BASKETBAL V HUMPOLCI
1966 - 2016

Basketbalový oddíl TJ Jiskra Humpolec vznikl v roce 1966 díky skupině nadšenců (J. Šimek, P. Bílek, J. Janák). Do této doby se basketbal hrál na školách,
kde velkým propagátorem tohoto sportu byl učitel na ZŠ Hálkova Antonín
Müller. První historický přátelský zápas muži odehráli dne 22. listopadu 1966
v Pelhřimově. Výše zmíněné nadšence v tomto historickém zápase doplnili
ještě K. Vondra a J. Kučera, J. Kunsch, J. Havel, F. Honzl. V lednu 1967 byl tým
Humpolce dodatečně zařazen do jihočeské oblasti, kde se začala psát historie
mistrovských zápasů. Postupem času vytvořili silnou konkurenci klubům ze
Strakonic, Č. Budějovic, Písku, Kaplice a dalším účastníkům jihočeské oblasti.

První dochovaná fotografie oddílu z roku 1968.

Kádr družstva se postupně rozšiřoval o další hráče, jejichž jména bychom si
měli připomenout – Aleš Pustina, K. Krpálek, P. Jenč, E. Vošický, Z. Held, J. a P.
Trtíkové, J. Kavřík, J. Šerák, P. Rytíř, J. Pavlovec, O. Svoboda, M. Tvarůžek.
V dalších letech se k mužům přidávala postupně i mládež (minižáci, žáci,
dorostenci, dorostenky). Později se také přidaly i ženy. Basketbalový oddíl
se v 70., 80. a 90. letech pyšnil jednou z nejširších mládežnických základen
v kraji. Dorostenecké týmy hrály republikové soutěže, žactvu se dařilo postupovat na mistrovství republiky. Tato péče o děti a mládež přinesla i úspěchy,
o kterých bychom se v této ročence k 50. výročí založení klubu rádi podělili
a zavzpomínali.

horní řada zleva: Jiří Janák, Jan Pavlovec, Jiří Šimek, Pavel Rytíř, Julius Kunsch
spodní řada zleva: František Honzl, Pavel Trtík, Pavel Bílek.

Rok 1974 a zřejmě největší úspěch humpoleckého basketbalu, kdy se družstvo žáků stalo mistry ČSR. Mistrovství se uskutečnilo 3. - 5. května 1974
v Brně. Nejlepším střelcem celého mistrovství se stal František Kubík a společně s Františkem Kutišem se dostali i do all star turnaje.

22. listopadu 1966 první přátelský zápas v Pelhřimově
Pelhřimov – Humpolec 33:47
Body Humpolce: Bílek 17, Janák 13, Honzl 6, Vondra 6, Kunsch 4, Šimek 1.
21. ledna 1967 v 15:00hod první mistrovský zápas humpoleckého basketbalu
v jihočeském přeboru proti Milevsku.
Jiskra Humpolec – Sp. Milevsko 47:38 (24:19)
Body: Janák 22, Bílek 14, Kunsch 4, Honzl 4, Kučera 3
Ihned od 18:00 hod. se hrálo druhé utkání, které domácí hráči také dokázali
vyhrát 46:40.
O tento úspěch se postarali – horní řada zleva trenér Antonín Müller, František Kubík, Stanislav Dvořák, Petr
Tomšů, František Kutiš, Vlastimil Karafiát, Zdeněk Mikulášek, trenér Josef Šerák, spodní řada zleva Luboš
Svoboda, V. Dulík, Milan Městka, Ladislav Novotný, Jaroslav Pustina, Oldřich Městka.
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18. května 1977
Velkým zážitkem pro některé humpolecké muže bylo exhibiční přátelské
utkání proti reprezentaci Kuby, kterému se postavil výběr hráčů okresu
Pelhřimov.

Foto z utkání dorostenek je z roku 1974.

Spodní řada zleva: J. Šerák, T. Herrera, F. Kutiš, N. Luaces, P. Tomšů, R. Herrera, Z. Held, G. Marguez, Z. Mikulášek, horní řada zleva: P. Bílek, F. Morales, Dr. Gregor, J. Roca, J. Kavřík.

Rok 1986 přinesl další mezník humpolecké historie, kdy se družstvu mužů
podařilo poprvé postoupit z jihočeské oblasti do II. ligy. Dařilo se jim v této
soutěži udržet a hrát ji pravidelně několik let. Bohužel žádná fotografie se
v archívu nedochovala.
O tento úspěch se přičinili: František Kubík, Miloš Lesina, Vlastimil Karafiát, Petr
Tomšů, Zdeněk Mikulášek, Milan Dygrýn, Pavel Buben, Jiří Hlavnička, Jaromír
Havel, trenérem družstva byl Pavel Rytíř.
Nelze opomenout ani ženskou složku oddílu. Jen 7 let po založení oddílu
a ročním tréninku se do soutěží zapojilo družstvo dorostenek.
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Největším úspěchem v historii ženských družstev byl postup do II. ligy v roce
1996, kdy klub oslavil již 30 let činnosti. Následující sezónu 1996/1997 si družstvo žen vyzkoušelo hrát tuto vyšší soutěž.

V prvních letech byla domácí palubovkou sokolovna na Tyršově náměstí
z roku 1928.

