Výroční zpráva o činnosti oddílu košíkové Jiskra Kyjov
za sezónu 2007/2008

Tato hodnotící zpráva je veřejně přístupná a je určena všem, kteří se
vážně zajímají o dění v kyjovském basketbale a také všem, kteří
chtějí přispět k rozvoji sportovní činnosti mládeže.
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ČINNOST ODDÍLU
Oddíl je zaměřen na sportovní výchovu hráček a hráčů basketbalu, veškerá činnost je zaměřena na
úspěšnou účast v soutěžích a důstojnou reprezentaci města Kyjova.

STRATEGIE A ZÁMĚRY
Současné záměry a strategické cíle oddílu byly odsouhlaseny na jaře roku 2008. 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.
 Dosáhnout výrazné úrovně "klubismu".

STRUKTURA ODDÍLU
Basketbalový oddíl je největším z 9 oddílů TJ Jiskra Kyjov. Jeho organizační struktura je postavena tak,
aby efektivně plnila plánované činnosti a odpovídala zvolené strategii.
Vedení oddílu tvoří pětičlenný výkonný výbor, který byl zvolen v březnu roku 2008 na období do
31.5.2010. Výkonný výbor je zodpovědný za běžný chod oddílu jak z hlediska činností, tak z hlediska
financování. Schází se pravidelně minimálně jednou měsíčně.
Ing. Jiří Klimek - předseda oddílu
Mgr. Dana Mezihoráková - člen výboru
Zdeněk Frolec - člen výboru
Ing. Miloslav Machalínek - člen výboru
Ing. Tomáš Čada - člen výboru
Jiří Štěpánek zastává funkci organizačního pracovníka oddílu, který zodpovídá především za
organizaci chodu tréninků a zápasů a dále celou řadu běžných každodenních činností.
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Trenérská základna je v současnosti tvořena 7 zkušenými trenéry, mezi nimiž jsou držitelé nejvyšší
trenérské licence (v závorce uvedena trenérská třída).
Mgr. Dana Mezihoráková (B)
Mgr. Jana Klimešová (A)
Mgr. Robert Sivák (A)
Ondřej Navrátil (B)
Jiří Štěpánek (C)
Ing. Miloš Čech (C)
Vítězslav Štirba (B)

FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Rozpočet celého oddílu na sezónu 2008/2009 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 stadioně v Kyjově
• Náklady na pronájem externích tělocvičen (Gymnázium, ZŠ Hodonín, DDM Kyjov)
• 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
V současné době oddíl nemá výrazného sponzora, který by dokázal zásadním způsobem ovlivnit chod
a směřování oddílu.
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ČINNOSTI A VÝSLEDKY V POSLEDNÍ SEZÓNĚ 2007/2008
Oddíl
V sezóně 2007/2008 bylo do soutěží zapojeno celkem 13 družstev, z toho 10 mládežnických. Družstva
hrála 6 celostátních lig a 7 oblastních přeborů. Počet všech soutěží a počet všech družstev byl největší
v novodobé historii basketbalového oddílu Jiskra Kyjov.
Takové množství družstev a soutěží kladl velké nároky na organizaci chodu oddílu, trenérské zázemí i
finanční potřeby jednotlivých týmů. Můžeme konstatovat, že tato náročná sezóna byla po všech
stránkách pokryta a úspěšně zvládnutá. Za to patří velké poděkování všem, 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 finančně náročnou sezónu absolvovat. Speciální
poděkování patří Městu Kyjov za jeho dlouholetou podporu basketbalu, bez níž bychom nemohli i
nadále rozvíjet kyjovský basketbal v dalších letech.
