Výroční zpráva o činnosti oddílu košíkové Jiskra Kyjov
za sezónu 2011/2012

Tato hodnotící zpráva je veřejně přístupná a je určena všem, kteří se
zajímají o dění v kyjovském basketbale a také všem, kteří chtějí
přispět k rozvoji sportovní činnosti mládeže v Kyjově a okolí.

Autoři:
Tomáš Čada, Miloslav Machalínek, Radek Koudela, Lukáš Šebesta

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012

STRANA 1

7.1.2013

OBSAH

Obsah ...................................................................................................................................................................... 2
Představení oddílu .................................................................................................................................................. 3
Strategie a záměry .................................................................................................................................................. 3
Struktura oddílu ...................................................................................................................................................... 3
Financování oddílu .................................................................................................................................................. 4
Činnosti a výsledky v sezóně 2011/2012................................................................................................................. 5
Významné události sezóny 2011/2012 ................................................................................................................... 7
Nastávající sezóna 2012/2013 ................................................................................................................................ 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012

STRANA 2

7.1.2013

PŘEDSTAVENÍ ODDÍLU

Basketbalový oddíl/klub je jeden ze 7 sportovních oddílů občanského sdrušení TJ Jiskra Kyjov, které je členem
ČUS (nástupce ČSTV). Kyjov patří mezi největší basketbalové kluby v ČR díky široké hráčské základně.
Cílem klubu je poskytovat příležitost aktivně trávit volný čas dětem i dospělým se zájmem o basketbal a stát se
významnou součástí sportovního i společenského dění nejen v Kyjově.
Basketbalový klub patří mezi největší kyjovské sportovní kluby s dlouhou a slavnou tradicí spojenou s úspěšnou
reprezentací města především v mládežnických kategoriích.

STRATEGIE A ZÁMĚRY
Záměry a strategické cíle oddílu navazují na relativně úspěšné předešlé roky, které znamenaly
především stabilizaci hráčského a trenérksého kádru. Záměry reflektují především současné finanční
a kapacitní možnosti oddílu.

Rozšíření členské základny především v kategoriích minižactva.
Zřízení co nejvíce soutěží především v nejmladších kategoriích.
Stát se kvalitní hráčskou základnou (do mladšího dorostu) pro extraligové kluby.
Vytvoření základny kvalitních trenérů z řad hráčů, rodičů.
Vytvoření základny kvalitních rozhodčích.
Se základními školami dosáhnout velmi těsné spolupráce v rámci basketbalových kroužků.
Pravidelná účast na mistrovství ČR u minižactva, účast v ligových soutěžích u žactva a
dorostu.
Ostatní složky, především starší dorost a dospělí budou podporovány ve své činnosti v rámci
kyjovských odchovanců.

STRUKTURA ODDÍLU
Oraganizační struktura je velmi jednoduchá. Každý tým řídí trenér a organizační pracovník, vedení
basketbalového oddílu tvoří pětičlenný výkonný výbor.
Současný výkonný výbor byl zvolen v březnu roku 2012 na období do 31.5.2014. Výkonný výbor je
zodpovědný za běžný chod oddílu jak z hlediska činností, tak z hlediska financování. Schází se podle
potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
Ing. Tomáš Čada - předseda oddílu
Mgr. Dana Mezihoráková - člen výboru (odstoupila 30.10.2013)
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Radek Koudela - člen výboru
Ing. Miloslav Machalínek - člen výboru
Lukáš Šebesta - člen výboru

Trenérská základna je v současnosti tvořena zkušenými trenéry, mezi nimiž jsou držitelé nejvyšší
trenérské licence (v závorce uvedena trenérská třída).
Mgr. Robert Sivák (A)
Mgr. Dana Mezihoráková (B)
Radim Mezihorák (B)
Josef Ingr (B)
Vítězslav Štirba (B)
Jiří Štěpánek (C)
Lenka Tvarogová (C)
Lukáš Šebesta

FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Rozpočet oddílu na sezónu 2011/2012 byl odsouhlasen jako vyrovnaný. Financování jednotlivých
týmů není samostatné, probíhá přes centrální zúčtování. Protože jsou ligové soutěže dražší než
oblastní přebory, je nutná jistá míra solidarity mezi nákladově levnějšími a dražšími soutěžemi.
Výdaje oddílu pokrývají:
• Náklady na provoz haly na městském stadionu v Kyjově
• Cestovné a ubytování na zápasy
• Školení trenérů
• Nutné zdravotní potřeby
• Odměny rozhodčím
• Odměny zapisovatelům utkání
• Odměny trenérům, asistentům a organizačním pracovníkům

