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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
především z vlastní základny 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)
Radek Koudela - člen výboru
Ing. Miloslav Machalínek - člen výboru
Lukáš Šebesta - člen výboru

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

STRANA 3

30.1.2014

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)
Jiří Štěpánek (B)
Lenka Tvarogová (C)
Dalibor Pecka (C)
Lukáš Šebesta
Tomáš Čada (C)
Robert Sivák mladší (C)

FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Rozpočet oddílu na sezónu 2012/2013 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.

ČINNOSTI A VÝSLEDKY V SEZÓNĚ 2012/2013
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Klub
V sezóně 2012/2013 bylo do soutěží zapojeno celkem 14 týmů, z toho 11 mládežnických. Šest týmů hrálo
celostátní ligy a osm 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 úspěšně zvládnutá.
Ocenění a poděkování patří všem členům oddílu, počínaje obětavými trenéry a jejich asistenty, odpovědnému
přístupu hráčů a hráček, výrazné pomoci rodičů a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří nám pomohli tuto
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.Altmanová, D.Mezihoráková
Organiz.prac.: A.Altmanová
Sezónu 2012/2013 v soutěži OP I ženy odehrálo celkem 11 týmů. Z celkového počtu 20 odehraných zápasů
uhrály ženy 12 porážek a 8 vítězství (992:1221). I přes nepříznivou statistiku obsadily kojovské ženy nakonec
velmi pěkné 6. místo. Kádr byl, stejně jako v minulé sezóně, složen ze zkušených a mladších hráček. Trenérkou
týmu byla Karla Procházková, se kterou krátce spolupracovala zkušená trenérka Dana Mezihoráková. O
organizační složku se starala Alena Altmannová.

U19 Juniorky
Trenér: J.Štěpánek
Org.pracovník: J.Štěpánek
V základní skupině jsme odehráli 22 utkání s bilancí 15 vítězství a 7 porážek a po základní části na 4. místě
postoupili do play-off. Vítěz české skupiny Aritma Praha byl nad naše síly (později postoupil do extraligy) a
prohráli jsme 3-0 na utkání.
Sezóna to určitě byla podařená, protože naše družstvo bylo hodně mladé v porovnání se soupeři.
Do utkání během sezóny nastoupilo celkem 15 hráček Jiskry Kyjov.
Individuální výkony:
Holešinská Petra dala celkem 595 bodů a byla s průměrem 25,87 bodu na zápas nejlepší hráčkou
celé soutěže, Bubeníková Alžběta byla na 27 místě. Holešinská obsadila 4.místo v trojbodových hodech,
když jich dala celkem 52.Také v trestných hodech obsadila 4.místo 125/99 (79,2%) a Poláčková Sabina
ji kryla záda 6.místem 49/38 (77,6%).

U17 Kadetky
Trenér: J.Štěpánek
Org.pracovník: J.Štěpánek
V základní skupině jsme odehráli 20 utkání s bilancí 8 vítězství a 12 porážek.
Naše družstvo se umístilo na 9.místě (11 účastníků), když nám jedno vítězství chybělo k postupu do play-off.
Museli jsme tedy hrát play-out. Tady jsme měli bilanci 5/1 (celková 13/13) a poklidná záchrana, když máme
o tři výhry více než nejlepší tým, který musí hrát kvalifikaci o ligu.
Před sezónou jsme určitě čekali lepší umístění. Podle toho jak se věci vyvíjeli a skutečnost, že Holešinská
a Bubeníková za nás odehráli jenom 7 respektive 6 utkání a ostatní hráčky si zvykaly na hru bez těchto opor,
to také byla celkem slušná sezóna. Do utkání během sezóny nastoupilo celkem 16 hráček Jiskry Kyjov.
Individuální výkony:
Poláčková Sabina se stala nejlepší střelkyní celé soutěže ve střelbě trestných hodů s bilancí 61/47 (77%).

U14 Žákyně mladší
Trenér: J.Čechovský
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Asistent: H.Kochová
U13 Minižákyně st.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent: L.Fridrich
Org.pracovník: P.Nováková
Z podzimní části, ve které soutěžilo 8 družstev, holky postoupily z druhého místa do jarní části (BK Brno,
Valosun Brno a Žďár nad Sázavou), ve které skončili na konečném 4.místě.

