rozhodčí, kterých u nás bylo velmi málo. A pokud nás paměť neklame, tak byli 
v Jistebníku jen tři. 
 Jako úplně první začínal u nás s píšťalkou někdy kolem r.1976-77 Štefan Kubica, který 
po absolvovaném povinném školení rozhodčích to postupem doby dotáhl až na řízení utkání 
krajského přeboru. Ten působil jako rozhodčí nejdéle z celé dosavadní trojice. Nejkratší dobu u 
píšťalky vydržel Jiří Doležal, který pískal v období někdy koncem 80.let. Jako prozatím 
poslední registrovaný rozhodčí z Jistebníka působil několik let v okrese Nový Jičín ještě Kamil 
Appel. 
 Kromě těchto tří hlavních rozhodčí vzpomeňme ještě na další osoby, které v minulosti 
nebo současnosti nejčastěji vypomáhali na čarách jako pomezní rozhodčí. Byl to dnes již 
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nežijící Stanislav Novobilský, ze současných postav pak Jan Dimovský a hlavně Štěpán 
Vijačka.      
 

 
 
 
 Sportovnímu nadšení mnohých občanů naší obce neunikl ani tak náročný sport - co se 
týká vybavení a sportovního zázemí - jako je lední hokej. Na malých obcích neměl tento sport 
nikdy na růžích ustláno - i když je pravda, že zimy před padesáti lety byly trochu jiné, než je 
známe z posledního období. Touha provozovat zajímavý sport i v zimním čase vedla od 
prvních kroků na zamrzlých rybnících až po oficiální registraci a soutěžní klání na otevřeném 
kluzišti – dnes na „malém hřišti“ již dávno nejsou dřevěné mantinely, ale dodnes se využívá 
tehdy zbudované umělé osvětlení plochy (např. pro zimní přípravu našich fotbalistů).  
 Díky mnohých bývalých aktivních „nadšenců“ se zachovaly i určité písemné i 
fotografické záznamy, a tak na rozdíl od jiných sportovních odvětví provozovaných v naší obci 
je lední hokej poměrně slušně datově zmapován. Hodně tomu pomohla i zachovaná kronika 
ledního hokeje, do které nám dovolil nahlédnout pan Jiří Bruzek, jeden z tehdejších velmi 
aktivních jistebnických hokejistů. 
 A právě ze zapůjčené kroniky jsme si dovolili ocitovat v plném znění záznamy 
z období, kdy hokejoví nadšenci „amatérsky“ brázdili naše rybníky, než se oficiálně přihlásili 
do mistrovských soutěží. 
 

 
Tak takhle to 
kdysi vypada-
lo u nás na 
malém hřišti – 
pohled z 
malého svahu 
na klubko 
hráčů u zad-
ního mantine-
lu směrem na 
budovu šaten. 
Ještě je vidět 
dřevěné man- 
tinely a nad 
nimi ochran-
né pletivo za 
brankou. 
 
 
 
 

Léta 1946 – 1963 
  

Jistebnické rybníky skýtaly již v dávné minulosti potřebné podmínky pro bruslení a hru 
lední hokej, leč „provozovateli“ těchto sportů bylo několik málo jednotlivců české menšiny. 
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Postupným dosídlením obce Jistebníka v roce 1946 se zájem o lední hokej zvýšil natolik, že byla 
dokonce každoročně pořádána vzájemná utkání nadšenců tohoto sportu, a to „vesnice versus 
nádraží“. 

Aktéry těchto zápasů byli : 
Dresler Oldřich, Šimoš Stanislav, Klimek Karel, Šmatrala Ladislav, bratři Jan a František 
Kuncovi, Kubiš Miloslav, Filipec Jaromír, Palička Božetěch, Černín Jan, Hyneček Berta, Nátr 
Luboš, bratři Hugo a Ladislav Hassové, Balon Lumír, Folga Ladislav, Vavrečka Jiří, Krupa 
Rudolf, Halata Jaromír a Holaň Stanislav.        
 V roce 1950 za nezmezného úsilí učitele Hložanky byla zakoupena měšťanskou školou 
první hokejová výzbroj a jím utvořeno první hokejové žákovské družstvo. Dá se říct, že toto 
mužstvo bylo jako první organizovaný celek zajištěno hokejovou výzbrojí, sehrálo v témže roce 
a ve dvou následných řadu zápasů na turnajích v Polance, Studénce, ve Staré Vsi a především 
dlouhodobý turnaj o tzv. „Kotasův pohár“ v Ostravě. Dosahovalo výborných výsledků a je 
možno uvést, že v turnaji o „Kotasův pohár“ ze 42 přihlášených mužstev z celého Ostravska se 
umístilo na 4.místě. Toto první družstvo tvořili – Morys Jaromír – brankář, Krupa Alois, 
Hořínek Břetislav, Korpas Jiří, Korpas Adolf, Olbrich Zdeněk, Halata Jiří – obránci, Rusek 
František, Bruzek Jiří, Vavrečka Jaromír, Vavřík Vlastimil, Vogt František a Silber Stanislav – 
útočníci. 
 V roce 1951 výše jmenovaní žáci s učitelem Hložankou, bratry Janem a Františkem 
Kuncem, Halatou Jaromírem a Kubišem Miloslavem budovali první hokejové kluziště v 
„pr ůtníku“, které však v pozdějších letech pro problémy s jeho provozem zaniklo. Nelze 
opomenout, že toto družstvo již jako neregistrovaní dorostenci sehrálo v následovných letech 
řadu zápasů s okolními oddíly, každým rokem se doplňující o další mladší ročníky. Postupně se 
družstvo doplnilo o Piše Josefa, Sovka Jiřího, Bruzka Karla, Vysockého Oldřicha, Richtra 
Jindřicha, bratry Josefa a Františka Nitky, Dreslera Josefa, Sýkoru Vojtěcha, Šugárka 
Vlastimila, Tomečka Oldřicha, bratry Jiřího a Štěpána Vijačky, bratry Jaromíra a Ladislava 
Křepelky, Richtára Stanislava, Šichora Jiřího, Poláška Miroslava a další. 
 O tom, že v této době vyrůstali dobří hokejisté, je možno dokumentovat na zájmu 
okolních Jednot, za která po léta hráli : Rusek František za VŽKG B a Tatru Studénku, Bruzek 
Jiří za Spartak Bílovec a Tatru Studénku, Morys Jaromír, Zdeněk Olbrich a Korpas Adolf za 
Tatru Studénku, Nitka František, Jiří Vijačka, Křepelka Jaromír a Oldřich Vysocký za oddíl 
Rudá hvězda Havířov. Neustálý zájem o lední hokej, což je patrno z výše uvedených skutečností, 
byl základem pro utvoření oddílu ledního hokeje při TJ v roce 1963. 
 
