
 



 

PŘEDMLUVA 

Vážení sportovní přátelé, 
pamětníci i současníci jistebnické tělovýchovy (a nejen kopané) ! 

V letošním roce si Tělovýchovná jednota Jistebník připomíná dvě pro ni 
významná výročí:   

- 80 LET vzniku Tělovýchovné jednoty v obci Jistebník    

- 65 LET od zahájení soutěžní činnosti jistebnické kopané. 

Pro tuto příležitost jsme připravili na sobotu 25.06.2016 spojené oslavy. 
V tomto bulletinu, který vznikl k oběma výročím, najdete stručné 
informace o fungování naší tělovýchovné jednoty za posledních deset 
let. Dočtete se o kopané, cvičenkách, hokeji a dalších volnočasových 
aktivitách, které jsou nějakým způsobem spjaty s naší TJ.    
 

O dalších převážně historických informacích si můžete přečíst v prvním 
bulletinu z roku 2006, kde je shrnuto vše od počátku vzniku Sokolu 
Jistebník až právě po rok 2006. Ten najdete volně ke stažení na našich 
stránkách: www.tjjistebnik.cz/ostatni/ke-stazeni/ 
 

 „Každým rokem se snažíme zkvalitnit 

zázemí a zlepšit podmínky nejen pro naše 

fotbalisty.“ 

Rostislav Straka, předseda TJ Jistebník, z.s. 

HISTORIE TJ V BODECH 

 Počátky naší TJ sahají až do roku 1930. 

 První začátky činnosti TJ byly v roce 1932 (telocvičná činnost). 

 V roce 1936 vznikla samostatná Tělovýchovná jednota Sokol  

      Jistebník (TJSJ) a také Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ). 

 V roce 1941 byla činnost TJSJ a DTJ ukončena jejich rozpuštěním.  

 Po roce 1945 se v Jistebníku obnovuje Sokolská jednota, využívá se  

      pro tyto účely školní tělocvična.V tomto období se činnost jednoty  

      velice zpestřila. K oddílu základní rekreační tělesné výchovy (ZRTV)   

      přibývají oddíly kopané, ledního  hokeje, sportovní gymnastiky a   

      volejbalu. 

 Po roce 1948, kdy se začalo uskutečňovat sjednocení tělovýchovy, 

se rozdrobené tělovýchovné složky sjednotily do jediné  tělovýchovné organizace pod názvem 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL JISTEBNÍK. 

 Tělovýchovná jednota Sokol Jistebník získala v roce 1948 pozemek o rozloze 3 ha (nynější fotbalové hřiště). 

 Členové Sokola dokončili přípravu hřiště v roce 1950. 

 Přelom roku 1950-51 znamenal pro jistebnický fotbal zahájení první soutěžní sezóny. 

 V soutěžní sezóně 1984 - 1985 se družstvo MUŽŮ historicky zapsalo prvním postupem z Okresní soutěže 

sk.C do Okresního přeboru. To vše pod vedením tehdejšího trenéra pana Maliny. 

 V roce 1990 se změnil název naší TJ na TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISTEBNÍK. 

 Od roku 1996 do současnosti se také výrazně změnil a zvelebil areál hřiště (nové šatny / sprchy / záchody / 

oprava a rekonstrukce hospůdky / nové tribuny / střídačky / zavlažování hřiště / přístřešek pro kapely / 

výstavba rozhlasovny / prostory pro reklamní bannery). 

 

POSLEDNÍ VELKÝ 
ÚSPĚCH 

Sezona 2012 - 2013 nám 

přinesla pod taktovkou trenéra 

Richarda Štrose historicky 

první postup do zatím nejvyšší 

hrané soutěže, a tou je - 1.B 

třída. 

 

CO JSTE MOŽNÁ 
NEVĚDĚLI 

Do roku 2016 zažili jistebničtí 

muži celkem 10x postup a 7x 

sestup.  

 

Letos se naši muži umístili na 

krásném třetím místě a k 

postupu do 1.A třídy jim 

chyběly pouhé 2 body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjjistebnik.cz/ostatni/ke-stazeni/


 V sezóně 2009 - 2010 postoupili naši MUŽI podruhé do Okresního 

přeboru. To vše pod taktovkou trenérské dvojice (Vilém Demel  

a Petr Krayzel). 

 Sezóna 2012 - 2013 nám přinesla historicky první postup do zatím 

nejvyšší hrané soutěže a tou je 1.B třída (trenér Richard Štros). 

