Výroční zpráva o činnosti oddílu košíkové Jiskra Kyjov
za sezónu 2014/2015

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 TJ Jiskra Kyjov je jeden ze 6 sportovních oddílů občanského sdrušení TJ Jiskra Kyjov, z.s,
které je členem ČUS (nástupce ČSTV). Kyjov patří mezi největší basketbalové oddíly v ČR díky široké hráčské
základně.
Cílem oddílu 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 oddíl 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 úspěšné předešlé roky, které znamenaly zkvalitnění a
rozšíření hráčského a trenérksého kádru. Záměry odpovídají současným finančním a kapacitním
možnostem oddílu.










Stabilní úroveň 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 (C)
Tvarogová Lenka (C)
Sivák Robert (A)
Sivák Robert ml. (C)
Šebesta Luáš (C)
Štěpánek Jiří (B)

FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Rozpočet oddílu na sezónu 2014/2015 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
 Náklady na pronájem sportovišť
 Cestovné a ubytování na zápasy
 Školení trenérů
 Nutné zdravotní potřeby
 Odměny rozhodčím
 Odměny zapisovatelům utkání
 Odměny trenérům, asistentům a organizačním pracovníkům
 Nákupy sportovního vybavení a pomůcek
 Jiné výdaje související s činností oddílu

Příjmy získává oddíl z více zdrojů, jednotlivé složky jsou:
 Členské příspěvky
 Příspěvek Města Kyjova formou každoročně schváleného grantu
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Příspěvek z ČBF (Česká basketbalová federace)
Příspěvek Jihomoravksého kraje a MŠMT
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 2014/2015
Oddíl
V sezóně 2014/2015 bylo do soutěží zapojeno celkem 15 týmů (13 mládežnických + 2 dospělé). 5 týmů hrálo
celostátní ligy a 8 týmů hrálo oblastní přebor.
Sezóna proběhla po všech stránkách úspěšně a podle očekávání. 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 a U17 Kadetky
Trenér: J.Štěpánek
Org.pracovník: J.Štěpánek
V kategorii U19 jsme odehrály poslední 2 ligové zápasy v Trutnově a jeden v Benešově. Po dobrém kolektivním
výkonu, kdy jsme k zápasům nastupovali pouze v 7 hráčkách jsme všechny tři zápasy vyhrály a v tabulce nám
patří konečné 8.místo ve skupině B, které nám zaručuje ligovou příslušnost i do další sezóny.
V kategorii U17 jsme skončili po základní části na 7. místě, což dle řádů ČBF znamená konec sezóny a rovněž
ligovou příslušnost do příští sezóny.
Domnívám se, že umístění obou dvou mužstev bylo maximem současnému hráčského kádru dívek, a to
zejména i s ohledem na hostování dvou nejlepších hráček Michaely Trčkové a Kateřiny Koudelové do
extraligového Prostějova.
Zde hráčky TJ Jiskry Kyjov pomohly získat Prostějovu v kategorii dívek U17 konečné 5.místo,kdy mistrovství
republiky mužstvu uteklo až v play - off díky prohře se Spartou Praha 3:1 na zápasy, kde hlavní roli sehrála
talentovaná J. Reisingerová, která v této kategorii nemá konkurenci a byla strůjcem vítězství Sparty.
V kategorii U19 pomohly naše hráčky Prostějovu udržet extraligovou příslušnost v play - out, kdy mužstvo
skončilo nakonec na 9.místě.
U17B Kadetky
Trenér: J.Sivák
Org.pracovník: P.Nováková
Družstvo kadetek OP U17 hrálo pod vedením pana trenéra Róberta Siváka. V soutěži hrálo celkem osm dívčích
družstvech z celé Moravy. Holky se umístnily na krásném třetím místě. Odehrály celkem 28 zápasů s bilancí 20
výher a 8 proher. V OP si zahrály opravdu všechny hráčky a to i ty, které neměly takovou příležitost si zahrát v
lize U17.