Kopie přihlášky 
oddílu ledního 
hokeje TJ Sokol 
Jistebník do 
soutěže dospě-
lých – odesíláno 
na svaz dne 
29.10.1963. 
V přihlášce je 
uváděno, že 
oddíl nemá 
vlastní kluziště a 
tedy navrhuje 
sehrát všechna 
mistrovská 
utkání na hřišti 
svých soupeřů. 
Vedoucím 
oddílu ledního 



                                                                     Tělovýchovná jednota Jistebník                        21 

Bulletin k výro čí 70-ti let trvání organizované tělovýchovy v Jistebníku a 55-ti let jistebnické kopané - oslavy 24.6.2006 

hokeje byl tehdy pan Vlastimil Šugarek. 
 
Léta 1963 – 1968 
  

V roce 1963 Halata Jiří a Šugárek Vlastimil zaktivizovali hráče ledního hokeje natolik, 
že provedením registrace a zasláním první přihlášky do soutěže na Okresní svaz ledního hokeje 
založili oddíl ledního hokeje při TJ Sokol. Toto první registrované družstvo dospělých bylo 
zařazeno do III.třídy okresních soutěží a utkávalo se ve skupině s družstvy - TJ Josefovice, 
Sokol Olbramice a Sokol Klimkovice. Přestože veškerá svá utkání sehrávalo na hřištích 
soupeřů (nevlastnilo kluziště), tuto soutěž vyhrálo. Doprava k jednotlivým utkáním byla dle 
podmínek jednotlivých hráčů (kola, motocykly, auta, případně i pěšky). Velkým příznivcem 
tohoto oddílu, hlavně při zajišťování výzbroje, byl vedoucí pohostinství na obecním – pan 
Kašprlík. 

První registrované mužstvo dospělých tvořili hrá či : 
Besta Miroslav, bratři František a Josef Nitkovi, Říčný Václav, Šichor Jiří, Štandl Ladislav, 
Kovalčík Jaroslav, Kunz Vlastimil, Tomeček Oldřich, Sýkora Josef, Vijačka Štěpán, Pisch 
Josef, Halata Jiří, Šugárek Vlastimil, Reček Alois, Hykl Ladislav, Ficek Jan, Krejčí Jaromír, 
František, Milan a Miroslav Srokovi. 
 V roce 1964 byly zahájeny stavební práce pro vybudování vlastního kluziště, tj. 
bagrování, včetně srovnávání plochy a zřízení prozatímní vodovodní přípojky. Na těchto 
pracích se maximálně podíleli – Krejčí, Korpas, Rusek, Šugárek, Halata a Hýl P. Přes 
obětavou práci řady členů oddílu se však v zimním období nepodařilo zhotovit vlastní led, 
neboť čerpadlo PS-3 zapůjčené Státním rybářstvím zamrzávalo a taktéž napadlo v tomto roce 
velké množství sněhu. Družstvo hrálo ve stejném složení jako v předcházející sezóně okresní 
soutěž, hrálo všechny zápasy na soupeřových kluzištích a umístilo se na 2.místě. Dopravu 
k jednotlivým zápasům zajišťovala V3S ze Státního statku. 
 V roce 1965 pokračovaly stavební práce na kluzišti svahováním, zřízením elektrické a 
vodovodní přípojky do starých šaten (díky SRPŠ, jenž darovalo čerpadlo ALHO), zhotovením 
nízkých mantinelů a prozatímního osvětlení. Toto pracovní úsilí je korunováno nastříkáním 
prvního ledu pro potřeby oddílu a bruslící veřejnosti. Neobešlo se to bez potíží – hadice 
zamrzávaly, nedostatek otopu a hlavně nedostatečné místo pro převlékání hráčů ve stávající 
šatně. Na stavebních pracích se podíleli – ing. Lövy, Muroň, Kovalčík, Hykel, Rusek, Šugárek, 
Halata, Reček, Korpas, Tomeček O., Šichor J., Nitka Josef a František. Družstvo mužů bylo 
zařazeno do okresních soutěží III.třídy a ve skupině se utkávalo s družstvy – Sokola Josefovice, 
Sokola Pustkovec, Sokola Olbramice a TJ Rudý říjen Heřmanice. Celkově se umístilo na 
2.místě, v soutěži slušnosti na místě prvním. 
 V roce 1966 byla provedena rekonstrukce stávající šatny – zhotovení přepážek pro 
jednotlivá družstva, kabina rozhodčího, okna opatřeny okenicemi. Na těchto pracích se podíleli 
převážně – V. Šugárek, Křepelka L., Gelnar L., Tomeček O., Polášek M., Kunz V., Halata J., 
Říčný V. Družstvo bylo doplněno dalšími hráči, a to : Lubojackým J., Poláškem M. V této 
sezóně se dosáhlo výrazného úspěchu v okresní soutěži III.třídy umístěním na 1.místě mezi 
družstvy – Sokol Spálov, Sokol Hladké Životice a Sokol Suchdol. Doprava byla zajišťována 
požárnickou T 805. 
 V roce 1967 byla provedena demolice nízkých mantinelů a zhotoveny nové vysoké 
mantinely, které byly dokončeny za nevšední obětavosti Pische A., Dluhoše, Smolíka st., Vijačky 
Š. st., Šugárka st., Baďuříka za MNV, Vavroše J. – tajemník, Halaty, Šugárka Vl., Krejčího a 
Šichora. Družstvo hrálo v okresním přeboru s družstvy – Spartak Bílovec, Tatra Kopřivnice B, 
Sokol Pustějov, Sokol Bítov. Dosahovalo slabších výkonů a umístilo se na předposledním místě. 
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Úprava ledu před 
utkáním – stačily 
jen lopaty a silné 
ruce. V popředí 
vypomáhá s pří- 
pravou p. Bruzek 
Jiří, v dresu roz-
hodčího (vzadu) p. 
Halata Jiří. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
V roce 1968 byl proveden nátěr nových mantinelů a oprava stávajícího osvětlení. 