O tento úspěch se zasloužili: Renata Havlíčková, Romana Bečvářová, Barbora
Jančičková, Dáša Hendrychová, Jitka Beránková, Eva Horáková, J. Šlechtová,
Marie Čeledová, Barbora Jenčová, Jana Fialová, Iva Chaloupková, trenérem
Pavel Bílek.

Další místem byla přetlaková hala (tzv. nafukovačka), která byla slavnostně otevřena 20. listopadu 1980.
Tato hala je již minulostí a všichni si jistě velmi dobře vzpomenou, kde
stávala, že to bylo vedle bývalého městského domu pionýrů a mládeže.
Její stavba od prvního kopnutí trvala skoro přesně 1 rok a dokonce se
v dobovém tisku objevila i informace, že na její stavbě se odpracovalo
16 847 brigádnických hodin.
Všichni bývalí hráči si jistě velmi dobře vybaví jejich účasti na vánočním turnaji, jehož historie sahá až do roku 1964, kdy se uskutečnil první ročník. Pro malé
připomenutí přehled vítězů prvních ročníků:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Náměstí
České Město
Náměstí (Šerák, Bílek, Čáp, Hošek)
Dálnice (Kavřík, Kavřík, Mišejda, Trnka, Trtík J., Trtík P., Kopecký)

Každý se jistě bude umět zařadit, za kterou humpoleckou čtvrť bojoval v poháru mládeže. V turnaji se objevovala družstva jako Cípek, České Město, Dálnice, Litochleby, Náměstí, Paneláky, Rybníček a další.
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Pro rozvoj basketbalu ale i dalších sportů byla přínosem nová hala přistavěna
roku 1986 ke stávající sokolovně.

Nejdále to z odchovanců dotáhl Ondřej Dygrýn, který v posledních letech hrál
nejvyšší českou soutěž a připsal si dokonce i několik startů v reprezentačním
dresu.

Slavnostní otevření proběhlo 8. února 1986.

Fotografie české reprezentace z roku 2011, kde v dresu s č.8 je Ondřej Dygrýn

V roce 1997 oddíl pořádal MČR v kategorii starších žáků a v roce 1998 starších
žákyň.

Reprezentační dres, byť jen v dorosteneckém věku, oblékl i Jakub Němec.

Za 50 let prošlo napříč všemi družstvy oddílu stovky hráčů a hráček. Někteří to
dotáhli až do dospělých, jiní k basketu jen nakoukli na krátký čas v žákovské
nebo v dorostenecké kategorii.
Nelze zapomenout ani na trenéry, kteří obětovali svůj volný čas, a trávili spousty hodin v tělocvičnách po celé České republice (dříve Československa).

Na fotografii v prostřední řadě druhý zleva.

8

TJ JISKRA HUMPOLEC

BASKETBAL 1966 - 2016

9

Po mnohaletém pobytu v jihočeském přeboru a několika neúspěšných finálových sériích v play-off se družstvo mužů podívalo opět do 2. ligy v sezóně
2012/2013.

ních a obětavých trenérů, kteří by se věnovali mládeži. Pokud se mezi mladými členy oddílu nenajdou budoucí trenéři, kteří se mládeži začnou věnovat
a budou schopni a ochotni jim obětovat spoustu volného času, je samotná
existence klubu vážně ohrožena.
Autoři této ročenky se omlouvají těm hráčkám, hráčům, trenérkám, trenérům
případně dalším činovníkům, kteří se v textu nebo na fotografiích nenalezli.
Rozhodně nešlo o úmyslný záměr. Vycházeli jsme z nasbíraného materiálu,
který překvapivě nebyl tak bohatý, jak jsme se z počátku domnívali. Nicméně
pokud vlastníte nějaký text (výstřižek z novin nebo zápis z utkání), fotografie,
nebo dokonce video záznam některých zápasů rozhodně uvítáme, když se
o tento materiál s námi podělíte. Rádi bychom co nejvíce rozšířili a doplnili
archiv humpoleckého basketbalu.
Materiál můžete zaslat na emailovou adresu: 50humpolec@gmail.com
www.bkhumpolec.hostuju.cz

Fotografie ze sezóny 2012/2013 – horní řada zleva: trenér Jiří Kot, Petr Sláma, Jan Dygrýn, Jan Vaněček,
Miroslav Pipek, Stanislav Vítek, as. trenéra Petr Dygrýn, spodní řada zleva Martin Princ, Filip Růžička, Martin
Zet, Tomáš Krejčí, Kryštof Kabelka, Lukáš Jirák, Ondřej Svoboda.

Skok po mnohaletém působení v kraji do 2. ligy byl moc velký a nepodařilo se
soutěž zachránit.
Po sezóně 2013/2014 v jihočeském přeboru se podařilo zužitkovat získané
zkušenosti z vyšší soutěže a do 2. ligy se bez větších problémů následující sezónu vrátit. Poslední 2 sezóny družstvo mužů již hrálo důstojnou roli v této
celorepublikové soutěži.
Bohužel v současné době budoucnost basketbalového oddílu není vůbec růžová. Oddíl trpí nejen nedostatkem hráčů, ale především nedostatkem kvalit-
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Galerie nezařazených fotografií - poznáte se?
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Poděkování patří všem sponzorům, kteří se podílejí nebo podíleli na podpoře humpoleckého basketbalu:

22

TJ JISKRA HUMPOLEC

BASKETBAL 1966 - 2016

23

www.bkhumpolec.hostuju.cz