Hráčky: Kochová Tereza, Hudečková Ilona, Hadamíková Karolína, Vaculovičová Aneta, Klučková Kateřina,
Ondrouchová Tereza, Richterová Michaela, Jedovnická Iva, Dubná Eva, Kulheimová Tereza, Krýsová Klára,
Svozilová Vendula a Nováková Šárka
U14 Minižákyně starší
Trenér: R.Sivák.
Org.pracovník: P.Nováková
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V sezóně 2014/2015 měla všechna družstva přihlášená do kvalifikace do žákovské ligy automatický postup.
Holky tak dostaly svou první příležitost si zkusit zahrát v lize. Čekaly je delší cesty, noclehy, víkendy věnované
basketu. Dívky vedl pan trenér Róbert Sivák, který holky tvrdě připravoval a holky opravdu makaly jak
trénincích, tak zápasech. Bohužel to ale nestačilo, aby se dostaly do první čtyřky a měly tím zajištěný postup do
žákovské ligy na sezónu 2015/2016. V jarní části ve sk. B skončily holky na třetím místě a začaly se připravovat
na kvalifikaci do ligy U15 . V prvním kole kvalifikaci v Ostravě holky s bilancí 1x výhra a 1x prohra nepostoupily a
šly do kola druhého. Druhé kolo dívky zvládly s přehledem a do žákovské ligy se probojovaly.
Hráčky: Jedovnická Iva, Dubná Eva, Kulheimová Tereza, Krýsová Klára, Svozilová Vendula, Nováková Šárka,
Škápíková Aneta, Viktorie Prajková, Němcová Barbora, Doleželová Adéla, Jakabová Kateřina, Cichrová Iveta,
Brichtová Michaela a Formanová Kateřina.
U13 Minižákyně st.
Trenér: L.Fridrich, L.Tvarogová
Org.pracovník: P.Nováková
Družstvo starších mini dívek mělo v sezóně 2014/2015 ve skupině 6 družstev. Krom Kyjova bojovaly družstva
dívek: OSK Olomouc, Valousun Brno, SŠMH Brno, TJ Mohelnice a Sokol Šlapanice. Dívky odehrály celkem 20
zápasů s bilanci 6 x výhra a 14 x prohra. Celkově se umístnily na 5. místě, na které je posunolo družstvo
Mohelnice se stejnou bilancí jenže s lepším skóre. Dívky hrály v podzimní části pod vedením Mgr. Lubomíra
Fridricha. Jarní část odehrála děvčata s paní trenérkou Lenkou Tvarogovou, které by jsme chtěli poděkovat, že
se holek ujala .
Hráčky: Nováková Šárka, Němcová Barbora, Jakabová Kateřina, Brichtová Michaela, Formanová Kateřina,
Doleželová Adéla, Cichrová Iveta, Ondříšková Karolína, Vaňásková Klára, Žižlavská Lola, Valihrachová Marie,
Zálešáková Adéla, Švestková Adéla, Matulová Klára a Brichtová Pavla.
U11 Nejmladší minidívky
Trenér: L.Fridrich, L.Tvarogová, A.Altmannová
Org.pracovník: P.Nováková
V letošní sezóně měly příležitost si zahrát již nemladší dívky a to ročník 2004 a mladší.Ve skupině bylo 5
družstev, Kyjov, SŠMH Brno, Valosun Brno, Žďár nad Sázavou a Sokol Lanžhot. Holky nakonec skončily na
krásném třetím místě. Odehrály 16 zápasů s bilancí 8x výhra a 8x prohra.
Družstvo nejmladších dívek to nemělo letos vůbec jednoduché, protože v podzimní části se na tréninincích i na
zápasech střídal pan trenér Lubomír Fridrich, paní trenérka Alena Altmannová a paní trenérka Lenka Tvarogová,
která nakonec s družstvem strávila celé jaro, poctivě trénovaly a hrály a za to ji děkujeme.