Muži A
Trenér: J.Ingr
Asistent trenéra: L.Rubecký
Org.prac: L.Šebesta
Navázat na úspěch z první sezóny v nejvyšší krajské soutěži se podařilo mužům Jiskry Kyjov třetím místem. Ve
velké konkurenci brněnských týmů se družstvo probojovalo až do semifinále celé soutěže, kde nestačilo na
Boskovice. Pomyslná bronzová medaile tak následovala díky lepšímu postavení v tabulce po základní části. Po
dlouhých padesáti letech se do Kyjova vrátila II. liga, na niž měli svěřenci Lukáše Šebesty a Josefa Ingra nárok
hrát, a to díky odmítnutí postupu týmů Husovic a výše zmíněných Boskovic. Před samotným startem sezóny
2013/2014 mužstvo posílilo především o zahraničního Maria Jaborníka, extraligového juniora Michala
Jedovnického a dalších příchozívších juniorů. Ambicí hráčů bylo nejméně udržení této celomoravské soutěže v
Kyjově. Po polovině odehrané části sezóny se kyjovské „áčko“ pohybuje na hranicích setrvání v soutěži a
sestupu z ní.
Muži B
Trenér: J.Ingr
Org.prac: L.Šebesta
V sezóně 2012/2013 se po téměř 10 letech přihlásilo družstvo mužů B do oblastního přeboru. Mužstvo bylo
sestaveno převážně z mladých hráčů nastupujících v lize U19 a v prvním týmu mužů. Cílem bylo vytvořit
mezičlánek mezi dorostem a dospělými, což se bezpochyby podařilo. Tým skončil na 5. místě a k nejlepším
hráčům patřili Michal Jedovnický, Ondřej Čech a Štěpán Menšík. V právě probíhající sezóně se soupiska výrazně
obměnila. Bylo to zapříčiněno termínovou kolizí dorostenecké soutěže s oblastním přeborem a výrazným
posílením kádru mužů A ve druhé lize. Nicméně od myšlenky, aby družstvo mužů B bylo převážně určeno
mladým hráčům, jsme neustoupili. Po polovině velice vyrovnané soutěže se tým dělí o 2. - 5. místo.
U19 Junioři
Trenér: R.Sivák
Org.pracovník: M.Machalínek
Pro sezónu 2012/2013 si organizační tým vytkl cíl opět postoupit do play-off a pokusit se zlepšit dosavadní
maximum týmu U19. Po základní části sezóny 2012/13 skončil tým U19 na 4 místě s 12 výhrami a 10 prohrami
v soutěži, čímž se junioři o jedno místo zlepšili proti sezóně minulé. Taktéž si zajistili účast v prvním kole playoff, kde měli za soupeře juniory Startu Havířov. Po vítězství 3:0 na zápasy tým postoupil do 2 kola, kde se utkal
z vítězem skupiny A družstvem Slavoje Litoměřice. V Litoměřicích jsme soupeře zaskočili a v prvním utkání
porazili, ve druhém jsme již tak úspěšní nebyli a náš výjezd skončil na zápasy 1:1, což byl pro domácí odvetu
velmi dobrý výsledek. Bohužel domácí prostředí jsme plně nevyužili. První zápas jsme sice prohráli, druhý jsme
však v závěru nezvládli a těsně prohráli. Pátý rozhodující zápas se hrál opět v Litoměřicích, kde jsme zase slibně
rozehraný a námi režírovaný zápas ztratili v úplném závěru utkání. I tak naši junioři dosáhli zatím nejlepšího
umístění v dosavadním účinkování v lize U19, resp. U18. V probíhající sezóně 2013/14 se družstvo kyjovských
juniorů pohybuje okolo středu tabulky skupiny B ligy U19, cílem je udržení soutěže pro příští sezónu.
U17 Kadeti liga + OP
Trenér: R.Sivák
Asistent: T.Čada
Org.pracovník: M.Machalínek
V lize kadetů U17 v sezóně 2012/13 se již od počátku tušilo, že tým nezopakuje druhé místo z předchozí sezóny.
Proto bylo cílem soutěž zachránit a nemuset bojovat v kvalifikaci. Po základní části se družstvo kadetů umístilo
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na 10 místě se 7 výhrami a 15 prohrami. V play-out chlapci vybojovali 9 místo, které zajišťovalo účast v lize U17
pro sezónu 2013/14, kde se tým pohybuje ve středu tabulky.
U15 žáci st.A
Trenér: R.Mezihorák
Asistent: J.Ingr,
Org.pracovník: T.Čada
Hráči U15, pod vedením trenéra Radima Mezihoráka a asistenta Josefa Ingra, nastupovali v ligové soutěži
v podzimní části. Díky dobrým výsledkům postoupili do extraligy, kde bylo 12 nejlepších týmů ČR. Kvůli četným
zraněním nakonec Kyjovští žáci obsadili 11. místo, ale i toto umístění je historicky nejlepším v této kategorii
v Kyjovské chlapecké košíkové. Dobré výsledky byly zásluhou především Kryštofa Strýčka, Romana Čady a Filipa
Chludila, kteří se během sezóny dostali do širšího výběru reprezentace U15. Tento tým absolvoval také
mezinárodní turnaje – TUBANAK (1.místo), ČSAD CUP Ostrava (2.místo), EASTER Ostrava (5.místo).
U15 žáci st.B
Trenér: D.Mezihoráková
Asistent: J.Pimek
Org.pracovník: K.Matyášová
V březnu 2013 přebrala tým trenérka D.Mezihoráková od J.Pimka. Soutěž U 14 dohrála ve finálové skupině na
3. místě. V květnu tým odehrál kvalifikaci do Ligy U15, ale bohužel neúspěšně.
Téměř nový tým, složený z ročníků 1999 ,2000 a 2001 hraje v sezóně 2013/2014 oblastní přebor. 3 nejlepší
hráči hrají ligu U 17 a za Kroměříž extraligu ligu U15. Chlapci roč.1999 jsou postupně začleňováni do týmu U17.