Příjmy získává oddíl z více zdrojů, jednotlivé složky jsou:
• Členské příspěvky
• Příspěvek Města Kyjova formou každoročně schváleného grantu
• Příspěvek z ČBF
• Příjmy z organizování turnajů
• Sponzorské dary firem a fyzických osob
• Organizování doškolovacích seminářů trenérů
V současné době je největším přespěvovatelem Město Kyjov.
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ČINNOSTI A VÝSLEDKY V SEZÓNĚ 2011/2012
Oddíl
V sezóně 2011/2012 bylo do soutěží zapojeno celkem 12 týmů, z toho 10 mládežnických. Pět týmů hrálo
celostátní ligy a 7 týmů hrálo oblastní přebor.
Takové množství týmů a soutěží kladl velké nároky na organizaci chodu oddílu, trenérské zázemí i finanční
potřeby jednotlivých týmů. Můžeme konstatovat, že tato sezóna byla po všech stránkách pokryta a úspěšně
zvládnutá. Ocenění a poděkování patří všem členům oddílu, počínaje obětavými trenéry a jejich asistenty,
odpovědnému přístupu hráčů a hráček, pomoci z řad rodičů a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří nám
pomohli tuto náročnou sezónu absolvovat. Speciální poděkování patří již tradičně Městu Kyjov za jeho
dlouholetou podporu basketbalu, bez níž by nebylo možné dále rozvíjet kyjovský basketbal.
Ženy
Trenér: K.Procházková
Asistent: A.Klimek
Organiz.prac.: A.Altmanová
Sezónu 2011/2012 v soutěži OP I ženy odehrálo celkem 10 týmů, kyjovské ženy se umístily na 7. příčce. Z
celkového počtu 18 odehraných zápasů vyšla nepříznivá statistika 12 porážek a pouze 6 vítězství (887:1047).
Kádr byl postaven na zkušených hráčkách, které byly doplněny mladými nadějemi. Vzhledem k nesehranosti
hráček se během utkání vyskytovaly značné výkyvy ve výkonech. Sezóna byla v jejím průběhu poznamenána
různými změnami v kádru (odchody hráček, mateřské povinnosti, ale také nepříjemné úrazy). To vše mělo na
průběh sezóny značný vliv. Vzhledem ke zmíněným událostem nebyla konečná sedmá příčka špatným
výsledkem. Trenérkou týmu byla Karla Procházková, se kterou úzce spolupracoval a svými zkušenostmi přispěl
asistent Aleš Klimek. O organizační složku se staraly Alena Altmannová a Zuzana Džuberová.
U17 Kadetky
Trenér: J.Štěpánek
Org.pracovník: J.Štěpánek
U15 Žákyně starší
Trenér: J.Štěpánek
U14 Žákyně mladší
Trenér: J.Čechovský
Asistent: H.Kochová
U13 Minidívky st.
Trenér: J.Pimek
Asistent: H.Kochová
Org.pracovník: K.Matyášová
Družstvo starších mini dívek odehrálo v sezóně 2011/2012 16 zápasů v OP z toho 7x výhra a 9x prohra. Celkově
se umístili na 3. místě. Hráčky se zúčastnily turnaj Tubanak, kde se umístily na 8. místě.
U12 Minidívky ml.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent: E.Leciánová
Org.pracovník: K.Matyášová
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Muži
Trenér: V.Štirba
Asistent trenéra: J.Ingr
Družstvu mužů se podařilo v sezoně 2011/2012 vybojovat titul v oblastním přeboru OP2. V nadcházejícím roce
v OP1 měl tým ambice hrát kolem středu tabulky. Z počátku sezóny se dařilo plnit cíle nad očekávání. Mužstvo
se vypracovalo na přední pozice, kde po základní části soutěže skončilo na 4. místě. V nadstavbové části Kyjov
čekal na tři silná brněnská mužstva. Proti Černovicím, čtvrtfinálovému soupeři, se vybojovala obě dvě utkání,
avšak semifinále nebylo vůbec jednoduché. Díky naplněné kyjovské hale a dobrému výkonu Kyjovských se
podařilo smazat velký náskok týmu Žabovřeskek z prvního duelu, a tím postoupit do finále celé soutěže. V něm
však čekal několikanásobný vítěz OP1, hráči Husovic A. Tento soupeř byl nad síly Kyjova. Kyjovští muži tedy
velmi nečekaně obsadili 2. místo v jejich premiérovém ročníku nejvyšší krajské soutěži. Vzhledem k průběhu
skončeného ročníku vstupuje mužstvo do následující sezony s nejvyšším cíly, a to postupem do 2. Ligy.
U19 Kadeti
Trenér: R.Sivák
Org.pracovník: M.Machalínek
Již třetí sezónu hrají junioři U19 Jiskry Kyjov druhou nejvyšší celostátní soutěž v basketbalu pod vedením