Hráčky: Nováková Markéta, Mezihoráková Adéla, Sýkorová Viktorie, Brichtová Pája, Pulpánová Monika,
Jandorová Valentina, Vincová Lucie, Polešovská Eliška, Volfová Štěpánka, Pokorná Eliška, Dufková Soňa,
Slezáková Kristýna, Kolaříková Aneta, Chaloupková Anna, Kristová Natálka, Mořická Alena a Formánková
Karolína
Muži A
Trenér org.pracovník: J.Ingr
Kyjovské družstvo mužů A v minulém ročníku neprožilo nejpovedenější sezónu, když 7 výher a 15 proher
skončilo celkově na 10 místě. Od začátku sezóny do konce, to byl boj o udržení se v soutěži, což se nakonec
povedlo, i díky třem velmi důležitým výhrám v závěru soutěže. Ke konci soutěže vypomohl Filip Čada z družstva
U19 a i to byl zlomový okamžik udržení.
Do nové právě probíhající sezony, tým mužů nastoupil v pozměněném složení. Když řady posílili navrátilci do
sestavy Lukáš Rubecký, Štěpán Špaček, a z dorosteneckého věku vyrostli Filip Čada, David Šuráň a Víťa Horák.
Na výkonech se tyto změny projevily hned z kraje sezony, kdy se tým po zimní části, nachází na sdíleném
druhém místě spolu s Teslou Brno, s bilancí 7 výher a 3 proher.
Muži B
Trenér:J.Klimek
Org.pracovník: L.Šebesta
Družstvo muži „B“ odehrálo v sezóně 2014/2015 celkem 14 zápasů a při třech výhrách a porážkách obsadilo
celkové 6. místo z osmy účastníků OP III. Jižní Moravy. Výsledek družstva byl silně ovlivněn minimální účastí
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mladých hráčů z kategorie U19 junioři z důvodu shody termínů u obou soutěží. Z toho plynul velmi úzký hráčský
kádr a průměrná účast jen sedmi hráčů na zápas.
Podzim 2015:
Trenér: R. Mezihorák
Org. pracovník: J. Klimek
Družstvo muži „B“ se účastní soutěže OP III. Jižní Morava a konečně může využít i hráčů z kategorie juniorů, což
v průběhu podzimní části sezóny 2015/2016 vyneslo průběžné 3.místo (5 výher / 3 prohry) z 9 účastníků.
Org.prac: L.Šebesta
U19 Junioři
Trenér: R.Mezihorák
Asistent: J.Ingr
Org.pracovník: T.Čada
Junioři složení, oproti loňským sezónám, pouze z Kyjovských odchovanců měli před sebou nelehkou sezónu.
Před sezónou se museli sehrát klíčový hráči ročníku 1996 a to především Filip Čada a David Šuráň s mladšími
ročníky 1997 a 1998. To nebylo jednoduché, protože byli zvyklí na jinou hru. Ale trenér Radim Mezihorák
s asistentem Josefem Ingrem zvládli dovést tento tým na 4. místo ligové tabulky. Zde se Kyjovský tým potkal
s tradičním rivalem z Kroměříže. I když měl Kyjov lepší pozici, tedy výhodu domácího prostředí tak v play-off
zaváhal a s bilancí 2:1 na zápasy pro Kroměříž ukončil sezónu. Hráči se tak mohli připravovat na maturitní
zkoušky a trenér na státnicové zkoušky. Vše zlé je k něčemu dobré.
U17 Kadeti liga
Trenér: R.Mezihorák
Asistenti: J.Ingr, D.Mezihoráková
Org.pracovník: T.Čada
Kadeti složení z hráčů ročníku 1998 a mladší měli dobře postavený tým, který by mohl uvažovat o umístění do
3. místa moravské ligové skupiny B. Odchod dvou hráčů Romana Čady a Filipa Chludila do extraligového Brna a
zranění Kryštofa Strýčka tyto šance však zhatily a kadeti se i tak u místili na 5. místě a zajistili si play-off. V něm
se utkali s BŠM Brno. Rozhodlo až třetí utkání v Brně, které si domácí pohlídali a Kyjovští kadeti tak skončili
relativně úspěšnou sezónu.