U13 Minižáci st.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent trenéra: E.Leciánová
Org.prac.:K.Matyášová
Družstvo starších mini chlapců odehrálo v sezóně 2012/2013 20 zápasů v OP. Z toho v podzimní části 3x výhra
a 9x prohra a v jarní části 7x výhra a 1x prohra. Podzimní umístění na 3. místě (východ). Konečné umístění
družstva na 5. místě ( z 8. družstev). Na turnaji v Kyjově se umístili na 3. místě (Mini talent) a 8. místě
(Tubanak). Kluci hráli pod vedením trenérky Mgr. L. Tvarogové.

U12 Minižáci ml.
Trenér: D.Pecka a Radka Dvořáková
Org.pracovník: P.Nováková
V soutěži celkem bojovalo 7 družstev a každé družstvo odehrálo celkem 24 zápasů.
Bilance Kyjova bohužel nebyla dost dobrá, vyhráli pouze 4x.
Konec sezony ukončili turnajem v Uherském Brodě, kde se umístnili na 3.místě.

U11 Mini mix nejml.
Trenér: D.Pecka
Org.pracovník: P.Nováková
Naše nejmladší kategorie ( holky a kluci nar. 2002 a ml.) hrála v OP Jihomoravského kraje a umístila se na 5.
příčce tabulky. V dětí a do nové sezóny, kterou nyní hrají hráči a hráčky nar. 2003 a ml. jsme tak měli opravdu z
čeho vybírat. Po podzimu je tým na 6. příčce z 8 celků s bilancí 4 výhry a 10 porážek. Máme v týmu hodně
nováčků, takže červnu proběhl v klubu masívní nábor nejmladší kategorie, kterého se zúčastnilo 60 !!! jejich čas
teprve přijde, což už je na výkonnosti vidět i nyní po půlroční práci. Pozitivem je fakt, že máme nyní velmi silné
ročníky 2004,2005, takže pro příští sezónu budeme určitě hrát i soutěž OP 2004 a ml., což je velkou devízou do
budoucna. Máme tak nyní návaznost ročníků 2001, 2002, 2003 a 2004, což je v současnosti opravdu téměř
raritou. Navíc v červnu letošního roku je opět v plánu další nábor dětí, takže o budoucnost kyjovského
basketbalu je dobře postaráno. Tréninky jsou 3x týdně.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Pořádání turnajů a další doprovodné akce
Členové basketbalového klubu pořádají řadu turnajů a většinou se již staly nebo stávají tradičnímy.
Uvádíme jejich seznam:
TUBANAK 2012 (září 2012)
starší minižáci U13 nar. 1.1.2000 a mladší – 8.místo,
žáci U15 nar. 1.1.1998 a ml. - 1.místo
starší minidívky U13 nar.1.1. 2000 a mladší – 8.místo
ml. žákyně U14
nar.1.1. 1999 a mladší

