Výroční zpráva o činnosti oddílu košíkové Jiskra Kyjov
za sezónu 2013/2014

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.
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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 a rozšíření hráčského a trenérksého kádru. Záměry odpovídají současným
finančním a kapacitním možnostem 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.
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 2014 na období do 31.5.2016. Výkonný výbor je
zodpovědný za běžný chod oddílu jak z hlediska činností, tak z hlediska financování. Schází se podle
potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
Tomáš Čada - předseda oddílu
Lukáš Šebesta - člen výboru
Radek Koudela - člen výboru
Jiří Štěpánek - člen výboru
Jitka Jedovnická - člen výboru
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Trenérská základna je v současnosti tvořena zkušenými trenéry, mezi nimiž jsou držitelé nejvyšší
trenérské licence (seřazeno abecedně, v závorce uvedena trenérská třída).
Altmanová Alena (C)
Čada Tomáš (C)
Dvořáková Radka (-)
Fridrich Luboš (C)
Ingr Josef (B)
Klimek Jiří (C)
Leciánová Andrea (-)
Mezihoráková Dana (B)
Mezihorák Radim (B)
Mořická Věra (-)
Navrátil Ondřej (B)
Pecka Dalibor (-)
Tvarogová Lenka (C)
Sivák Robert (A)
Sivák Robert ml. (C)
Šebesta Luáš (C)
Štěpánek Jiří (B)

FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Rozpočet oddílu na sezónu 2013/2014 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
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V současné době je největším přespěvovatelem Město Kyjov.
ČINNOSTI A VÝSLEDKY V SEZÓNĚ 2013/2014
Oddíl
V sezóně 2013/2014 bylo do soutěží zapojeno celkem 12 týmů (10 mládežnických + 2 dospělé). 5 týmů hrálo
celostátní ligy a sedm 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.