Poprvé v historii oddílu byly přihlášeny do soutěží dvě naše družstva, a to družstvo mužů a 
dorostu. Družstvo mužů hrálo v okresním přeboru s družstvy – Sokol Pustějov, Sokol Hladké 
Životice, Optimit Odry, TJ Nový Jičín, Sokol Petřvald a Tatra Příbor. Dorost pak s družstvy – 
Tatra Příbor, TJ Nový Jičín, OU Vagónka Studénka a Lokomotiva Suchdol. Bylo sehráno 
celkem 15 utkání – převážně bez úspěchu. Příčiny neúspěchů je však nutno hledat i v tom, že 
ostatní družstva měla možnost v přípravném období trénovat na zimních stadionech. Naše 
družstva nastupovala do soutěže bez řádné přípravy na led. 
 Při výčtu těchto let není možno opomenout, že nezávisle na oddílu ledního hokeje 
sehrálo družstvo žáků při ZDŠ v Jistebníku vedené paní učitelkou Janou Bajgarovou řadu 
úspěšných turnajů v rámci okresu. 
  

Tolik poměrně vyčerpávající historické údaje ze zachované Kroniky ledního hokeje o 
začátcích tohoto sportu v naší obci Jistebník. Následné roky byly výrazně poznamenány čím dál 
mírnější zimou (s problémy udržování ledové hrací plochy) a postupným ukončováním aktivní 
činnosti prvních hokejových nadšenců. Nedařilo se udržovat zájem o lední hokej v takové míře, 
aby oddíl doplňovali další noví mladí hráči. Postupně došlo k tomu, že v průběhu několika let 
byl oddíl ledního hokeje zrušen a hokejová výzbroj následně odprodána jiným oddílům. Nadále 
pokračující mírné zimy nedovolovaly provozovat vyhrazenou plochu ani pro účely bruslení 
veřejnosti a dřevěné mantinely bez potřebné údržby začaly postupně chátrat. Časem se tyto 
mantinely (nezištně budované v dřívější době desítkami hokejových nadšenců) staly i 
nebezpečné a z těchto důvodů byly v průběhu 80.let minulého století nakonec zrušeny.  
 
 Přestože oddíl ledního hokeje u nás již neexistuje hodnou řadu let, stále se najde v naši 
obci spousta nadšenců, kteří se „jen tak domluví“ a zajedou si zahrát hokej na zimní stadion do 
Studénky, Ostravy nebo do Bully Arény v Kravařích. Hodně pro tento sport vykonal a zájem 
mladých hráčů podnítil především ing. Jaroslav Vavrečka, který dlouhou dobu lední hokej 
„sponzoroval“ a dal tak mnohým mladým možnost hrávat pravidelně na ploše ZS ve Studénce. 
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 Koncem 50. a začátkem 60.let působil v obci Jistebník také oddíl odbíjené. Podle 
pamětníků (protože žádné konkrétní dokumenty se nedochovaly, jen několik starých fotografií) 
tento oddíl odbíjené byl organizovaný a vzájemné zápasy jeho členové sehrávali s mužstvy 
okolních vesnic a měst (mj. Bílovec, apod.). Byly také pořádány volejbalové turnaje. Snad si 
někdo vzpomene na tuto část sokolské éry, kdy na malém hřišti u Základní školy vznikla 
volejbalová hřiště a naši volejbalisté (např. P. Lövy, J. Stuchlý, Urbiš, J. Kovalčík, F. Šelepa a 
určitě jich bylo ještě více, o kterých ani nevíme) zde trénovali a sehrávali svá utkání. 
 

 
Na začátku 60.let minulého století postupně 

volejbalový oddíl zaniká a zlí jazykové tvrdí, že hlavním 
důvodem byla změna svobodného stavu hráčů na ženatý a 
nemalé rodinné starosti. 
 
 
 
 



                                                                     Tělovýchovná jednota Jistebník                        24 

Bulletin k výro čí 70-ti let trvání organizované tělovýchovy v Jistebníku a 55-ti let jistebnické kopané - oslavy 24.6.2006 

 
 
Snímky z volejbalových utkání na malém hřišti u Základní školy TGM v Jistebníku. V pozadí dům rodiny 
Havlíků. 
 