 V roce 2016 jsme museli změnit název naší TJ, dle nového   

občanského zákoníku, na TJ Jistebník, z.s. 

 

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ OD ROKU 2006  

PO SOUČASNOST 

2006 - 2007    III.třída 
2007 - 2008    III.třída (sestup do IV. třídy) 
2008 - 2009    IV. třída (Postup do III. třídy) (trenér V. Demel / P. Krayzel) 
2009 - 2010    III.třída (Postup do OP) (trenér V. Demel / P. Krayzel) 
2010 - 2011    Okresní přebor (trenér Richard Štros) 
2011 - 2012    Okresní přebor (trenér Richard Štros) 
2012 - 2013    Okresní přebor (Postup do 1.B) (trenér Richard Štros) 
2013 - 2014    1.B třída, sk. "D" (trenér Richard Štros) 
2014 - 2015    1.B třída, sk. "D" (trenér Richard Štros - podzim 2014 
                                                    trenér Martin Štverka - jaro 2015)  
2015 - 2016    1.B třída, sk. "D" (trenér Martin Štverka) 
 
 

 

 

FOTOKOUTEK 

     

   

 

 

 

KONTAKT 

TJ Jistebník, z.s. 

Jistebník 178 

742 82  Jistebník 

IČ: 60336463 

Číslo FAČR: 8040171 

Tel.: +420 739 719 792 

e-mail: info@jistebnik.cz 

web: www.tjjistebnik.cz 
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KONEČNÁ UMÍSTĚNÍ VŠECH FOTBALOVÝCH DRUŽSTEV ZA POSLEDNÍCH DESET LET 

Ročník :   2006 – 2007 

Muži  (IR PROGRES III. Třída)      4.místo      37 bodů   skóre 60 : 36 

Dorostenci (Okresní přebor)    11.místo     22 bodů   skóre 58 : 94 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        4.místo     35 bodů   skóre 49 : 30  

Ročník :   2007 – 2008 

Muži  (III. Třída)      11.místo (sestup)   19 bodů   skóre 52 : 34 

Dorostenci     >>> nebyli přihlášeni do soutěže 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        5.místo     42 bodů   skóre 75 : 21  

Ročník :   2008 – 2009 

Muži  (IV. Třída sk. „B“)        1.místo (postup)   51 bodů   skóre 94 : 18 

Dorostenci (okresní přebor)    12.místo (sestup)   10 bodů  skóre 23 : 95 

ŽÁCI       >>> nebyli přihlášeni do soutěže 

Ročník :   2009 – 2010 

Muži  (III. Třída)          2.místo (postup)   43 bodů   skóre 47 : 22 

Dorostenci (okresní přebor)        1.místo (postup)   59 bodů   skóre 83 : 12 

ŽÁCI       >>> nebyli přihlášeni do soutěže 

* Dorost spojen s Petřvalden N.M. 

Ročník :   2010 – 2011 

Muži  (Okresní přebor)        8.místo     33 bodů   skóre 36 : 39 

Dorostenci     >>> nebyli přihlášeni do soutěže 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        6.místo     26 bodů   skóre 35 : 33  

Ročník :   2011 – 2012 

Muži  (Okresní přebor)        2.místo     59 bodů   skóre 75 : 29 

Dorostenci     >>> nebyli přihlášeni do soutěže 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        4.místo     30 bodů   skóre 55 : 23  

Ročník :   2012 – 2013 

Muži  (Okresní přebor)        1.místo (postup)   57 bodů   skóre 67 : 27 

Dorostenci     >>> nebyli přihlášeni do soutěže 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        1.místo (postup)   40 bodů   skóre 98 : 8  

* Muži postoupili do 1.B Třídy sk. D 

* Žáci postoupili, avšak kvůli nedostatku hráčů se nepřihlásili do vyšší soutěže a zůstali v Okresní soutěži sk. „B“     

Ročník :   2013 – 2014 

Muži  (1.B Třída sk. „D“)        8.místo     32 bodů   skóre 34 : 47 

Dorostenci (Okresní soutěž)        5.místo     14 bodů   skóre 27 : 38 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        2.místo     28 bodů   skóre 37 : 29  

* Dorost spojen s Petřvaldem n.M. 