U19 Juniorky
Trenér: J.Štěpánek
Org.pracovník: J.Štěpánek
V základní části soutěže jsme s bilancí 9 výher, 13 proher skončili na 8. místě. Poslední utkání rozhodovalo jestli
budeme hrát play-off nebo play-out. Prohra o 8 bodů znamenala tu horší variantu. V play-off jsme uhráli 3
výhry a 3 prohry. Celková bilance této sezóny je tedy 12 výher a 16 porážek. Klidný konec sezóny, když před
sestupujícími týmy máme dostatečný náskok 5 výher. Poláčková Sabina dala celkem 484 bodů a skončila mezi
střelkyněmi na celkovém 4.místě s průměrem 17,96 budu na zápas.
5.místo jí patří také v šestkách, když při 150 střílených jich dala 119, při úspěšnosti 79,3 %.
Do této ligové soutěže nastoupilo celkem 12 hráček a hodnotit ji musíme jako úspěšnou, protože družstvo
Jiskry Kyjov tvoří převážně mladší hráčky.
U17 Kadetky
Trenér: J.Štěpánek
Org.pracovník: J.Štěpánek
V základní části soutěže jsme s bilancí 15 výher, 7 proher skončili na 4. místě.
V 1.kole play-off výhra 2-1 nad OSK Olomouc a postup do 2.kola. Tady se holky utkávají s nejlepším českým
týmem ze skupiny A. Po vyrovnaných zápasech prohráváme s BK Jablonec nas Nisouserii 3-1 na zápasy. Soupeř
se raduje z vítězství a postupu do kvalifikace o EXTRALIGU. Celková bilance 18 výher, 11 porážek.
Poláčková Sabina dala celkem 346 bodů a skončila mezi střelkyněmi na celkovém 7.místě s průměrem 16,48
bodu na zápas.
Koudelová Kateřina byla za 331 bodů s průměrem 12,73 bodu na zápas na 32.místě, příjemně překvapila při
trestných hodech, když za 82/59 a přůměr 72% brala pomyslné 5.místo.
Do této ligové soutěže nastoupilo 11 hráček a hodnotit ji musíme za velmi úspěšnou. Holky se přesvědčily o
tom, že i po odchodu některých jejích spoluhráček do EXTRALIGY můžou hrát s každým a porážet každého.
U15 Žákyně mladší
Trenér: R.Sivák ml.
Asistent: R.Sivák st.
Org.pracovník: P.Nováková
Družstvo starších žákyň mělo v podzimní části smůlu, že se bohužel na jaře neprobojovalo do žákovské ligy a v
OP zbyly pouze 3 družstva. (Sokol Lanžhot, BK Brno a Jiskra Kyjov). Dívky hrály turnajovým systémem a odehrály
celkově 8 zápasů s tím, že prohru zaznamenaly pouze 1x.
Od února 2014 se starší žákyně spojily s basketbalovou federací střední a severní Moravy a měly nabitý
program až do 11. května 2014. Celkem bylo v soutěži Moravského koše (finále 1.-.8.) 8 družstev . Dívky
odehrály celkem 24 zápasů . S Lanžhotem už nehrály, brala se vzájemná bilance z podzimní části. Dívky se
umístily na 5. místě z celé Moravy s celkovou bilancí 10 výher a 18 proher. 24. - 25.5.2014 čeká holky 1. kolo
bojů o postupu do žákovské ligy U15.
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U13 Minižákyně st.
Trenér: L.Fridrich
Org.pracovník: P.Nováková
Družstvo starších mini dívek, mělo v sezóně 2013/2014 ve skupině pouze 5 družstev (BK Brno, Valosun Brno a
Žďár nad Sázavou a Jiskra Kyjov). Dívky odehrály celkem 16 zápasů s bilanci 7 x výhra a 9 x prohra. Celkově se
umístnily na 4. místě. Dívky hrály pod vedením L. Fridricha, kterému v trénincíh ochotně vypomáhal Jiří