U15 žáci st.
Trenér: D.Mezihoráková
Asistent a org.pracovník: A.Leciánová
OP - 3. místo - určitě řada dobrých zápasů hlavně v druhé polovině soutěže. V první polovině si hráči z lavičky
museli zvyknout, že musí odpovědnost vzít na sebe. Ve druhé části soutěže jsme mimo jiné porazili JBC Brno a
ligovou Vysočinu v Jihlavě. Jádro týmu odehrálo kvalifikaci na mistrovství republiky starších žáků ZŠ a skončili
druzí ve skupině - 5. až 8. v ČR a to je poměrně velký úspěch kluků, kteří ještě před rokem basket spíše brali jako
kroužek.
Následovala nominace 3 kluků do družstva výběru kraje na olympiádu mládeže v Plzni - Robek Jan, Lecián
Michal a Spáčil Lukáš – završení úspěšné sezony a předpoklad, že se uplatní v ligové soutěži U 17 v příštím roce.
U13 Minižáci st.
Trenér: L.Tvarogová
Asistent trenéra a org.pracovník: R.Dvořáková
Družstvo starších minižáků odehrálo v sezoně 2014/2015 celkem 32 utkání v OP Jižní Morava s bilancí 6 výher a
26 proher. Hráči se umístili na celkovém osmém místě z devíti zúčastněných družstev. Celý rok jsme se potýkali
s absencemi hráčů, jak na trénincích, tak na zápasech, hlavně zápasy hrané venku. Hráči měli různá zranění a
dlouhodobé nemoci. I přesto jsme se přihlásili na turnaje do Holic ( v září 2014), kde jsme obsadili 5. místo z 5 a
na mezinárodní turnaj v Polsku Ruda Slaska ( v květnu 2015), kde jsem se umístili na osmém místě z osmi.
Nutno podotknout, že turnaje byly vyšší kategorie pro hráče 2001, takže šlo hlavně o sbírání zkušeností než o
výsledky. Po absolvování soustředění všech hráčů, jsme odehráli turnaj Tubanak v Kyjově, kde jsme skončili na
3.místě.
U12 Minižáci ml.
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Trenér: D.Pecka
Asistent: V.Mořická
Org.pracovník: P.Nováková
Tato soutěž byla pro oddíl tak trochu nadstavbou a šlo hlavně o to, aby ročníky 2004 a 2003 byly zápasově
vytěžovány i mimo své kategorie. Ročníky 2003 trénovaly s kategorií U13, a na utkání byly doplňovány ročníky
2004, 2005 a 2006, takže konečná 6. příčka z 10 celků bylo asi odpovídající. Tým byl převážně složen právě z
mladších ročníků, takže to bylo hodně i o nabírání zkušeností se staršími ročníky ostatních celků. Někdy bylo
trošku problematické tým na utkání sestavit, ale nakonec se vždy vše zvládlo, takže i tuto kategorii lze hodnotit
pozitivně. Jak již bylo řečeno, problémem byl fakt, že tým de facto spolu netrénoval, takže nesehranost a
různorodé herní návyky byly hlavně v těch utkáních s těžšími soupeři znát. Tomuto problému se chceme v další
sezóně vyvarovat tak, aby i tato kategorie mohla být v budoucnu úspěšná. Přispělo k tomu jednoznačně i
jmenování hlavního trenéra chlapecké složky Radima Mezihoráka, protože po jeho příchodu dostává potřebný
řád návaznost jednotlivých kategorií chlapců.
A v podzimní části sezóny OP JM U12 pokračuje celek v nastoleném trendu z minulé sezóny a těsně před
koncem základní skupiny VÝCHOD vede suverénně tabulku skupiny bez jediné porážky a s bilancí 16 výher. Do
finálové skupiny tak půjde bez ztráty kytičky. Tam ovšem už takovým favoritem není, neboť jak Blansko, tak
Podolí jsou 3. a 4. týmem z loňského NF ČR U11, takže rovnat se jim bude velmi přetěžké.