Ročník :   2014 – 2015 

Muži  (1.B Třída sk. „D“)    10.místo      31 bodů   skóre 35 : 40 

Dorostenci (Okresní přebor)        5.místo     36 bodů   skóre 72 : 32 

Žáci  (Okresní soutěž sk. „B“)        5.místo     13 bodů   skóre 35 : 99  

Ročník :   2015 – 2016 

Muži  (1.B Třída sk. „D“)        3.místo      50 bodů   skóre 63 : 26 

Dorostenci (okresní přebor)        4.místo              32 bodů   skóre 75 : 50 

Žáci  (okresní přebor)         9.místo         9 bodů           skóre 39 : 117 

 



 

JISTEBNÍK POMÁHÁ AFK HOŘÍN – CO O NÁS NAPSALI? 

 

Není pomoc jako pomoc! Tato v nás však zanechala hluboké 
vzpomínky. Dobrá nálada, kterou kluci z Moravy přivezli, vydržela po 
celý jejich pobyt v naší obci a hlavně I v nově opraveném fotbalovém 
areálu AFK. 

V roce 2013 postihly naši obec Hořín a především náš domovský areál 

veliké záplavy. Nikdo z místních nepřemýšlel o tom, jak budeme opět moci 

využívat pohostinnost místního prostředí, které je jediným společenským 

místem, kam každý druhý týden přijdou příznivci místního fotbalu zhlédnout 

zápas svých hráčů nebo nových budoucích nadějí našeho fotbalu. 

Mezi ty, kteří nám pomohli v těžkých chvílích narovnat naši sportovní 

činnost, patří několik týmů z okolí i z Moravy. To nejlepší, co nás mohlo 

potkat, je setkání s našimi fotbalovými kolegy z Moravy - v tomto případě z 

klubu TJ Jistebník. Sami hráči a funkcionáři klubu se rozhodli nejen 

poskytnout finanční pomoc, ale i sami tento dar v podobě míčů přivezli. 

Je sobota 21.9.2013 10:00 hod. a my vítáme vzácnou návštěvu v našem 

areálu. Po prohlídce kabin a seznámením se s naším klubem (při kafíčku) 

se připravujeme k prvnímu z dnešních tří zápasů. V tradiční čas 10:45 

odehraje svůj zápas naše áčko, aby po nich v 13:30 nastoupili naši žáci.  

Po tomto zápasu čeká naši návštěvu exhibiční utkání Divokých koček proti 

dětem - straším žákům. Večer si pak zpestřujeme grilováním se starou 

gardou. 

Vše má spád a naši hosté si užívají atmosféru, kterou s sebou samozřejmě 

přivezli. Před druhým dnešním zápasem (ten první vyhráli naši hráči nad 

týmem Řepína "B" 4:0) dostáváme slíbenou pomoc v podobě nových 12 

míčů, které budou využívat starší žáci. Kromě tohoto dárku, děti  

(samozřejmě i hráči soupeře) obdržely bonbóny " Baníčky ", které jsou 

typické pro okolí Ostravy. Kromě zápasu, který děti zvládly a porazily svého 

soupeře z Cítova 2:0, jsme si všichni libovali v atmosféře setkání.  

Po zápasu Divokých koček, kterého se naši přátelé zúčastnili, jsme začali 

vše připravovat na večerní setkání se starou gardou.  

 

CO JSTE MOŽNÁ 
NEVĚDĚLI 

Šest dní pustošila Čechy velká 

voda, řeky pomalu klesly, ale 

lidé měli oči pro pláč. Všude 

bahno a zpustošené domovy.  

 

Podle pojišťoven dosahovaly 

škody po záplavách v roce 

2013 až do výše 20 miliard 

korun. Tyto povodně si 

vyžádaly pravděpodobně 8 

lidských životů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Období nečinnosti využil náš místopředseda a provedl fotbalové kolegy po naší vísce i s patřičným výkladem nejen 

historie ale i současnosti. 

Večer se jedním slovem povedl. Jak říkal návštěvník Pavel Myška (bývalý gólman repre do 21let) důležité bylo, že 

jsme tvrdě začali a pak jen přidávali. Oprášili jsme několik hitů jako byl Vysoký jalovec, Rožnovské hodiny, Když jsem 

šel z Hradišťa a nebo píseň z filmu Přátelé Zeleného údolí - Kdybys tak náhodou ..... a další, které se v nově 

postavené klubovně ještě asi nezpívaly. Největším hitem se stala píseň Po kalíšku, která nám v uších zněla i v dalších 

dnech. 

„Po kalíšku po kalíšku – po kalíšku dáme, pak si zazpíváme  

po kalíšku, po kalíšku.“ 

Druhý den začal předáním dalšího daru v podobě míčů pro naše nejmladší hráče. Zápas se opět vydařil a my jsme 

svého soka z Mělníka porazili 13:2. Děti a stejně tak i soupeř si zápas užili a v obou týmech jsme viděli nadějné 

fotbalisty.  