Štěpánek. Po odehrání sezóny se holky začaly připravovat na kvalifikaci do žákovské ligy U14 .
Muži A
Trenér: L.Šebesta
Asistenti trenéra: J.Ingr, L.Rubecký
Ambice druholigového Kyjova se v průběhu sezóny 2013/2014 postupně měnily. Z celkem slušně povedeného
začátku se bohužel postupem stal boj o záchranu v samotné soutěži. Až v její druhé polovině se kyjovským
hráčům dařilo hrát víc jak vyrovnané zápasy s proměnlivou úspěšností. Toto pozdní obrození však nestačilo na
uchování nadějí na přečkání v 2. lize do další sezóny. V té nastoupili Kyjovští v nejvyšší krajské soutěži. Do ní
vstoupil tým s velmi prořídlou sestavou založenou především na mladých hráčích a pár zkušených borcích.
Vstup do soutěže hráčům moc nepovedl. Pomalý rozjezd a ne úplně příznivý los se podepsali na nepříznivém
vývoji sezóny, kde se rovněž bojuje o záchranu v soutěži. Po polovině odehraných zápasů se tým okolo Josefa
Ingra neustále zlepšuje a většina utkání má vzestupnou tendenci. Přispěli tomu také dva dorostenci David Šuráň
a Filip Čada. Mezi hlavní opory týmu patří Rostislav Ingr a Filip Rubecký.
Muži B
Trenér: J.Klimek
Org.prac: L.Šebesta
Družstvo Muži "B" odehrálo v sezóně 2013/2014 celkem 18 zápasů v OP III. Jižní Morava a dosáhlo
pří 12-ti výhrách a 6-ti prohrách na celkové 3. místo v této soutěži, které se účastnilo 10 týmů.
U19 Junioři
Trenér: R.Sivák
Org.pracovník: M.Machalínek
Družstvo U19 ročník narození 95 a mladší, vstupovalo do sezóny jako zkušené družstvo, ostřílené sezónou
2012/2013. Po dobré kondiční přípravě, hrálo bez výrazných herních výkyvů, sebevědomě s technicko-taktickou
vyspělostí pro danou věkovou kategorií a soutěž. Výkonnost juniorů U19 měla stoupající tendenci. Mezi lídry
týmu měli patřit hráči Čada Filip a Šuráň David, kteří stabilně hráli v základní pětce rok před tím v sezóně
2012/2013. Pod košem dominovali Horák Víťa, Bláha Matěj a Domanský Dan. Na křídlech to byli Kolman Petr,
Konečný Patrik, Hanák Zdeněk a Bláha Zdeněk.
Do týmu se nám postupně podařilo zapracovat talentované hráče s družstva kadetů U17 Čadu Romana a
Chludila Filipa, kteří v polovině sezóny hrávali v základní pětce.
Junioři TJ Jiskra Kyjov po dlouhodobé části skončili na 6.místě, což zaručovalo 1. kolo play-off.Tam se utkalo s
kvalitním družstvem s Nového Jičína s kterým prohrálo 2:1 na zápasy.
Předností a cílem této sezóny bylo doplnění družstva novými a mladými hráči, stabilizování ligového kádru pro
příští sezónu.
U17 Kadeti liga
Trenér: R.Mezihorák
Asistent: J.Ingr
Org.pracovník: T.Čada
Chlapci ročníku 1997 a mladší hráli ligovou soutěž a v moravské skupině B měli hlavní cíl vyvarovat se skupině o
udržení. Tým, pod vedením trenéra Radima Mezihoráka a jeho asistenta Josefa Ingra, patřil mezi nejmladší
týmy ve skupině, a proto zde spíše sbírali cenné zkušenosti. Kadeti se po základní části umístili na hezkém 6.
místě, což znamenalo postup do prvního kola play-off. Zde svoje působení skončil, ale i tak zanechali dobrý
dojem. Na závěr sezóny tým odcestoval na mezinárodní turnaj do Bratislavy, kde vybojoval třetí místo.
U15 žáci st.
Trenér: D.Mezihoráková

