Ročenka 2018
TJ Jiskra Aš má v současné době 370 členů, z toho 170 dětí a mládeže, kteří jsou zapojeni
do sportovní činnosti v oddílech: kopaná, stolní tenis, basketbal, nohejbal, šachy, aerobic,
jóga. O sportovní činnost členů jednotlivých oddílů se mimo jiné starají trenéři. Jedná se cca
o 25 dobrovolných trenérů. Mimořádná pozornost je věnována hlavně na úseku mládeže.
Mimo sportovní činnosti musí tělovýchovná jednota věnovat pozornost a starat se o objekty,
které má ve vlastnictví. Jedná se zejména o areál a budovu na Tyršově domě, což si
vyžaduje nemalé náklady, které si musí TJ shánět sama pomocí různých dotací a výběrem
svých členských příspěvků. Dále se musí naše TJ spoléhat na dotace na činnost všech oddílů
na dotace z města, Karlovarského kraje, ČUS, MŠMT a dalších institucí (jedná se hlavně o
mládež).

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Aš v roce 2018
Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Aš v roce 2018 vedle sportovních aktivit věnoval
pozornost doplnění členské základny. V polovině září uskutečnil nábor mládeže v
předškolním a školním věku. Zájem o stolní tenis mezi mládeží je však minimální. Před
zahájením mistrovských soutěží v ročníku 2018/2019 tak měl oddíl 37 členů, z toho 13
mladých stolních tenistů. První tým st. tenistů v loňském roce sestoupil z divize do
Krajského přeboru I. třídy. Pro nedostatek aktívních hráčů se nepodařilo sestavit záložní
závodní tým. A-tým tak tvoří Radek Jánský, JUDr. Ivan Dospíšil, Mgr. Michal Jánský,
Nguyen Huy Hac, Ladislav Lošťák a Le Quang Trung. . Zástupci oddílu dosáhli v letošním
roce i velmi pěkných individuálních sportovních úspěchů. Mladí st. tenisté se pohybují v
popředí bodovacích turnajů konaných v rámci okresu Cheb a Karlovarského kraje. V
polovině prosince se uskutečnily ve Velké Hleďsebi a Chebu okresní přebory Chebska
všech věkových kategorií. Mezi několika desítkami soutěžících se neztratily ani mladí stolní
tenisté TJ Jiskry Aš z líhně trenéra Radka Jánského. V kategorii mladších žáků obsadil
Antonín Žibrický 2. místo a společně s Filipem Krnáčem získali 3. místo ve čtyřhře.
Vavříny sbírali také ve starších žácích, když ve dvouhře obsadili třetí místo Antonín
Žibrický a Filip Krnáč. Ve finále této kategorie prohrál a 2. místo obsadil Bruno Zienert.
Dvě třetí místa také patřila ve čtyřhrách párům Žibrický-Krnáč, Zienert-Holota ( V.
Hleďsebe). Zdá se, že po odchodu některých odchovanců ašského st. tenisu do Chebu a
Lomnice se blýská na lepší časy a cílevědomá práce trenéra Radka Jánského s mládeží
přináší výsledky. V Krajském přeboru 1. třídy obsadilo po první polovině mistrovských
soutěží mužstvo dospělých 4. místo. Tabulku vede bez porážky tým B. Sokolov, na druhém
místě je záložní tým Sl. Karlovy Vary a třetí záložní tým V. Hleďsebe. Cílem st. tenistů pro
druhou polovinu soutěže je zabojovat o druhé místo v tabulce, které v příznivé variantě
zajišťuje postup do divize. O sportovní a ekonomické zázemí oddílu se stará nepočetný
funkcionářský kolektiv oddílu pod vedením předsedy oddílu pana Radka Jánského. Kvalitní
sportovní zázemí „Tyršáku“, dobře sehraný funkcionářský tým lidí a finanční podpora

města Aš a Karlovarského kraje vytváří podmínky pro konání krajských a celostátních akcí
v Aši a odpovídající prezentaci města Aš a Karlovarského kraje. Finanční dotace ve výši 20
000,- Kč od Karlovarského kraje a finanční příspěvek města Aš jsou použity pro nákup
stolně tenisových potřeb pro mládež, a to především potahů, míčků, jednotných dresů a na
startovné a cestovné mladým hráčům při účasti na celostátních akcích. Členové oddílu se
také podílí na organizování mezinárodního turnaje vozíčkářů v Chebu, který se koná
každoročně v letních měsících.
Oddíl stolního tenisu nezapomíná i na širší zapojení veřejnosti do sportovního zápolení
s bílým míčkem. Každoročně organizuje v období vánočních svátků turnaj i pro rekreační
hráče a v loňském roce se na již 26. ročníku sešlo v tělocvičně na 51 vyznavačů stolního
tenisu. Široké veřejnosti je také určen turnaj na počest dlouholetého hráče a funkcionáře
oddílu a Tělovýchovné jednoty Jana Podstaty, který se koná vždy v dubnu. Oddíl dále
každoročně organizuje ve spolupráci s ing. L. Chynoranským turnaj pro jednotlivce a
družstva neregistrovaných hráčů, o který je mezi vyznavači bílého míčku v Aši a okolí
velký zájem.
Oddíl stolního tenisu svou činností přispívá k velmi dobré propagaci města Aš a
Karlovarského kraje nejen v regionu ale i na celostátní úrovni. Předsedou oddílu je Radek
Jánský.

TJ Jiskra Aš - oddíl basketbalu rok 2018
Oddíl basketbalu má v současné době 62 členů z toho 30 dětí. Pravidelně trénují družstva
staré gardy, mužů, žen a smíšené přípravky chlapců a děvčat ve věku 6– 9 let.
Družstvo mužů hraje krajský přebor karlovarského kraje, družstvo žen oblastní přebor
plzeňského a karlovarského kraje. V roce 2018 se muži umístili na 3. místě a ženy na 7.
místě.
Basketbalový oddíl, také každoročně pořádá vánoční a velikonoční basketbalové turnaje pro
širokou veřejnost. Předsedou oddílu je Mgr. Jiří Koubek.

Oddíl šachy a nohejbal v roce 2018
Patří mezi oddíly, které zatím nehrají aktivně žádnou soutěž, ale pravidelně 2x týdně trénují
a pořádají turnaje pro širokou veřejnost.

Aerobic a jóga v roce 2018
Tyto dva oddíly fungují pod vedením Věry Mátlové v areálu Tyršova domu a jsou určeny
široké veřejnosti. Cvičení probíhá 2x týdně aerobic, 2x týdně jóga.

Předseda celé tělovýchovné jednoty Jiskra Aš je pan Libor Oravec. Veškeré kontakty,
informace a odkazy na jednotlivé oddíly najdete na webových stránkách 
www.tjjiskraas.cz
nebo můžete využít
e-mail
jiskra.as@gmail.com
.
Případně se můžete informovat na
sekretariátu TJ Jiskra Aš, která má sídlo na adrese Aš, Klicperova 2170
/3.