trenéra Robo Siváka. Do sezóny 2011/2012 vstoupil tým s předsevzetím bojovat o postup do play-off soutěže.
Po základní části tým v českomoravské skupině ligy U19 vybojoval 5 místo s 13 výhrami a 9 prohrami a zajistili
si tak účast v 1.kole play-off, kde se utkal s chlapci BK Opava. Týmu Opavy však kyjovské U19 podlehli ve třech
utkáních a sezóna pro ně skončila. Nejlepšími střelci týmu U19 byli Rosťa Ingr s 282 body z 18 zápasů, Petr
Mynarčík s 249 body z 19 utkání a Michal Jedovnický s 218 body/22zápasů. Pro probíhající sezónu 2012/2013 si
organizační tým vytkl cíl opět postoupit do play-off a pokusit se zlepšit dosavadní maximum týmu U19. V
současné době se družstvo kyjovských juniorů pohybuje okolo středu tabulky skupiny B ligy U19.
U17 Kadeti liga + OP
Trenér: R.Sivák
Asistent: T.Čada
Org.pracovník: M.Machalínek
Taktéž kyjovští kadeti U17 hrají již třetí sezónu druhou nejvyšší celostátní soutěž v basketbalu pod vedením
trenéra Robo Siváka. Do sezóny 2011/2012 vstoupil tým s předsevzetím opět postoupit do play-off soutěže jako
v sezóně předchozí. Po základní části družstvo kadetů vybojovalo v českomoravské skupině ligy U17 2. místo se
17 výhrami a 5 prohrami a zajistilo si přímou účast ve 2.kole play-off. Ve druhém kole se již hrálo proti týmům z
české skupiny A. Naši hoši narazili na tým BCM LOKO Plzeň. Avšak ani výhoda dvou domácích utkání nám
nepomohla k vítězství nad Západočechy. Plzni nakonec hoši podlehli ve třech utkáních. Na týmu se v play-off
projevila dlouhá přestávka mezi koncem základní části a 2.kolem play-off, která byla 6 týdnů. Nejlepšími střelci
družstva kadetů U17 byli Michal Jedovnický s 403 body z 23 zápasů, Filip Čada s 345 body z 24 utkání a Víťa
Horák s 270 body z 21 zápasů. Pro probíhající sezónu 2012/2013 si organizační tým vytkl cíl udržet ligu U17 i pro
následující sezónu. V současné době se družstvo kadetů pohybuje v dolní části tabulky skupiny B ligy U17.
U14 žáci ml.
Trenér: R.Mezihorák
Asistent: J.Ingr, D.Mezihoráková
Org.pracovník: T.Čada
Nelehkou sezónu před sebou měli kyjovští žáci U14, kteří poprvé na vlastní kůži okusili kvalitu ligové soutěže. Ti,
pod vedením trenéra Radima Mezihorák a asistentů Josefa Ingra a Dany Mezihorákové, vytřeli zrak velkým
basketbalovým městům (Nový Jičín, Opava, Olomouc, USK Praha). Podzimní zápasy v základní skupině nejvyšší
basketbalové soutěže v této kategorii, odehrané v tělocvičně Kyjovského gymnázia (z důvodu rekonstrukce haly
na stadionu), byly pro kluky velkou zkušeností a podle kvality týmů mohli jen doufat, že se dostanou do jarní
části – extraligy (16 nejlepších týmů v ČR). To se povedlo a ze 3.místa v základní části postoupili jako první
chlapecký tým v historii Kyjovského basketbalu do extraligy. Tam už Kyjované narazili na týmy, které
každoročně berou medaile z mistrovství České republiky, a tak sloužily tyto zápasy jako získání cenných
zkušeností. Ovšem žáci U14 se postarali i v extralize o překvapivé výsledky a postoupili do play-off o mistrovství
České republiky, kde narazili na jihočeský Písek, který celou soutěž loni vyhrál. Kyjov ve třech vzájemných
zápasech Písku podlehl. Nakonec se kluci umístili na 7.-10.místě v ČR což je historicky nejlepší umístění v
kategorii chlapců v kyjovském basketbalu.. Na závěr sezóny odehráli mezinárodní turnaj v Bratislavě (5.místo) a
národní festival pro kategorii U14 v Kyjově (2.místo).
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U13 Minižáci st.
Trenér: J.Pimek
Asistent trenéra: K.Matyášová
Družstvo starších mini chlapců odehrálo v sezóně 2011/2012 20 zápasů v OP z toho 11x výhra a 9x prohra.
Celkově se umístili na 3. místě. Dále se zúčastnili turnaje v Podolí u Brna, kde obsadili 1. místo a i u
doprovodných soutěží kluci obsadili 1. Místa.
U12 Minižáci ml.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent: E.Leciánová
Org.pracovník: K.Matyášová