Ale určitě je chceme potrápit ještě více než loni a cílem je zahrát si kvalifikaci o NF ČR, které se letos uskuteční v
Hradci Králové.
U11 Mini mix nejml.
Trenér: D.Pecka
Asistent trenéra: V.Mořická
Org.pracovník: P.Nováková
Do sezóny 2014/2015 jsme vstupovali vlastně po roce učinkování v basketbalovém světě. Tým byl složen
převážně z velmi úspěšného náboru z roku 2013 a vedl si v soutěží více než dobře. Kádr byl velmi široký, takže
vůbec nebyl problém s vytvořením sestav do utkání. Spíše naopak. Museli jsme tak hráče i střídat, a to dle síly
soupeřů, aby si zahráli opravdu všichni. Po celou sezónu podával tým velmi kvalitní výkony a nad jeho síly byly
pouze dva soupeři, a to Blansko a Podolí. V tabulce OP jsme tak skončili na pěkné 3. příčce ( z 9 týmů ) s bilancí
23 výher a 9 proher při vysoce aktivním skóre 2023:1167. Na úspěchu se podílela asi dvacítka hráčů a hráček.
Na závěr sezóny jsme přijali pozvání na prestižní turnaj do Příboru, kde krom nás hráli všichni účastníci NF
kategorie U11 a rozhodně jsme se neztratili. Na turnaji jsme obsadili 5. příčku a ubezpečili se, že naše nastolená
cesta a trend je správný k dalšímu růstu hráčů. Po skončení sezóny již zbrojíme na další sezónu a působit
budeme tak i v obou nejmenších kategoriích U11 i U12, kde chceme hrát samozřejmě opět důstojnou roli.
Hlavním kritériem pro nás ale zůstává komplexní připravení hráčů a jejich basketbalových činností do
budoucna. Výsledky v těchto kategoriích opravdu nejsou tím hlavním měřítkem úspěšné či neúspěšné práce. Na
tréninky nám chodí nyní až 25 hráčů, takže potenciál do budoucna rozhodně máme.
V novém ročníku 2015/206, v jeho podzimní části se nově vytvořený tým U11 představuje v OP JM ve velmi
dobrém světle. Po prvních dvou porážkách v úvodu sezóny s Kroměříží přišla série 10 výher v řadě, v nichž je i
úspěšná odveta na palubovce dosavadního leadra tabulky Kroměříže, takže tým je těsně před koncem základní
skupiny VÝCHOD na 2. místě jen o skóre právě za svým největším rivalem. Co se týče cíle do dalšího průběhu
sezóny, pak je to jednoznačně postup na NF ČR U11 MIXU, kam má tým nyní dobře našlápnuto, stejně tak chce
i uspět ve finálové skupině OP JM, kde se utká o titul vítěze JM postupně s Kroměříží, Žďárem n S. a JBC Brno.
U10 Přípravka
Trenéří: A.Altamonnová, O.Navrátil
Nejmenší naděje kyjovského basketbalu-kategorie přípravka-trénuje 2x týdně v hojném počtu 31dětí
(17chlapců a 14 dívek) Tento počet je dán z části dětmi, které navštěvovaly přípravku již v minulé sezóně
(někteří pro svůj nízký věk zůstávají v přípravce, ostatní byli již v průběhu sezóny zapojeni do svých věkových
kategorií U11 chlapci i dívky, kde úspěšně navázaly a zapojily se jak do tréninků, tak do zápasů), další skupinu
nových členů přípravky tvoří děti, které přišly po absolvování náborů, popř. Sportovního koktejlu.
Tréninky jsou zaměřeny na všeobecné pohybové dovednosti-prvky gymnastiky, atletiky, míčové hry a
samozřejmě základy basketbalu. Tréninky jsou vedeny převážně formou zábavy a soutěží, při kterých si děti
osvojují pohybové dovednosti. Novinkou sezóny je vyhlášení soutěže kategorie U10, což jsou právě děti z
přípravek. Soutěž se hraje systémem turnajů. Prioritou nejsou výsledky, ale především to, aby děti zažily
atmosféru zápasu, která je pro ně novinkou. Ohlasy ze strany dětí a rodičů jsou velmi pozitivní. Herní rytmus
hodnotíme kladně, jak pro individuální růst dětí, tak pro kolektivní pojetí hry.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Pořádání turnajů a další doprovodné akce
Členové basketbalového oddílu pořádají řadu turnajů a většinou se již staly tradičnímy.