Vánoční turnaj generací 2012 (prosinec 2012)
1. G3 Junioří
2. G2 Muži
3. G4 Kadetí
4. G1 Senioří
MINI TALENT 2013 (červen 2013)
U13 starší MINI chlapci (2000 a ml.)
U13 starší MINI dívky (2000 a ml.)
Turnaj basketbalových benjamínků 2013 (červen 2013)
Vánoční miniturnaj dorostenců U17 a U19 (prosinec 2013)
YUBASKET kemp 2013 (červenec 2013)
Již tradiční kemp pod vedením Vlado Paunoviče (JBC Brno) zíkávástále lepší jméno a rekordní zájem
(170 dětí z ČR i zahraničí)
Školení trenérů
V červnu 2013 proběho pod vedením Dany Mezihorákové doškolení trenérů licence B a C.
Živé přenosy zápasu na internetu
Od září 2013 bylo možné sledovat všechny domácí zápasy živě na internetu pomocí pevně
nainstalované webové kamery. Zájem o tuto atraktivní službu je značný především z řad příznivců
hostujících týmů.
Webové stránky
Pro komunikaci s veřejností, s rodiči hráčů a členy klubu navzájem slouží webové stránky oddílu na
adrese www.jiskrakyjov.cz, kde má svoji stránku také každý tým. Webové stránky také nabízí aktuální
rozpis domácích zápasů, informace o turnajích, inzerci a a také informace o dění v basketbalové
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federaci. Neveřejná část stránek, která slouží pro vnitřní potřeby oddílu, je základnou pro řízení
chodu oddílu.
Nábory a spolupráce s DDM
Oddíl košíkové provádí každoročně nábor nejmladších talentů, a to 1. až 4. ročníku základních škol
v Kyjově a širším okolí. V květnu 2013 proběhl nábor aktivně přímým oslovením dětí ve školách.
Výsledkem bylo rekordních 57 nováčků (25 chlapců a 32 dívek). Poděkování patří dorostencům
Davidovi Šuráňovi a Filipovi Čadovi za návětšvu téměř všech základních škol v Kyjově a okolí během
pěti dnů, Daně Mezihorákové za zprostředkování přístupu do škol a vedení škol za spolupráci a
podporu.
Vedle tradiční podpory základních škol kyjovska je významnou základnou nejmladších talentů také
Dům dětí a mládeže Kyjov. Díky trenérce kroužku košíkové paní Soldánové každoročně oddíl získává
malé talenty se zájmem o basketbal.

Kyjovské dorostenky v reprezentaci!
Kyjovské hráčky Petra Holešínská a Alžběta Bubeníková reprezentovali Česko a Slovensko
na Mistrovství Evropy hráček do 16 let v Bulharsku 1. - 11. srpna 2013. Česká republika získala
2.místo a Petra potvrdila roli klíčové hráčky.

NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNA 2013/2014
Týmy a soutěže
U19 Juniorky – liga (trenér a org. pracovník J.Štěpánek)
U17 Juniorky – liga (trenér a org. pracovník J.Štěpánek)
U15 žákyně mladší – OP (trenér R.Sivák mladší, org.pr. P.Nováková)
U13 minižákyně starší - OP (trenér L.Fridrich, org.pr. P.Nováková)
Muži A – 2.liga (trenér a org.pr. L.Šebesta, asistenti J.Ingr a L.Rubecký)
Muži B – OP3 (trenér J.Klimek, asistent J.Ingr)
U19 Junioři – liga (trenér R.Sivák, org.pr. M.Machalínek)
U17 Kadeti – liga (trenér R.Mezihorák, org.pr. T.Čada)
U15 Žáci starší – OP (trenér D.Mezihoráková, asistent A.Leciánová, org.pr. K.Matyášová)
U13 Minižáci starší – OP (trenér L.Tvarogová, asistent a org.pr. K.Matyášová)
U12 Minižáci mladší – OP (trenér L.Tvarogová, org.pr. P.Nováková)
U11 Minimix nejmladší – OP (trenér D.Pecka, org.pr. P.Nováková)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013
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