Ženy
Po několikaletém působení družstva žen v oblastním přeboru Jižní Moravy bylo rozhodnuto o
zakoupení práv účasti našeho družstva v sezóně 2007/2008 v II. lize žen. V přípravné fázi se do
trénování zapojil srbský trenér Vlado Paunovič, který také vedl první zápasy soutěže. Po složitých
jednáních se bohužel nepodařilo tohoto kvalitního a perspektivního trenéra udržet pro další působení
v Kyjově. Vlado odešel koncem listopadu trénovat do SBK Zlín. Místo trenéra u družstva žen zaujal
Vítězslav Štirba, trenér starších dorostenek. Bohužel výsledkově se tomuto družstvu po celou sezónu
2007/2008 nedařilo, v základní části dosáhlo jen dvou vítězství a tím se družstvo muselo účastnit
kvalifikace o II. ligu pro následující sezónu 2008/2009. I přes dosažené výsledky se však družstvo
zmobilizovalo a v posledních dvou kvalifikačních zápasech proti Sokolu Kladno podalo odpovědný a
bojovný výkon. Touto úspěšnou kvalifikací se podařilo udržet i pro nastávající sezónu soutěž - II. ligu
v Kyjově.
Mladší dorostenky
Jako nejúspěšnější družstvo bylo v dívčí kategorii družstvo mladších dorostenek, které obsadilo
celkové první místo v I. lize mladších dorostenek a tím si vybojovalo (tak jako v loňském roce) právo
účasti v kvalifikaci o postup do extraligy na sezónu 2008/2009 této věkové kategorie. Bohužel ani
v této kvalifikaci se nepodařilo uspět a v následující sezóně bude opět hrát I. ligu. Trenérem družstva
byl J. Čechovský a jeho asistentkou byla Marcela Rajsiglová.
Starší dorostenky, starší a mladší žákyně
Mezi další účastníky celostátních ligových soutěží patřily družstva starších dorostenek (9. místo),
starších žákyň (7. místo) a mladších žákyň (8. místo), Trenérem starších dorostenek byl Vítězslav
Štirba a kategorii žákyň vedl Jiří Štěpánek.
Minidívky
Nejmladší basketbalový dívčí potěr bojoval a získával zkušenosti v oblastním přeboru Jižní Moravy,
kde družstvo mladších minidívek vybojovalo 3. místo a družstvo starších minidívek obsadilo 6. místo.
Trenérem družstev minidívek byl Jan Čechovský, asistentem Tomáš Opálka.
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U20 – muží
Kyjovskému basketbalu se letos dařilo nejen v dívčích kategoriích. Mezi největší úspěchy v novodobé
historii kyjovského basketbalu patří účast v celostátní lize U 20 – mladí muži. Jedná se o historicky
první účast chlapeckého družstva TJ Jiskra Kyjov v celostátní nejvyšší soutěži a po téměř 10 letech tak
byla naplněna systematická práce trenérky Dany Mezihorákové. A hoši se v soutěži vůbec neztratili a
po velmi dobrých výkonech obsadili celkové 6. místo.
Muži, U16, U18, minižáci
Ostatní chlapecká družstva vč. družstva mužů hrála oblastní soutěže Jižní Moravy (OP) a dosáhla
v nich uspokojivých výsledků. Družstvo mladších minižáků vyhrálo svoji kategorii a kvalifikovalo se na
Přebor ČR, kde obsadilo celkové 10. místo. Družstvo starších minižáků skončilo v OP na 3. místě,
trenérem obou družstev byl Ondřej Navrátil. V dorostenecké kategorii družstvo U16 obsadilo pod
vedením trenérů Miloše Čecha a Róberta Siváka celkové 6. místo, v kategorii U 18 skončilo na 7.
místě v OP. Trenérem byl Jiří Süss, asistentem Roman Vinca. Družstvo mužů hrálo OP II., kde obsadilo
celkové 9. místo.
TUBANAK 2007
V září 2007 pořádal klub druhý ročník, co do rozsahu největší turnaj v historii kyjovského basketbalu.