 

 

                „ Návštěva v nás zanechala velmi pozitivní dojem a byla tím 

nejlepším pojítkem mezi solidaritou a fotbalovým funkcionařením 

mezi týmy z obou konců naší republiky. Nešlo ani o to se ukázat, ale o 

samotný přístup těchto pro nás již přátel, kteří nás v těchto těžkých 

chvílích přijeli podpořit. To v nás uchovává  trvalé vzpomínky, které 

budeme chtít nahradit naší návštěvou na Moravě.“ 

 
Jiří Kaiser, předseda T.J. AFK Hořín 



A protože Sokol není jen o fotbale, povíme si něco i o našich 
Jistebnických cvičenkách. 
 

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 

Činnost České asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV) navazuje na 

snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport 

široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho 

následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a 

dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. 

Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být 

zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou 

životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský 

význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové 

závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům. 

 

XIII. GYMNAESTRÁDA 2007 – Dornbirn (Rakousko) 

 

Ve dnech 08. - 14. července 2007 se konala v rakouském městě Dornbirn 

pod zasněženými Alpami XIII. Světová Gymnaestráda, což je největší 

svátek gymnastických aktivit Světové gymnastické federace.  

Výprava České republiky byla složena ze zástupců České asociace Sport 

pro všechny (ČASPV), České obce sokolské (ČOS) a Českého svazu 

univerzitního sportu. Výprava čítala téměř 800 cvičenců.  

Této gymnaestrády se zúčastnilo přes 22 tisíc cvičenců ze všech pěti 

kontinentů. ČASPV reprezentovalo 457 cvičenců a mezi nimi i dvě cvičenky 

z Jistebníku - Věra Dresslerová a Anna Juřinová. Představily se v 

hromadné skladbě "Pohoda" (Czech relax). 

 

 

CO JSTE MOŽNÁ 
NEVĚDĚLI 

ČASPV nabízí všem 

zájemcům pestrý výběr 

pohybových aktivit: cvičení 

předškolních dětí, cvičení 

rodičů s dětmi, outdoorové 

aktivity, moderní hudebně-

pohybové formy, všeobecnou 

gymnastiku, rekreační sporty, 

zdravotní tělesnou výchovu, 

psychomotoriku, taneční sport, 

step, jógu, tradiční čínská 

cvičení a přetláčení rukou.  

Do programu jsou zařazovány i 

experimentální pohybové 

aktivity: kin-ball, möllky, 

woodball, in – line skating, 

stand up board paddling (SUP) 

aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. GYMNAESTRÁDA 2011 – Lausanne (Švýcarsko)  

 

Ve dnech 10. - 16. července 2011 se ve Švýcarském Lausanne za účasti 21 

tisíc cvičenců z 54 zemí světa konala XIV. Gymnaestráda. Česká republika 

do tohoto sportovního dění vyslala 900 cvičenců a nadšenců, z toho za 

ČASPV cvičilo 350 žen a 90 mužů na skladbu „Prázdniny“ na písně Karla 

Gotta. Z okresu Nový Jičín se tohoto sportovního svátku zúčastnilo 8 

cvičenců a z tohoto počtu jedna cvičenka z Jistebníku (paní Anna Juřinová). 

Sportovní svátek byl slavnostně zahájen na olympijském stadionu v 

Lausanne se všemi olympijskými ceremoniemi.  

 

“Po celou dobu konání jsme zhlédli vystoupení 

cvičenců a gymnastů z různých částí světa a 

byly to pro všechny nezapomenutelné 

okamžiky.” 
 

Anna Juřinová, členka ČASPV, Jistebník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO JSTE MOŽNÁ 
NEVĚDĚLI 

V tělocvičně ZŠ T.G.M. 

v Jistebníku probíhá  

pravidelné cvičení žen.  

V hodinách dokáží skloubit 

prvky aerobiku a strečinku. 

Používají různá cvičební 

nářadí.  

 

Je dobré naučit se ovládat své 

tělo a upevnit si své zdraví a 

tím naplnit i odkaz sokola 

Tyrše: „Ve zdravém těle, 

zdravý duch“. Součástí jejich 

cvičení jsou i pravidelné zimní 

a jarní pochody po okolí 

Jistebníku a v Poodří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. GYMNAESTRÁDA 2015 – Helsinky (Finsko)  

 

Celosvětová gymnaestráda se konala ve dnech 12.-18.7.2015 ve Finsku.  