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

STRANA 6

14.1.2015

Asistent a org.pracovník: A.Leciánová
Starší žáci ročníku 1999-2001 hráli oblastní přebor Jižní Moravy. Před sezónou byl stanoven cíl odehrát soutěž a
získávat zkušenosti. Tým byl tvořen za pochodu a přišli i noví hráči. Nejlepší žáci ročníku 1999 hráli ligu a tudíž
tohle bylo vlastně družstvo "B", přesto odehráli dobré II. kolo a porazili v závěru i vítězný tým BŠM Brno a
skončil na 2. místě v OP JM.
U13 Minižáci st.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent trenéra: R.Dvořáková
Org.pracovník: K.Matyášová
Družstvo starších mini chlapců odehrálo v sezóně 2013/2014 22 zápasů v OP Jižní Morava. Z toho v podzimní
části 6x výhra a 6x prohra a v jarní části 0 výhra a 8x prohra. Podzimní umístění na 2. místě (východ). Konečné
umístění ve finálové skupině družstva na 4. místě (z 9. družstev). Potýkali jsme se s nedostatkem hráčů, který
byl způsoben krytím termínů zápasů U15 a U13. Finálová skupina se dohrávala pouze s hráči kategorie U12.
Na Velikonočním turnaji v Kyjově se umístili na 4. místě.
U12 Minižáci ml.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent trenéra a org.pracovník: R.Dvořáková
Mladší minižáci ročníku 2002 a ml. hráli oblastní přebor Jižní Moravy vé své kategorii U12. Ze základní skupiny
soutěže jsme s přehledem postoupili do finálové části, kde se nám již tak nedařilo a skončili jsme na 4.místě
těsně za BŠM Brno. Během sezony jsme se zúčastnili dvou mezinárodních turnajů a to v Polských Katovicích a
Holicích. Oba turnaje byly pro kategorie U14. Medaile jsme odtud nepřivezli, ale nasbírali jsme spoustu
zkušeností. Na domácím turnaji Tubanaku, jsme se umístili na třetím místě.
U11 Mini mix nejml.
Trenér: D.Pecka
Asistent: V.Mořická
Org.pracovník: P.Nováková
U11 mix ( ročník 2003 a ml.) hrál v loňském roce Oblastní přebor, kde po podzimu 2013 byl po polovině soutěže
na 6. místě ( s bilancí 4 výher a 10 proher ). Ve druhé polovině soutěže ( jaro 2014 ) si bilanci dokázal vylepšit ( 7
výher a 7 proher ) a poskočil v konečné tabulce na 5. příčku z 8 účastníků. Nutno dodat, že více než polovinu
hráčů a hráček tvořili děti z náboru, takže to byla de facto jejich první basketbalová sezóna, takže s umístěním i
herním projevem panovala na konci sezóny spokojenost. Na konci sezóny byl již patrný výkonnostní skok, což
dokumentuje 2. místo z turnaje v Tišnově a dvě prvenství z turnajů v Uherském Brodě a v Jihlavě.
Do nové sezóny 2014-2015 pak již nastoupily jen ročníky 2004 a ml., z nichž drtivá část měla za sebou pouhý
jeden ročník basketbalu, ale po velmi úspěšném a náročném soustředění na Kalichu u Kamenice nad Lipou si
vydobyla svými výkony i respekt u všech soupeřů. V kádru krom ročníku 2004, převládá ročník 2005, takže tito
hráči a hráčky budou využitelní v U11 i v příští sezóně. Po polovině soutěže figuruje U11 na 3. příčce tabulky z 9
účastníků s bilancí 11 výher a 5 proher, když jsme dokázali přehrát i takové týmy jako jsou BŠM Brno, JBC Brno
či BC Vysočina.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Pořádání turnajů a další doprovodné akce
Členové basketbalového klubu pořádají řadu turnajů a většinou se již staly nebo stávají tradičnímy.
TUBANAK 2013 (září)
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
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Vánoční turnaj generací 2013 (prosinec)
1. Muži (ročník 1982 - 1991)
2. Junioři (ročník 1992 - 1996)
3. Senioři (ročník 1981 - 1965)
Velikonoční turnaj 2014 (duben)
Přednáška MUDr.Holoubka - Péče o sportovce se zaměřením na pohybový aparát. (duben 2014)
Basketbalový MARATON 2014 (květen)
L.Šebesta byl autorem a hlavním organizátorem oficiálního ukončení a vyhodnocení sezóny
2013/2014 se zapojením všech členů basketbalového oddílu do jednoho turnaje. Maraton byl určen
pro všechny aktivní hráče a hráčky všech věkových kategorií – od přípravky po dospělé.
Medaile z MČR pro PECU, BETKU a JEDYHO (květen 2014)
Pět medailí z MČR a skvělé individuální výkony kyjovských odchovanců na místrovstvích ČR
- PECA (Petra Holešínská), BETKA (Alžběta Bubeníková) - 1. místo U19, (Peca - semifinále 16
bodů, finále 3 body; Betka se pro zranění finálového turnaje nezúčastnila)
- PECA, BETKA - 2. místo U17, (Peca - semifinále 30 bodů, finále 12 bodů, MVP turnaje!!!; Betka
se pro zranění finálového turnaje nezúčastnila)
- JEDY (Michal Jedovnický) - 3. místo U19, (semifinále 18 bodů, o třetí místo 9 bodů)
- Hráči U15 Tvarog Denis, Prokeš Hubert a Robek Jakub se zúčastnili Mistrovství ČR, jež bylo
vyvrcholením jejich úspěšného hostování do klubu Slávia Kroměříž. Na lavičku v roli asistenta
usedl Radim Mezihorák.