Celkem se turnaje zúčastnilo 35 družstev (500 účastníků) nejmladších kategorií dívek i chlapců ze 3
zemí. Díky nasazení a spolupráci všech příznivců kyjovského basketbalu, díky tradiční moravské
pohostinnosti a díky schopnostem hlavního pořadatele Jana Čechovského se podařilo organizačně
vše výborně zvládnout. Důkazem byl značný zájem účastníků o další ročníky turnaje.
Výsledkově se dařilo především minižákům ročník 96, kteří svoji kategorii vyhráli. Minižáci r.95
skončili na 7.míště, minidívky r.96 obsadily 6. místo, dívky r.94 obsadily 5.místo.
Doplňkové akce
O Vánocích r.2007 se konal již 24.ročník tradičního turnaje generací, kterého se zúčastnilo ve 4
družstvech okolo 50-ti hráčů ročníku 1987-1954.
V červnu r.2008 byl pořádán také již tradiční turnaj STREET2008, jehož se zúčastnilo 10 družstev.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI SEZÓNY 2007/2008
Řízení oddílu
Na jaře roku 2008 byla výrazným způsobem změněna organizace celého basketbalového oddílu.
Dosavadní řízení oddílu prostřednictvím předsedy a skupiny trenérů včetně organizačních pracovníků
se ukázalo jako ne příliš efektivní pro potřeby oddílu. Formou volby vznikl výkonný a řídící orgán
oddílu, který je tvořen výkonným výborem v čele s předsedou a dále organizačním pracovníkem.
Výkonný výbor určil strategii oddílu, definoval činnosti a kompetence všech aktérů vedení oddílu a
družstev, odsouhlasil pravidla financování chodu.
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Přístavba haly
Nejvýznamnější investicí Města Kyjova v r.2008 bylo dokončení stavebních prací přístavby zázemí
městské sportovní haly, kde bude mít basketbalový oddíl svoji základnu. Otevření přístavby je
plánováno konec roku 2008.
Spolupráce s „velkými“ kluby
V souladu s cíly oddílu výkonný výbor rozhodl o zahájení jednání o spolupráci s významnými
extraligovými basketbalovými kluby. Zájmem oddílu je vychovávat kvalitní hráčky a hráče především
v žákovských a dorosteneckých kategoriích, které je schopen oddíl kvalitativně pokrýt. Proto se oddíl
snaží zajistit možnost dalšího růstu a perspektivy v klubech, které se orientují na dorostenecké a
dospělé složky a které přesahují možnosti kyjovského oddílu.
Nové webové stránky
Oddíl si je plně vědom nutnosti komunikace s veřejností, s rodiči hráčů a členů klubu navzájem.
Zároveň je nutné provozovat jedno informační místo, které slouží pro organizaci široké škály činností
kolem vlastních sportovních aktivit a také podporuje organizační zázemí oddílu.
Na adrese www.jiskrakyjov.cz byly vytvořeny zcela nové webové stránky určené pro veřejnost,
zároveň vznikla neveřejná část stránek pro vnitřní potřeby oddílu.
Ukončení činnosti trenéra Jana Čechovského v Kyjově
Bohužel nejméně příznivou zprávou pro kyjovský basketbal bylo ryze osobní rozhodnutí výborného
organizátora a klíčového trenéra dívčích kategorií Jana Čechovského změnit své tréninkové
působiště. I přes naprosto mimořádnou nabídku a podporu vedení oddílu, veškerou snahu a naléhání
rodičů a hráčů, se Jan Čechovský rozhodl ukončit z osobních důvodů veškeré aktivity v Kyjově a
pokračuje ve své trenérské kariéře v Praze.
Nábory a spolupráce s DDM
Oddíl košíkové provádí každoročně nábor nejmladších žákyň a žáků, a to 1. až 4. ročníku základních
škol v Kyjově a širším okolí. Již tradičně proběhl nábor dvakrát ročně, v jarním termínu v květnu a
v podzimním termínu v září. Nábor probíhal aktivním osobním oslovením všech školáků přímo ve
třídách škol a následným výběrem talentů na prvních trénincích.