Do Helsinek se sjelo přes 21 tisíc sportovců z 52 zemí světa. Sportovci  

předvedli, co v nich je. To vše pod letošním heslem Gymnaestrády Let ́s 

make the earth move - tedy „pohněme společně zemí“. Do Helsinek 

odcestovalo i 839 sportovců z České republiky, byli to zástupci obce  

Sokolské, gymnasté a zástupci České asociace sportu pro všechny. 

V sobotu 11.7.2015 jsme odletěli z letiště Václava Havla v Praze směr  

Finsko. Po dvou hodinách letu přistáváme na letišti v Helsinkách.  

Po vyřízení všech formalit jsme dorazili do našeho nového domova,  

do  prostor střední školy, kde se ubytováváme. V neděli byl program zahájen  

dvouhodinovým průvodem, který se vydává přes Helsinky k olympijskému  

stadionu, kde byla 15. celosvětová gymnaestráda oficiálně zahájena.  

Celý týden je cvičební. Na stadionu probíhá cvičení hromadných skladeb  

a ve sportovních halách se konají pódiová cvičení. Naše skupina asociace 

sportu pro všechny měla společnou skladbu pro 350 žen a mužů - cvičení   

s obručemi a medicinbaly. Je před námi 1 generálka a 3 vystoupení  

na olympijském stadionu. Po celý týden sledujeme vystoupení cvičenců  

a  gymnastů z různých zemí světa. Děvčátka ze Zimbabwe, Německa, Itálie,  

mexické tanečnice, portugalští, brazilští i čeští gymnasté předvádějí 

neuvěřitelné výkony. Hluboký citový dojem v nás zanechává vystoupení  

mentálně postižených mladých cvičenců z Rakouska. Za všemi sportovními 

výkony je spousta hodin nácviku, dřiny a obětavosti. Měli jsme čas i  na 

prohlídku hostitelského hlavního města.   

Navštívili jsme historické i kulturní památky, tržiště ryb a zažili jsme i plavbu 

lodí po Baltu. V sobotu všechny cvičence čekalo slavnostní ukončení, 

závěrečná cvičení a symbolické předání symbolů 16. celosvětové 

gymnaestrády, která se  bude  konat  v Rakousku.  V pondělí  20.7.2015  

ve  zdraví  a  plní  dojmů  a zážitků přistáváme v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HC JISTEBNÍK CARPS 

Na předchozí dlouholetou historii jistebnického hokeje bylo navázáno v roce 

2010, kdy se mladá generace jistebnických občanů rozhodla založit ryze 

amatérský celek HC Jistebník Carps. Zakládajícími členy byli Petr Makový, 

Martin Šajna, Jiří Vitoch a Jan Prnka. Nejprve bylo odehráno několik 

přátelských zápasů na okolních zimních stadionech v Porubě, Kravařích 

nebo ve Studénce. V létě roku 2010 se nově vzniklý klub přihlásil do 

amatérské hokejové ligy neregistrovaných hráčů v Bohumíně. Této soutěže 

se zúčastnily celkem 4 celky, které po celou sezonu sváděly tuhé boje o 

hokejové body. Jistebnický klub tuto soutěž s přehledem a velkým náskokem 

vyhrál a navíc posbíral i individuální trofeje za nejlepšího střelce – Jan 

Rybička a nejlepšího obránce – Jiří Vitoch. 

 
Horní řada zleva: Tomáš Pek, Tomáš Vykydal, Aleš Kučera, Tomáš Prnka, Miroslav Pek, 

Matěj Hasala  

Dolní řada zleva: Petr Makový, Vojtěch Dostál, Jakub Bruzek 

Družstvo hokejistů (Jistebník Carps) v sezoně 2010/2011 tvořili -   

Kozelský Ivo, Dostál Vojtěch, Makový Petr, Vitoch Jiří, Bruzek Jakub, Šebera 

Martin, Vykydal Tomáš, Prnka Jan, Šajna Martin, Tyleček Petr, Rybička Jan, 

Tomášek Filip, Hasala Matěj, Pek Tomáš, Kučera Aleš a Veselý Ondřej. 

V posledním zápase premiérové sezony byly představeny nové dresy 

s novým znakem. Hokejisté uspořádali pro fanoušky autobusový výjezd do 

Bohumína právě na poslední kolo sezony, po kterém byly předány medaile 

a poháry pro nejlepší. 