 
 
 Nicméně má volejbal své místo, protože pak v každém dalším desetiletí na několik let 
skupina stejně starých volejbalových nadšenců tuto činnost vzkřísí a několik let udržuje při 
životě, aby pak znovu zanikla a čekala na další nadšenou generaci. Naposledy byl volejbalový 
oddíl založen v roce 1981 a udržel svou činnost až do roku 1988.  
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 Po válce se v 50.letech minulého století činnost tělovýchovných jednot obohatila o další 
oddíly, ale základ sokolského ducha – tzn. nářaďová cvičení ve všech věkových kategoriích, 
nácviky na sokolské slety, později spartakiády, zůstaly v základní a rekreační tělesné výchově. 
Právě ZRTV tvořilo až do 80.let minulého století hlavní část činnosti TJ Sokol Jistebník. Bylo 
zapotřebí hodně cvičitelů pro cvičení všech složek. Cvičitelé se rekrutovali z učitelů a dalších 
členů TJ. Kvalifikace cvičitelů se zvyšovala školeními ve 4. a 3.třídách. Hlavní část 
tělovýchovné činnosti se v dané době koná ve školních tělocvičnách obou škol (na nádraží i ve 
vesnici).  

Pravidelná cvičení probíhala v těchto složkách :     
- cvičení rodičů s dětmi, 
- nejmladší žáci, 
- mladší žáci,  
- mladší žákyně,  
- starší žáci,  
- starší žákyně, 
- žákovský volejbal, 
- volejbal dospělých, 
- dorostenci, 
- muži, 
- ženy, 
- jazzbalet, 
- aerobik. 
 
 Cvičitelé a cvičitelky ZRTV, kteří působili v těchto letech : 
- Z. Nováčková, R. Mikesková, A. Stanovská, J. Lubojacká, M. Fialová, E. Tomášková, A. 
Juřinová, J. Křivánková, J. Matějová, L. Veselá, J. Jaroňová, J. Majerová, Š. Korpasová, A. 
Kavková, A. Honová, J. Urbánková, V. Sládečková, J. Bruzková, L. Muroňová, J. Pochylová, 
A. Munsterová, J. Paskerová, V. Pleskotová, L. Janotová, L. Řeháčková, H. Beláková, K. 
Ottová, M. Hoňková, V. Šimíková, L. Majer, M. Vašek, B. Hrabovský, F. Hrabovský, M. 
Krupa, B. Chudoba, M. Otto, M. Sládeček, S. Ogieglo, V. Mrázek, P. Chyla, P. Štibrocha. 
 
 ZRTV úzce spolupracovala se základní školou. Často učitelé byli nejen cvičiteli, ale i 
funkcionáři výboru ZRTV. Družstva dětí a mládeže se zúčastňovala pravidelně soutěží 
v nářaďovém cvičení (gymnastice) a získávala pěkná ocenění – ta nejcennější nebyla výjimkou. 
Každých 4-5 let družstva všech věkových kategorií nacvičovala na sokolské slety, později 
spartakiády. Nácviky skladeb školní mládeže spočívaly na bedrech převážně učitelů ZŠ. O 
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nácviky skladeb dalších věkových skupin se starali dlouhodobě jiní obětaví členové TJ. Byly to 
hlavně ženy. Za všechny jmenujme – Z. Nováčkovou, A. Juřinovou (obě cvičí dodnes). Ze 
začátku na celostátní veřejná cvičení se dostávaly do Prahy družstva žáků i dospělých. Později 
to byly ženy, které reprezentovaly jistebnickou Tělovýchovnou jednotu na cvičeních v Praze. 
 V letošním roce jedou na slet do Prahy cvičit – A. Juřinová a V. Dreslerová – za TJ 
Jistebník, za Sokol Polanku jistebničanky – Z. Nováčková a D. Kubišová. 
 
 Časem se cvičení vyvíjela a nestačilo už jen cvičit na nářadí nebo nacvičovat 
spartakiádní skladby. Mladí lidé se zájmem o určitý sport se chtěli sdružovat, sportovat a bavit 
se. Proto asi v r.1981 vznikl oddíl volejbalu, kde se setkávali chlapci i dívky ve věku 15 – 25 
let. Smíšené družstvo využívalo tělocvičnu v Základní škole. V r.1983 se zúčastnili turnaje 
v odbíjené, kde získali 3.místo.  
 
 

 
 
Část volejbalového družstva se svou kulturní vložkou na tělovýchovné akademii v r.1983, konané v Kulturném 
domě v Jistebníku. 
 
 

V r.1982 vzniklo cvičeni jazzbaletu pod taktovkou dvou Jarek – Lubojacké a Bruzkové. 
Cvičení si rychle získalo oblibu u mladých děvčat a v průběhu působení nacvičila několik 
skladeb a v r.1983 se přihlásila do okresní soutěže pódiových vystoupení. Citujeme ze zápisu 
zprávy o činnosti odboru ZRTV TJ Sokol Jistebník za r.1983 … „Této soutěže se zúčastnily 
poprvé a hned úspěšně jazzgymnastky vedené J. Bruzkovou a J. Lubojackou. Ve tvrdé 
konkurenci většinou středních škol získaly 3.místo. V závěru soutěže zatančily naše dvě 
cvičitelky svou vlastní taneční skladbu, čímž přispěly k důstojnému závěru této velmi efektní 
soutěže.“ 
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Akademie – r.1983. Duo Jarkas – J. Bruzková a J. Lubojacká – nacvičilo několik vystoupení, která zpestřovala 
programy tělovýchovné akademie okolních jednot. 
 