Vedle tradiční podpory základních škol kyjovska je významnou základnou nejmladších talentů také
Dům dětí a mládeže Kyjov. Především trenérka kroužku košíkové Soldánová každoročně prokazuje,
jak je důležité probudit již u nejmenších dětí zájem o basketbal.

SEZÓNA 2008/2009
Týmy a soutěže
Po úspěšném absolvování kvalifikací do žákovských lig se naše družstva zapojila do těchto soutěží: 4x
celostátní liga (starší a mladší dorostenky, mladší žákyně a žáci U14) a 8x oblastní přebor Jižní Moravy
(starší, mladší a nejmladší minidívky, starší a mladší minižáci, dorostenci U16 a U18, muži). Zde je
nutno vyzvednout zejména úspěšně zvládnutou kvalifikaci o ligu žáků U14, které se účastnilo naše
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družstvo pod vedením trenéra Ondřeje Navrátila. Jedná se o další mimořádný a historický úspěch
kyjovského basketbalu, který v této kategorii nikdy nehrál celostátní ligovou soutěž.
Oddíl má v sezóně 2008/2009 12 družstev, kde většinu tvoří mládežnické kategorie.
Dorostenky starší, liga, trenér Vítězslav Štirba (B)
Dorostenky mladší, liga, trenér Vítězslav Štirba (B)
Žákyně mladší, liga, trenér Jiří Štěpánek (C)
Minidívky starší, oblastní přebor, trenér Jiří Štěpánek (C)
Minidívky mladší, oblastní přebor, trenér Jiří Štěpánek (C)
Minidívky nejmladší, oblastní přebor, trenér Jiří Štěpánek (C), asistentka Hana Kochová
Muži, oblastní přebor, trenér Jiří Klimek (C)
U18 Junioři, oblastní přebor, trenérka Dana Mezihoráková (B), asistenti Roman Vinca a Miloslav Čech
U16 Kadeti, oblastní přebor, trenér Robert Sivák (A), asistent Miloslav Čech
U14 Žáci, liga, trenér Ondřej Navrátil (B), asistent Miloslav Machalínek
Minižáci starší, oblastní přebor, trenér Ondřej Navrátil (B), asistent Tomáš Čada
Minižáci mladší, oblastní přebor, trenér Tomáš Čada, asistent Radim Mezihorák

Nepřihlášení družstva žen na sezónu 2008/2009
Po skončení sezóny 2007/2008 došlo k historickému rozhodnutí, a to nepřihlásit družstvo žen do další
sezóny. Rozhodování nebylo pro výkonný výbor vůbec jednoduché z řady důvodů, především kvůli
dlouholeté tradici kyjovského ženského basketbalu. Po pečlivém zvážení bylo bohužel nutné přijmout
racionální řešení opřené o následující argumenty:
- Nebyl k dispozici dostatečný počet hráček tak, aby bylo zajištěno odehrání celé sezóny.
- Nebyly včas splněny základní požadavky pro přihlášení družstva, tedy zajištění organizačního
pracovníka a trenéra družstva a dále finanční garance hladkého průběhu následující sezóny.
- Nebyly uhrazeny příspěvky od všech hráček za sezónu 2007/2008.
Turnaj TUBANAK
Na začátku září pořádal basketbalový oddíl další ročník mezinárodního turnaje TUBANAK, kterého se
účastnilo 18 družstev (cca 250 hráčů). Turnaj byl rozdělen na 3 kategorie a hrálo se na 3 hřištích –
hala na městském stadioně (minidívky starší), tělocvična Klvaňova gymnázia (minižáci starší) a
sklárenská hala (žáci U14). Naše družstva se umístila na 4. místě U14, na 5. místě st. minižáci a na 7.
místě st. minidívky. Tento turnaj se postupně stává již tradičním přípravným turnajem před sezónou
pro nejmladší basketbalové naděje, což se projevuje velkým zájmem o účast i zahraničních týmů.
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