V létě roku 2011 se členové klubu rozhodili vyměnit Bohumínskou hokejovou 

ligu za Amatérskou hokejovou ligu ve Studénce, ve které hrají dodnes. 

K tomuto rozhodnutí došlo z důvodů menších nákladů na dopravu, větší 

konkurence (10 soupeřů) a pestřejší skladby soupeřů. Tato soutěž je opět 

organizovaná pro neregistrované hráče. Zúčastnit se však mohou  

i registrovaní hráči, kteří už s výkonnostním hokejem pod hlavičkou ČSLH 

skončili. 

 

CO JSTE MOŽNÁ 
NEVĚDĚLI 

Jistebničtí hokejisté pořádají 

každý rok na Štědrý den 

veřejné bruslení na zimním 

stadionu ve Studénce.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HC Jistebník v sezóně 2011/2012 obsadil v základní části předposlední  

10. místo a v následných bojích o umístění si ještě o jednu příčku polepšil  

a premiérovou sezonu ve Studénce zakončil na 9. místě. 

Družstvo hrálo ve stejném složení jako v Bohumíně, posílené o další dva 

jistebničany – Jana Rypla a Miroslava Peka. 

Sezonu 2012/2013 končí klub bez větších úspěchů na poslední příčce. Za 

zmínku ovšem stojí fakt, že v létě roku 2013 se HC Jistebník zúčastňuje 

mezinárodního amatérského hokejového turnaje. Zde se setkali s týmy ze 

Slovenska, Finska nebo Maďarska. Svého zástupce v turnaji mají i ligoví 

veteráni z Kladna. Tento turnaj se odehrál na zimním stadionu v Klášterci 

nad Ohří. Výsledkově končí Jistebník na 11. místě z 12 zúčastněných týmů. 

I přes toto nepovedené umístění se turnaj natolik zalíbil, že na něj klub jezdí 

dodnes. Turnaj je specifický v tom, že mění své působiště. 

Hráčskou premiéru za HC Jistebník si v Klášterci odbyl další nováček – 

Tomáš Prnka. Ten byl poté zařazen i na soupisku soutěže ve Studénce  

a plnohodnotně se tak zařadil po bok ostatních hráčů reprezentujících 

Jistebník na hokejových kluzištích. 

V sezoně 2013/2014 končí klub v Amatérské hokejové lize ve spodních 

patrech tabulky, tentokrát na předposledním místě. Chuť si ovšem spravuje 

na již zmiňovaném letním turnaji, který se tentokrát konal v Hodoníně. Na 

tamním hokejovém stadionu Jistebník vyhrál svou základní skupinu, čímž se 

dostal do přímých bojů o medaile. V semifinále ovšem přišla prohra s týmem 

z Bulharska. V zápase o 3. místo se nepodařila urvat medaile proti 

pražskému týmu s exotickým názvem Americká Samoa. Ovšem i tak je  

4. místo velkým úspěchem jistebnického klubu. Také tento turnaj byl ve 

znamení premiér, k týmu se připojila další mladá tvář, tentokrát Danek 

Sládeček. 

Sezonu 2014/2015 obohatily 2 nové týmy studenécké soutěže a Jistebnický 

klub zakončil základní část na 9. místě z 13 týmů. Následný boj o umístění 

už tak úspěšný nebyl a soutěž opět končí umístěním na předposledním 

místě. V srpnu roku 2015 zajížděl klub opět do Hodonína na již tradiční 

mezinárodní turnaj. Loňské 4. místo se bohužel nepodařilo obhájit a domů 

si HC Jistebník odvezl tentokrát malinkou trofej za 10. místo. Světlým 

momentem na tomto turnaji bylo ocenění pro Matěje Hasalu, který od 

organizátorů turnaje obdržel cenu pro nejlepšího hráče. 

Letos na jaře skončila klubu zatím poslední sezona, ve které si sice připsal 

rekordní počet 8 výher, ale přesto to v konečném účtování opět stačilo pouze 

na předposlední místo. Tato sezona patřila zároveň k těm organizačně 

nejtěžším, hráčům se nevyhýbala častá zranění, jiní ztráceli chuť do hokeje 

a hlavně 3 stabilní členové kádru z pracovních důvodů museli svou kariéru 

v jistebnickém dresu přerušit. Z těchto důvodů docházelo v sezoně 

k častému doplňování kádru hráči z Ostravy. Ti sice byli posilami, ale 

rozhodně by klub nechtěl, aby se toto stávalo pravidlem, a aby výraz 

„jistebnický hokej“ byl jen v názvu a znaku klubu. Myšlenkou klubu bylo  

a stále je být v maximální možné míře opravdu jistebnickým klubem 

s většinou jistebnických hráčů. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mimo soutěžní aktivity o body do tabulek pořádá klub HC Jistebník Carps, dnes už tradiční, Vánoční veřejné bruslení. 