 
 Na přelomu 70. a 80.let začala činnost ZRTV gradovat. Funkcionáři se nezaměřují jen 
na klasické nácviky a cvičení, ale pořádají také mnoho jiných akcí ve spolupráci se školou a 
tehdejším SSM. Každým rokem se pořádaly : 
- zimní výstupy na Ondřejník, 
- od r.1980 – dálkový pochod Háj – Hrabyně – Jistebník, 
- turistický pochod Štramberk – Jistebník, 
- od r.1983 – Běh pro zdraví – 3 000 m – 1.ročník s převahou vyhrál Radek Schwaller (dnes to   
  známe asi pod pojmem Maratón pořádaný školou každoročně na oslavách Dne dětí), 
- od r.1986 – Pochod krajem sněženek, později organizovala ZŠ, 
- cyklistické výlety,  
- zimní zájezdy na hory, 
- Novoroční pochod okolím Jistebníka, 
- lehkoatletické čtyřboje – ve spolupráci se školou, 
- plnění Odznaků zdatnosti školních dětí (se školou), 
- vysílání členů TJ na školení nových cvičitelů. 
 
 U zrodu těchto akcí často stáli (mimo mnoha jiných osob) - L. Majer, J. Majerová, J. 
Matějová, K. Muroň, V. Sládečková a další. 
 
 V roce 1983 a 1984 byly ve spolupráci se školou uspořádány dvě tělovýchovné 
akademie. Podíleli se na ni cvičenci, cvičitelé, učitelé, výbor ZRTV (ve složení K. Muroň, L. 
Majer, J. Paskerová, J. Matějová, V. Sládečková, L. Veselá) a všichni sportovní příznivci. 
Vystoupila všechna družstva s pestrým sportovním a kulturním programem.    
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Tělovýchovná akademie v r.1983 – cvičení dorostenců. Na bradlech P. Chyla, vzadu připraveni S. Ogieglo, M. 
Vašek a cvičitel L. Majer.  
 

 
 

Tělovýchovná akademie v r.1984 – cvičení starších žákyň. Cvičitelky L. Muroňová a L. Řeháčková. 
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 Po roce 1989 činnost ZRTV stagnuje. Nastávají zmatky v členské základně, většina 
cvičitelů přestává aktivně cvičit, zanikají téměř všechna žákovská a dorostenecká družstva. 
ZRTV jako složka v Jistebníku postupně zaniká. 
 Těžiště práce v Tělovýchovné jednotě se přesouvá na fotbalový oddíl a jeho 
funkcionáře. V r.1990 se z názvu Tělovýchovná jednota Sokol Jistebník vypouští slovo Sokol a 
zůstává jen TJ Jistebník.  
 Nejvíce to pocítily ženy, které se ještě dokázaly stmelit v dané době ve větším počtu a 
nacvičit skladbu na 1.sokolský slet, kde je však sokolská obec jen zdráhavě mezi sebe 
přijímala. 
 

 
 
 
Trochu historie – spartakiáda červenec 1960. 
Mezi jistebnickými cvičenkami lez spatřit mj. 
– M. Rožkovou, Z. Nováčkovou, J.Golková, I. 
Vijačkovou, M. Oplerovou a další. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Uznání patří všem těm ženám, které neodradila počáteční nedůvěra sokolské obce na 
1.sletu v Praze, které neodradily ani dílčí zmatky v členské základně TJ a které stále vedly své 
cvičenky – nesmířily se s danou situací a nejprve si z vlastní iniciativy pronajímaly tělocvičnu 
na cvičení žen a kalanetiku. Později pod hlavičkou ASPV se připojují k jistebnické TJ. 
 
 
 V současnosti jsou stále pociťovány nedostatky hlavně ve cvičení mládeže, protože 
kromě fotbalu neexistuje v obci momentálně jiné sportovní vyžití dětí a mládeže.  

Obracíme se na Vás všechny, kteří tento Bulletin dostanete do rukou a budete číst tyto 
řádky – posilte naše řady, pokud Vám není lhostejná sportovní výchova mládeže. Stačí jen začít 
a ostatní jde samo.    
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 Zvláštní kapitolou naší Tělovýchovné jednoty Jistebník je i futsal (nazývaný též malá  
kopaná). Přestože současný celek CIGI CAGA Jistebník nemá organizačně, finančně, apod. nic 
společného s naší TJ, musíme se o tomto sportu, resp. o celku CIGI CAGA Jistebník v našem 
bulletinu zmínit, neboť určitá spojitost zde prokazatelně existuje. Kromě toho, že mají v názvu 
spojující jméno naší obce, je to především ten fakt, že původní celek CIGI CAGA vznikl 
z podnětu hráčů naší TJ Jistebník. A název navíc částečně připomíná známou  přezdívku 
Lumíra Gelnara, bývalého jistebnického brankáře (i když spolu nesouvisí). 
 
 Začněme tak trochu ze široka, vzpomínkami tehdejších přímých účastníků, mezi nimiž 
nechyběl ani Martin Otto, který tyto vzpomínky volně sepsal (a my je rádi využíváme - viz 
níže). 
 