Reprezentační trenéři Ronen Ginzburg a Jan Slowiak v Kyjově (červen 2014)
Ve dnech 29.-30.5. nás navštívili reprezentační trenéři mužských složek, kteří si vybrali Kyjov v rámci
svých aktivity na podporu amatérských klubů a propagaci basketbalu.
Mistrovství světa basketbalistek do 17 let (červenec 2014)
P.Holešínská se stala hlavní oporou české reprezentace na Mistrovství světa v Plzni a Klatovech, kde
naše hráčky získaly 4.místo.
YUBASKET kemp 2014 (červenec )
Již tradiční kemp pod vedením Vlado Paunoviče (JBC Brno), kterého se zúčastnilo 170 dětí z ČR i
zahraničí.
Dětský sportovní koktejl (září 2014)
Předseda basketbalového oddílu T.Čada byl autorem a hlavním organizátorem veletrhu sportovních
kroužků kyjovska. Záměrem akce byla propagace sportu v Kyjově spojený s náborem nováčků.
TUBANAK 2014 (září)
Tento turnaj se stal pravděpodobně největším turnajem v historii basketbalu v Kyjově. Konal se tři
víkendy a zúčastnilo se ho 43 týmů! Hlavním organizátorem byl R.Mezihorák.
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Hlavní trenér chlapeckých složek (listopad 2014)
Výkonný výbor Basketbalového oddílu Kyjov schválil dne 12.11.2014 jmenování Radima Mezihoráka
hlavním trenérem chlapeckých složek. Tento krok potvrzuje dlouhodobou a systematickou
trenérskou práci klubu, podporuje přirozenou spolupráci s extraligovými kluby a aktivity
basketbalové federace v Projektu systému talentované mládeže (STM).
Vánoční turnaj generací 2014 (prosinec)
Živé přenosy zápasu na internetu
Od září 2013 je možné sledovat všechny domácí zápasy živě na internetu pomocí pevně
nainstalované webové kamery.
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
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.
Poděkování patří dorostencům Davidovi Šuráňovi a Filipovi Čadovi za návětšvu téměř všech
základních škol v Kyjově a okolí během pěti dnů.
Květnový nábor do přípravky basketbalu přivedl do haly přibližně 15 dětí ročníku 2003-2007.
Vzhledem k silnému náboru prolínajících ročníků v minulé sezóně se jednalo spíše o slabší účast, ale
již zářijový sportovní koktejl navnadil další zájemce a počet budoucích basketbalových nadějí se
ustálil na počtu 21 hráčů (zhruba stejný poměr dívek a chlapců). Děti trénují 2x týdně pod vedením 2
trenérů. Tréninky jsou zaměřeny jednak na všeobecné pohybové dovednosti-obratnost, rychlost,
koordinace apod., ale také na specifické basketbalové dovednosti dribling, střelba, dvojtakt,
přihrávka apod. To vše probíhá především formou her a soutěží. Velký důraz je kladen na všeobecný
pohybový rozvoj dětí tzn., že součástí každého tréninku je atletická abeceda, prvky z gymnastiky,
strečink, švihadlo apod. Velkou motivací pro děti z přípravky je také postupné začleňování do
družstev U11 (dívky i chlapci), kteří trénují již déle a pravidelně nastupují v zápasech své kategorie.
Přestože se tyto děti věnují basketbalu poměrně krátkou dobu, tak zkušenost se zápasovou
atmosférou hodně přidává k jejich basketbalovému růstu.
Vedle tradiční podpory základních škol kyjovska je významnou základnou nejmladších talentů také
Dům dětí a mládeže Kyjov.
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NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNA 2014/2015

Týmy a soutěže:
U19 Juniorky – liga (trenér a org. pracovník J.Štěpánek)
U17 Kadetky A – liga (trenér a org. pracovník J.Štěpánek)
U17 Kadetky B – OP (trenér R.Sivák, org. pracovník J.Jedovnická)
U14 žákyně mladší – liga (trenér R.Sivák, org.pr. P.Nováková)
U13 minižákyně starší - OP (trenér L.Fridrich, org.pr. P.Nováková)
U11 minižákyně nejmladší - OP (trenér L.Tvarogová, asistent A.Altmannová, org.pr. P.Nováková)
Muži A – OP (trenér a org.pr. J.Ingr)
Muži B – OP3 (trenér a org.pr. J.Klimek)
U19 Junioři – liga (trenér R.Mezihorák, asistent J.Ingr, org.pr. T.Čada)
U17 Kadeti – liga (trenér R.Mezihorák, asistent J.Ingr, org.pr. T.Čada)
U15 Žáci starší – OP (trenér D.Mezihoráková, asistent A.Leciánová)
U13 Minižáci starší – OP (trenér L.Tvarogová, asistent R.Dvořáková)
U12 Minižáci mladší – OP (trenér D.Pecka, asistent V.Mořická, org.pr. P.Nováková)
U11 Minimix nejmladší – OP (trenér D.Pecka, asistent V.Mořická, org.pr. P.Nováková)
Přípravka – bez soutěže (trenér A.Altmannová)
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