To se koná vždy Štědrý den dopoledne. Jistebnická veřejnost, kamarádi, známí, rodiny a jejich ratolesti si mohou zdarma 

zabruslit. K dispozici je také možnost zastřílet si na vystrojeného brankáře. Na zahřátí se podává čaj (pro dospělé 

neřidiče dle libosti patřičně okořeněný něčím ostřejším) a pro ty nejmenší je připraveno drobné občerstvení v podobě 

lízátek, bonbonů a jiných sladkostí.  

Hned po skončení veřejného bruslení a po úpravě ledu je odehrán již tradiční exhibiční zápas členů HC Jistebník Carps 

proti Staré gardě jistebnického hokeje.  

“O výsledek zde ani tolik nejde, hlavní je zahrát si, užít si sportovně-

sváteční atmosféru a třeba i potkat známé tváře, se kterýma se 

v průběhu roku tolik nepotkáváme.” 
 

Vojtěch Dostál, hokejista HC Jistebník Carps  

 

   

                   

 

 

 

 

 



HRY BEZ VENKOVSKÝCH HRANIC 

Zábavné sportovně založené přátelské klání osmičlenných družstev. Hry 

jsou putovní, každý rok se konají v jiné obci regionu Poodří. Účastnit se 

smí z každé obce pouze jedno družstvo, čtyři ženy, čtyři muži, ale fanoušků 

si mohou přivézt nespočet  . Obec Jistebník se zúčastnila tohoto 

přátelského klání celkem čtyřikrát. 

 

SKOTNICE - 09.06.2012 

Naše první “oťukávající” soutěž. Ačkoli za deště, vyrazil náš tým ve skvělé 

a bojovné náladě. 

 

 

SESTAVA: Rostislav Straka, Andrea Krayzlová, Ivoš Zeman, Tamara 

Zemanová, Tomáš Fiala, Markéta Fialová, Radek Šichor, Petra Šichorová. 

Ve   Skotnici se sešlo celkem 17 soutěžících obcí. Skotničtí připravili 

celkem 7 disciplín, pobavily nás už jen jejich názvy. Asi nejvtipnější nám 

přišel ,, Žabák fotbalista,, kdy si postupně každý z družstva musel na sebe 

obléknout zelené obrovské trenky, čepici, šátek a na nohu (kterou kopal)  

potápěčskou ploutev. Trefit míč ploutví do brány, nic nelehkého. Přes 

veškeré úsilí jsme skončili na 16 místě, ale poslední jsme nebyli.  

 

MOŠNOV - 08.6.2013 

Další ročník nás na cestu do Mošnova doprovázelo sluníčko a opět veselá 

nálada. 

SESTAVA: Rostislav Straka, Andrea Krayzlová, Ivoš Zeman, Nikol 

Zezulková, Adam Vlček, Lenka Šajnová, Radek Šichor, Petra Šichorová 

Pořadatelé Mošnova také nezklamali a připravili pro šestnáct soutěžících 

družstev úžasné disciplíny, a perfektní zázemí. Nasmáli jsme se, když se 

nám Adam při ,,válení sudů,, dokutálel opět na start, velice překvapen, kde 

že to je, nebo když si Radek nabral pořádně mouku do nosu při 

lovení ,,perel,, sherry rajčátek z hladké mouky. Radek sice ještě hodinu 

smrkal mouku  , ale vše dobře dopadlo, i Adamovi se vrátil zpět 

orientační smysl. I v Mošnově jsme zůstali na chvostu pořadí, ale 

nevzdáváme se. 

 

CO JSTE MOŽNÁ 
NEVĚDĚLI 

Hry bez venkovských hranic je 

zábavné sportovní klání za 

účasti soutěžních družstev 

členských obcí Regionu Poodří 

v netradičních disciplínách.  

 

Pro návštěvníky je připravena 

podívaná plná odvázané 

zábavy, sportovního nasazení 

a chtění zvítězit. Soutěž se 

pořádá  každoročně a vždy  

v jiné sdružené obci.  