Zpráva o jednom povedeném ročníku fotbalového dorostu v Jistebníku 
 
 Psal se ročník soutěže 1983/1984. Před touto či předchozí sezónou přešli do kategorie 
mužů takoví hráči, bez kterých se zdálo, že kvalitní výkony tehdejšího jistebnického dorostu 
upadnou do průměru. Jednalo se především o Tomáše Nováka, Luboše Volného, Ladislava 
Uhla, Luboše a Jarka Hasalu, Honzu Šestáka či Stanislava Nováka. Ti všichni byli 
dlouhodobými oporami tohoto týmu, proto sezóna 1983/84 předčila všechna očekávání. Chod 
týmu zajišťovali několik sezón vedoucí mužstva Pavel Folga a jeho nástupce a dlouholetý 
funkcionář Jirka „Ali“ Ertel. Trenérem byl současný správce fotbalového areálu pan Stanislav 
Nesvadba, v závěru sezóny pak pan Antonín Krayzel, který tomuto týmu dost fandil. 
 Tehdejší okresní přebor dorostu byl rozdělen na dvě skupiny. Jednu skupinu vyhrál tým 
Romo Fulnek, druhou náš tým TJ Jistebník. Oba týmy se utkaly jako vítězové svých skupin 
v dvojzápase o postup do krajského přeboru. Týmy byly vyrovnané, své skupiny vyhrály 
s náskokem, počet Jistebníkem vstřelených branek se tehdy přiblížil stovce (přesně 98 gólů).   
 Jelikož se mnou chodil do stejného ročníku bíloveckého gymnázia (tehdy pro Jistebník 
ještě neznámy Rosťa Brož), kapitán Fulneku, každé pondělí jsme probírali fotbalový víkend. 
Čím více se blížil víkendový dvojzápas roku, tím bylo hecování intenzívnější – bylo jasné, že se 
z kamarádů stanou minimálně na dva zápasy velcí soupeři. 
 Sobotní ráno, čas prvního utkání ve Fulneku, nám všem zúčastněným přineslo velké 
rozčarování. Celou sezónu jsme bojovali s nízkým počtem hráčů, výjimkou nebylo, že jsme 
nastupovali jen v desíti, apod. Tentokrát se nás sešlo pouze devět! Břetislav Hrabovský musel 
v rámci předvojenského braneckého výcviku absolvovat seskoky padákem ve vzdáleném 
Šumperku. K utkání však nenastoupil také nejlepší střelec soutěže a pozdější „bomber 
Regionu“ v soutěži mužů – Petr „Dodo“ Tomeček. Důvod? Vzpomíná, že někteří naši  
funkcionáři si zřejmě nepřáli případný historický postup dorostu do krajské soutěže (zřejmě 
z finančních důvodů) a určitým způsobem jej od účasti v utkání odradili. 
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Do Fulneku jsme tedy odjeli v devíti hráčích, trenérem nám byl pan Antonín Krayzel, 
který sebou přibral svého syna Petra (ten však samozřejmě nemohl nastoupit, neboť byl v té 
době registrován v týmu SOU Vítkovice). 

K samotnému utkání asi tolik – Mirek Sládeček uviděl žlutou kartu už v šatně, když po 
svém ústně ohodnotil nominaci a příchod „vyhlášeného“ rozhodčího Skoumala z nedalekých 
Stachovic. Po celé utkání se náš oslabený tým bránil tlaku domácích. První gól jsme dostali 
(jak jinak) - z penalty. Atmosféra houstla i díky některým zbytečně tvrdým zákrokům, které 
rozhodčí netrestal (jeden ze soubojů s naším skvělým brankářem Zdenkem Švrčkem dohráli 
domácí bez povšimnutí rozhodčího takovým způsobem, že zranění oka náš gólman nikdy 
nevyléčil a způsobilo mu mj. i pozdější problémy při získání zaměstnání). Domácí nakonec 
zvítězili 5 : 0. 

    Hořkost z prohry, výkonu rozhodčího či zranění brankáře zůstalo ve většině hráčů 
navždy. 

Druhé odvetné utkání se hrálo v neděli v Jistebníku, v kompletní sestavě. V jedenácti 
hráčích jsme Fulnek porazili pouze 2 : 0 a do krajské soutěže tak postoupil náš soupeř. 

Sestava tehdejšího jistebnického dorostu vypadala zhruba takto – brankář Z. Švrček, 
obránci M. Sládeček, B. Hrabovský, P. Vijačka, záložníci M. Besta, J. Horník, R. Schwaller, M. 
Otto, útočníci P. Tomeček, P. Nesvadba, trenéři A. Krayzel, S. Nesvadba, vedoucí družstva Jiří 
Ertel. 
 
 
Něco o vzniku týmu CIGI CAGA Jistebník 
 
 Někteří hráči tohoto dorosteneckého týmu se stali o několik roků později základem nově 
se tvořícího týmu malé kopané, v současnosti mistrovské CIGI CAGA Jistebník. Už 
v dorosteneckém věku jsme pořádali turnaje v malé kopané na jistebnickém hřišti, většinou pod 
hlavičkou SSM. Malá kopaná v té době získávala na popularitě, byla vhodným doplňkem 
velkého fotbalu a zvláště v letních měsících spojovala účast na turnajích s příjemným výletem. 
Na turnaje jsme jezdili vlakem, posléze vlastními auty, hradili si vše z vlastní kapsy – občas 
znamenalo vítězství v turnaji malou finanční částku, kterou se alespoň zalepilo startovné nebo 
náklady na dopravu či malé občerstvení. Duší naší party byl Jaroslav Horník, každý z nás však 
týmu dával něco svého, měli jsme stejný pohled na sportovní život, společné zážitky utužovaly 
náš tým. Prvního turnaje pod hlavičkou CIGI CAGA jsme se zúčastnili v létě roku 1988. 
Jednalo se o Havířovský pohár malé kopané (tzv. HAPOMAKO) hraný na hřišti Na Stružníku, 
na kterém se tenkrát sešlo 53 týmů. Sobotní zápasy nám vyšly a na penalty jsme postoupili do 
nedělní finálové skupiny, kde jsme prohráli s reprezentačním výběrem ČSSR 2 : 3 a poté také 
s tehdejším několikanásobným českým šampiónem a pořadatelem turnaje, týmem Kosmos BAT 
Havířov 1 : 3 a umístili se na konečném 6.místě. 
 Tohoto turnaje se zúčastnili – brankář Břetislav Hrabovský, hráči Jaroslav Horník, 
Tomáš Novák, Radek Schwaller, Martin Otto, Miroslav Sládeček, Radim Krayzel a Viktor 
Urbánek – všechno jistebničtí rodáci nebo členové naší TJ. 
 Ještě k názvu CIGI CAGA. Ten jsme použili z vítězného fotbalového pokřiku, který si 
sebou z vojny přivezl do civilu Tomáš Novák. 
 Vyrovnané zápasy s nejlepšími nás utvrdily v tom, že jdeme správným směrem a že 
v tomto sportu můžeme dosáhnout určitých úspěchů. V dalším období s námi někteří hráči 
přestali jezdit a naopak se k týmu připojila dlouholetá brankářská opora – Jaroslav „Jim“ 
Tilscher, po návratu z vojny také budoucí hvězda nejen CIGI CAGA Jistebník, ale i 
reprezentace České republiky – Petr Krayzel. Později přišel do Jistebníka i do týmu náš 
fulnecký „starý známý“ ambiciózní Rosťa Brož, který ve spolupráci s Jarkem Horníkem dotáhli 
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tým od krajské soutěže až k titulu mistra ČR. Tomu však předcházela dlouhá cesta a nutná 
velká obměna kádru, přišly kvalitní posily, takže někteří jistebničtí zakladatelé týmu postupně 
CIGI CAGA opouštěli.  
 