Družstvo mladších mini chlapců odehrálo v sezóně 2011/2012 36 zápasů v OP z toho 11x výhra a 25x
prohra. Celkově se umístili na 10. místě. Dále se zúčastnili turnaje v Uherském Brodě, kde obsadili 5.
místo. Na turnaji v Kyjově se umístili na 2. místě (Mini talent) a 8. místě (Tubanak).

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI SEZÓNY 2011/2012
Pořádání turnajů
TUBANAK 2011
žáci U14 ( nar. 1.1.1998 a mladší ) – 2.místo
mladší minižáci ( nar. 1.1.2000 a mladší ) – 5.místo
žákyně U15 (nar.1.1. 1997 a mladší) – 3.místo
starší minidívky (nar.1.1. 1999 a mladší)
Vánoční turnaj generací 2011
KYBAFEST U14K 2012
Jiskra Kyjov – 2 . místo
MINI TALENT 2012 roč.2000 a ml.
Jiskra Kyjov A – 2-místo
Jiskra Kyjov B – 6.místo
STREET 2012
Volby výkonného výboru
V květnu 2012 proběhly volby do výkonného výboru. Seznam členů výboru je výše v části Struktura
oddílu
YUBASKET kemp 2012
Mezinárodní basketbalový kemp pod vedením Vlada Paunoviče, který získává stále větší ohlas.
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Rekonstrukce haly
Jednou z nezjvýznamějších událostí sezóny se stala kompletní rekonstrukce basketbalové haly v ceně
5 mil. Kč. Rekonstrukce zahrnovala výměnu palubové podlahy, plechové střechy, osvětlení včetně
elektrických rozvodů a vytápění. Město Kyjov přispělo novými koši a časomírou v ceně 800 tis. Kč.
Rekonstrukce začala dne 3.10.2011 demontáží staré polubovky a byla dokončena v rekorním termínu
23.12.2011. Celá akce byla organizačně vemi náročná, protože byly veškeré práce prováděny v době
běžící ch soutěži. Dotaci poskytlo Ministerstvo školství a okolnosti nedovolovaly realizaci projektu
v ideální prázdninový termín. Všechny tréninky musely být přesunuty do náhradních prostor ve
školách v Kyjově a okolí a všechny zápasy se odehrály na kyjovském Gymnáziu. Garantem a
koordinátorem akce byl Tomáš Čada. Poděkování za mimořádné úsilí a spolupráci patří všem,
výkonnému výboru za organizaci, členům oddílu za dobrovolnou práci během demontážních prací a
vyklízení starého vybavení, městu Kyjov za podporu a výbornou spolupráci během celé doby projektu
a dodavateli stavby firmě MSO Kyjov za nadstandardní přístup.

NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNA 2012/2013

Oddíl má v sezóně 2012/20013 14 týmů (6x liga, ostatní OP), kde většinu tvoří mládežnické
kategorie.
Ženy
U19 Juniorky
U17 Kadetky
U14 Žákyně mladší
U13 Minižákyně starší
Muži A
Muži B
U19 Junioři
U17 Kadeti
U15 Žáci starší A
U15 Žáci starší B
U13 Minižáci starší
U12 Minižáci mladší
U11 Mini mix nejmladší
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