 

První sportovní klání proběhlo  

13. června 1999 v Pustějově. 

Motto her: „Smyslem akce není 

vyhrát, ale zúčastnit se, 

pobavit se, setkat se a probrat 

neprobrané“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERNARTICE NAD ODROU - 07.06.2014 

Třetí zastávkou družstva Jistebníku byly Bernartice. Kdo nás 

reprezentoval? 

SESTAVA: Rostislav Straka, Libuše Straková, Ivoš Zeman, Nikol 

Zezulková, Adam Vlček, Nikol Krayzlová, Radek Šichor, Petra Šichorová 

Super pořadatelé, kteří se nás hned po příjezdu ujali a měli pro sedmnáct 

družstev připravené vše, aby v horkém odpoledni nikdo nestrádal. Osm 

úsměvných a zapeklitých úkolů. Např. ,, Na statku,,  házení lopatou ,, 

hovínka,, z PUR pěny věrohodné barvy do provizorního hnojiště, nebo ,, 

Hasiči v akci,, velice náročná disciplína, která se nám ale hodně povedla 

jako i ostatní úkoly, což bylo také vidět na našem krásném konečném 

osmém místě.  

 

VRAŽNÉ - 06.06.2015 

Loňský ročník her se týmu Jistebníku podařil nejlépe, ale nepředbíhejme. 

 

 

SESTAVA: Radek Šichor, Petra Šichorová, Petr Nesvadba, Nikol Vašková,                  

Jiří Mohyla, Vendula Tomášková, Jakub Straka, Jana Máchová 

Znovu horké odpoledne, kde nás na hřišti ve Vražném čekalo dalších 

patnáct družstev obcí regionu Poodří. Nachystaný manuál s osmi úkoly,  

jen vybrat ten pravý pro vsazení žolíka, dvojnásobný počet bodů. Jediná 

disciplína, která se nám nezdařila byla ,, Vlaštovko leť,, ale větru 

neporučís. Úžasně jsme se pobavili u ,, Přebírání hrachu,, hlavně tedy 

fanoušci. Část družstva poletovala po hřišti mávajíce ,,křídly,, a ve 

štamprlkovém zobáčku, přenášeli hrášky. Nebo jsme se zasmáli 

u ,,Umělého oplodnění,,. Tento úkol Vám nedokážu ani popsat, ale nic 

neetického za ním nehledejte .  Výsledkem bylo naše krásné druhé místo 

v celkovém pořadí. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrovský potlesk by měl patřit všem pořadatelům her, kterých jsme se směli zúčastnit. Vidět, jak se dokáží spojit 

všechny organizace v obcích a vymyslet a společnými silami uspořádat krásné odpoledne plné zábavy a pohody pro 

hosty z jiných obcí, ale  také pro své, a to jak velké, tak i malé občany.  

 

“Kdo se zúčastnil některého ročníku her jako člen družstva, určitě 

s úsměvem vzpomíná a kdo se přijel za námi jen podívat a podpořit 

nás, jistě strávil krásné odpoledne a dobře se nasmál. Moc děkujeme 

za podporu.” 

Petra Šichorová, členka týmu Jistebník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSLEDNÍ INFORMACE K OSLAVÁM  

PROGRAM OSLAV (25.06.2016): 

11:00 hod. neoficiální zahájení 

12:00 hod.  ZÁPAS / žáci / Jistebník – Bravantice 

13:15 hod.  oficiální zahájení 

14:00 - 16:00 hod. zábavný program pro děti (pirátská show) 

16:30 hod. ZÁPAS / Stará garda / SG Jistebník - Internacionálové ČR 

18:00 hod. HUDBA 

22:00 hod. OHŇOSTROJ 

 

V průběhu celého dne můžete vidět vystoupení gymnastů, modelářů, hasičů 

(jak malých, tak zásah profesionálních hasičů) a olympioniků. Pro děti je 

připraven po celý den skákací hrad. 

A NA ÚPLNÝ ZÁVĚR . . .  

Současný výkonný výbor TJ Jistebník zvolený valnou hromadou pro rok 2016 : 

Předseda: Rostislav Straka 

Místopředseda & pokladník: Ing. Jiří Vitoch 

Ostatní členové výkonného výboru: Jiří Veselý ml., Martin Mohyla, Lukáš Malý 

 

„Poděkování patří všem velkým i menším sponzorům naší TJ, kteří 

nám pomohli v roce 2016 – 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.“ 

 
Jiří Veselý ml., člen Výkonného výboru TJ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