  
Na ilustračním snímku šestice jistebnických hráčů CC Jistebník – stojící zleva Radek Schwaller, Radim Krayzel, 
Rostislav Brož, Martin Otto, spodní řada zleva – Petr Krayzel a Jaroslav Horník. 
 
 Přehled turnajů, kterých se účastnila ještě stará jistebnická parta : 
 

- další ročníky turnaje HAPOMAKO v Havířově a stejný turnaj, hraný však v hale – 
s názvem HAPOSAKO, 

- vánoční turnaje v Bílovci, kde hráči dokázali obhájit prvenství z předchozího ročníku, 
- mezinárodní turnaje v Jistebníku a přátelství s belgickým Turnhout, 
- turnaj v Suchých Lazcích (zde se hrálo poprvé v krásných moderních fialových dresech, 

turnaj se však výsledkově moc nepovedl, 
- začátkem 90.let přibyly turnaje v Kopřivnici (i vítězné), 
- turnaj Stěžery Cup u Hradce Králové (rovněž vítězný), 
- turnaje v Třinci, 
- halové turnaje v Blansku, 
- několik turnajů v Ostravě, 
- turnaj ve Frankfurtu nad Mohanem – průvodcem účastníků fotbalového zájezdu 

z Jistebníka byl pan Otakar Vavrečka, jistebnický rodák a velký fanda sportu, který tým 
CIGI CAGA společně se svým bratrem Jaroslavem Vavrečkou několik let finančně 
podporoval.    
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Hráči CIGI CAGA Jistebník se tradičně zúčastňovali letních turnajů v malé kopané pořádaných na našem 
hřišti a téměř pravidelně (až na výjimky) je vyhrávali. Na obrázku z těch dob jde již vidět částečnou obměnu 
kádru, kdy ubývalo jistebnických hráčů a přibývalo „přespolních“. Přesto tady mají jistebničtí ještě stále 
navrch. V horní řadě můžete spatřit ještě  Rosťu Brože, Radima Krayzla, Jarka Tilschera, v dolní řadě pak 
Jarka Horníka, Radka Schwallera a Petra Krayzla.  
 

 
A ještě jednou pohled na tým CIGI CAGA na jistebnickém fotbalovém hřišti – tentokrát již s větším počtem 
„mimojistebnických“ hráčů, kteří však zároveň do družstva přinesli další fotbalovou kvalitu. 
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 Rozdíl mezi úvodními „amatérskými“ kroky našich hráčů a kroky a výsledky 
současného týmu CIGI CAGA Jistebník je za těch uplynulých 18 let opravdu velký, byť ani ty 
úvodní „amatérské“ výsledky nebyly na danou dobu tak špatné. V současném týmu nadále 
působí už jen dva jistebničtí rodáci – Petr Krayzel (výrazná postava v brance CC Jistebník i 
české reprezentace) a Pavel Myška (rovněž na postu brankáře), ale výsledky a zápasy CIGI 
CAGA Jistebník nenechávají klidnou velkou část jistebnických sportovních fanoušků, kteří si 
již zvykli pravidelně jezdit na „domácí“ utkání do bílovecké haly. Velké množství příznivců 
jezdí se svým týmem i po celé republice. Jsme rádi (přestože CC Jistebník není součástí naší 
TJ), že svými skvělými výsledky dělají naší obci reklamu a těší nás, že i právě díky tohoto 
týmu mnozí lidé v Čechách a na Moravě vědí, kde se malá obec Jistebník vůbec nachází. 
Proto jen pro dokreslení pár slov o pokračování tohoto skvělého celku, který v současnosti 
vystupuje pod názvem CC R. MROČEK-LKW JISTEBNÍK .    
 