TUBANAK 2015 (září)
Tento turnaj se stal již tradičně největším turnajem sezóny v Kyjově. Konal se tři víkendy a zúčastnilo
se ho 41 týmů! Hlavním organizátorem byl tradičně R.Mezihorák spolu s J.Štěpánkem.

Vánoční turnaj generací 2015 (prosinec)
Tradiční turnaj tentokrát konaný ve dvou halách v Kyjově a Sobůlkách.

Basketbalový MARATON 2015 (červen)
L.Šebesta byl autorem a hlavním organizátorem oficiálního ukončení a vyhodnocení sezóny
2014/2015 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.
MS U18 3x3 (červen)
Na tomto mistrovství hrály také 2 naše odchovankyně. Petra Holešinská bude hájit barvy České
republiky a Alžběta Bubeníková hraje za Slovensko.
YUBASKET kemp 2015 (červenec )
Tradiční kemp pod vedením Vlado Paunoviče, kterého se zúčastnilo 170 dětí z ČR i zahraničí.
Tentokrát s účastí jednoho srbského klubu a návštěvou českých basketbalových legend.
Dětský sportovní KOKTEJL (září 2015)
Předseda basketbalového oddílu T.Čada byl organizátorem 2.ročníku veletrhu sportovních kroužků
kyjovska. Záměrem akce je propagace sportu v Kyjově spojený s náborem nováčků do všech
sportovních krožků oblasti.
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 oddílu navzájem slouží webové stránky 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.
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Nábory a spoluráce s DDM
Oddíl košíkové provádí každoročně nábor nejmladších talentů, a to 1. až 4. ročníku základních škol v
Kyjově a širším okolí. V květnu 2015 proběhl nábor aktivně přímým oslovením dětí ve školách.
Poděkování patří dorostencům Romanu Čadovi a Michalu Šuráňovi za návětšvu téměř všech
základních škol v Kyjově a okolí během pěti dnů.
Květnový nábor do přípravky basketbalu přivedl do haly přibližně 32 dětí ročníku 2004-2008.
Vedle tradiční podpory základních škol kyjovska je významnou základnou nejmladších talentů také
Dům dětí a mládeže Kyjov.
NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNA 2015/2016
Týmy a soutěže:
U19 Juniorky – liga (trenér a org. pracovník J.Štěpánek)
U17 Kadetky A – liga (trenér R.Sivák, asistent trenéra a org.pracovník J.Jedovnická)
U15 žákyně starší A – liga (trenér R.Sivák, asistent a org.pr. P.Nováková)
U15 žákyně starší B – divize (trenér R.Sivák, asistenti J.Štěpánek a R.Sivák ml., org.pr. P.Nováková)
U12 minižákyně mladší - OP (trenér J.Štěpánek, asistent trenéra a org.pr. P.Nováková)
Muži A – OP (trenér a org.pr. J.Ingr)
Muži B – OP III (trenér a org.pr. J.Klimek)
U19 Junioři – liga (trenér R.Mezihorák, asistent J.Ingr, org.pr. T.Čada)
U17 Kadeti A – liga (trenér R.Mezihorák, asistent J.Ingr, org.pr. T.Čada)
U17 Kadeti B – OP (trenér D.Mezihoráková, asistent a org.pracovník R.Mezihorák)
U15 Žáci starší – divize (trenér R.Dvořáková, asistent R.Mezihorák)
U13 Minižáci starší – OP (trenér R.Mezihorák, asistent D.Pecka)
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)
U10 Přípravka A+B – OP turnajově (trenér A.Altmannová, trenér O.Navrátil, Org.pracovník
P.Nováková)
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