 Fotbalový klub CC Jistebník byl oficiálně založen 31.7.1992. Dostupné prameny o 
počátcích vzniku CIGI CAGA uvádějí, že -  „neoficiální kořeny vzniku klubu sahají o 4 roky 
hlouběji …“  (což jsme jenom potvrdily texty na předchozích stranách, zapůjčenými Martinem 
Otto). Dále se v oficiálních pramenech uvádí : „Tehdy se na naprosto amatérské, „pláckové“ a 
rekreační bázi seskupila parta nadšenců, kterou spojila touha zahrát si fotbálek pod hlavičkou 
Cigi Caga Jistebník. Dle svých pracovních, volnočasových a především finančních možností se 
tento spolek účastnil různých turnajů ve sportu tehdy zvaném malý fotbal. Výsledky na těchto 
akcích nebyly nejhorší a poněvadž v okrese Nový Jičín tehdy neexistovala žádná postupová 
soutěž, zůstali tito hráči i u příležitostných, jednorázových akcí. Postupem času však v myslích 
vítězila snaha o konfrontaci, soutěživost a srovnání s jinými, což vedlo k uspořádání 1.vlastního 
turnaje v červenci 1992. Tohoto konání se zúčastnilo mj. také pozvané družstvo z Belgie, a to 
byl zřejmě ten poslední impuls, po kterém se rozhodly vedoucí osobnosti tohoto seskupení, že 
pozvednou název Cigi Caga Jistebník na pozici legendárního, samostatného, právnického 
subjektu. Tato událost nastala u Ministerstva vnitra ČR registrací dne 31.7.1992. Kádr Cigi 
Caga byl tehdy tvořen některými kmenovými hráči bývalé „skupiny“ doplněný o nejlepší 
fotbalisty ostravského týmu Jindřich, jenž v té době hrával tzv. krajskou ligu. Klub CC Jistebník 
následně přebral nástupnická práva ostravského celku a od sezóny 1992-1993 se objevuje 
v krajské lize. Suverénně tento klub pak zvládl celou svou soutěž – z 15-ti zápasů 14 vítězství a 
jedna remíza a v kvalifikaci vítězství ve čtyřčlenné finálové skupině – což znamenalo postup do 
nejvyšší soutěže, kde tento celek hraje nepřetržitě od sezóny 1993-1994“.  
 

Jen stručně připomeňme úspěchy týmu CIGI CAGA Jistebník : 
 

- dvojnásobný mistr České republiky – v r.2002 a v letošním roce 2006, 
- účastník Champion League 2002, 
- trojnásobný vicemistr České republiky – v r.1996, 1997 a 2004, 
- trojnásobný bronzový medailista nejvyšší soutěže – v r.1998, 2000 a 2001, 
- trojnásobný vítěz Českého poháru – v r.1996, 2000 a 2001), 
- vedoucí celek dlouhodobé historické tabulky nejvyšší soutěže (1.místo s 56-bodovým 

náskokem na druhou Viktorii Žižkov). 
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Závěrem jen malé poděkování, a to 
nejprve - všem hráčům CIGI 
CAGA Jistebník za dosavadní 
skvělou propagaci obce Jistebník 
jak v České republice, tak při 
mezinárodních zápasech v Němec-
ku, Slovensku, Polsku, Itálii, 
Rusku, atd., a dále - konkrétně 
jistebnickému rodákovi Petrovi 
Krayzlovi, který patří mezi 
nejúspěšnější hráče „fialek“ (v 
dresu národního týmu odehrál 
úctyhodných 95 zápasů) a navíc 
svou kariéru spojil jen a pouze 
s fialovým dresem CIGI CAGA 
Jistebník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Současný výkonný výbor TJ Jistebník zvolený valnou hromadou pro rok 2006 : 
Předseda   : Jiří Novobílský 
Organizační pracovník : Jiří Konečný 
1.místopředseda  : Ivan Lövy 
2.místopředseda  : Jiří Veselý 
Členové výkonného výboru : Tomáš Novák, Miroslav Vavroš, Pavel Storzer, Rostislav Straka,  

  Ludmila Veselá. 
 
Poděkování patří všem velkým i menším sponzorům naší TJ, kteří nám pomohli v 

roce 2006 – všichni jsou uvedeni na upomínkovém plakátu k oslavám konaným v letošním 
roce. 

Kromě nich patří poděkování i desítkám obětavců z řad členů i nečlenů TJ, kteří 
v minulosti i v současnosti nesčetněkrát naší TJ pomohli.  
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PROGRAM  LETOŠNÍCH  OSLAV  NAŠÍ  TJ  
 
 Protože lidská paměť je velmi zrádná věc, uvádíme závěrem tohoto Bulletinu program 
letošních oslav, abychom si zase po pár letech lépe připomněli, co se v roce 2006 na hřišti 
v Jistebníku vůbec odehrávalo a co probíhalo. 
 
9,00 hod. TJ Jistebník - Petřvald    utkání mladších benjamínků 
9,40 hod. TJ Jistebník - VOKD Poruba   utkání benjamínků 
10,30 hod. TJ Jistebník - Baník Ostrava   utkání žáků 
11,30 hod. vystoupení gymnastek VOKD Poruba a GK Vítkovice 
12,00 hod. TJ Jistebník - Baník Ostrava   utkání dorostenců 
13,30 hod. vystoupení gymnastek VOKD Poruba a GK Vítkovice 
14,00 hod. slavnostní zahájení 
15,00 hod.  TJ Jistebník - Bernolákovo (Slovenská republika) utkání starých gard  
16,30 hod. střelba na reprezentačního brankáře 
17,00 hod. TJ Jistebník - Internacionálové České republiky utkání mužů s internacionály 
 

 
 
19,00 hod. Vystoupení hudební skupiny MANGO GO z Bílovce  
20,00 hod. Letní karneval se skupinou REZON 
23,00 hod. Slavnostní ohňostroj. 
 

V průběhu slavnosti bude hrát v odpoledních hodinách Jistebnická 13, dále bude 
probíhat autogramiáda reprezentantů a letošních mistrů republiky ve futsalu – hráčů CIGI 
CAGA Jistebník, připraveno bude bohaté občerstvení, slosovatelné vstupenky, atd. 

 


