Výroční zpráva o činnosti oddílu košíkové Jiskra Kyjov
za sezónu 2008/2009

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.

Autoři:
Tomáš Čada, Jiří Klimek, Dana Mezihoráková, Miloslav Machalínek, Zdeněk Frolec

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009

STRANA 1

15. 12. 2009

OBSAH

Obsah ...................................................................................................................................................................... 2
Činnost oddílu ......................................................................................................................................................... 3
Strategie a záměry .................................................................................................................................................. 3
Struktura oddílu ...................................................................................................................................................... 3
Financování oddílu .................................................................................................................................................. 4
Činnosti a výsledky v sezóně 2008/2009................................................................................................................. 5
Významné události sezóny 2008/2009 ................................................................................................................... 7
Nastávající sezóna 2009/2010 ................................................................................................................................ 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009

STRANA 2

15. 12. 2009

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 v současnosti 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
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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)
Ing. Jiří Klimek (C)

FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Rozpočet oddílu na budoucí sezónu 2009/2010 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 oddíl nemá výrazného sponzora, který by dokázal zásadním způsobem ovlivnit chod
a směřování oddílu.
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ČINNOSTI A VÝSLEDKY V SEZÓNĚ 2008/2009
Oddíl
V sezóně 2008/2009 bylo do soutěží zapojeno celkem 12 družstev, z toho 11 mládežnických. Družstva
hrála 4 celostátní ligy a 8 oblastních přeborů.
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 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.
Starší dorostenky
Starší dorostenky vstupovaly do sezóny 2008/2009 s cílem umístit se ve středu tabulky. Družstvo bylo
složeno z 5 pěti hráček věkové kategorie starší dorostenky a doplněno hráčkami z mladšího dorostu. I
s tímto omezením družstvo předvádělo solidní a bojovný výkon. V konečné tabulce se umístilo na 9.
místě, kdy z 22 zápasů 7x vyhrálo a 15x prohrálo. Trenérem družstva byl V. Štirba. Vzhledem k
malému počtu hráček bylo po sezóně 2008/2009 rozhodnuto, že se v následující sezóně 2009/2010
nebudeme kategorie starších dorostenek účastnit a případné hráčky budou doplněny do družstva
žen, které bude hrát soutěž OP I.

Mladší dorostenky
Po loňské velmi úspěšné sezóně, kdy družstvo ml. dorostenek bojovalo o postup do extraligy v této
kategorii, přestoupily některé klíčové hráčky před sezónou 2008/2009 do jiných klubů. Úkolem
družstva bylo umístění do 8. místa a vyhnutí se tak případné baráži o udržení se v soutěži. Družstvo
bylo výrazně omlazeno a doplněno hráčkami z kategorie žákyň. Taktéž trenérské vedení družstva
nebylo ideální, u družstva vlastně nebyl stabilní trenér a na jeho vedení se spolupodíleli V. Štirba
(trenér st. dorostenek) aj. Štěpánek (trenér ml. žákyň). I toto mělo svůj vliv na celkový výsledek
družstva. Po základní části soutěže se družstvo ve své skupině B umístilo na 10. místě, kdy z 22 zápasů
7 vyhrálo. I přes tento neúspěch se však podařilo nakonec ligu ml. dorostenek pro novou sezónu
2009/2010 udržet.
Mladší žákyně
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Soutěž: liga, východní skupina
Trenér: J.Štěpánek
Umístění: 5.místo ve skupině
Minidívky starší
Soutěž: OP
Trenér: J.Štěpánek
Umístění: 2.místo ve finálové skupině o 5.-9.místo
Minidívky mladší
Soutěž: OP
Trenér: J.Štěpánek
Umístění: 1.místo ve finálové skupině o 5.-8.místo
Minidívky nejmladší
Soutěž: OP
Trenér: J.Štěpánek
Umístění: výsledky nedodány
Muži
Cílem v sezóně 2008/2009 družstva mužů v soutěži OP II. bylo umístění v 1. polovině tabulky a udržet
tak tuto soutěž i pro další rok.
Po podzimní části soutěže bylo družstvo na 3. místě z 12-ti účastníků a dosáhlo osmi vítězství a tří
proher. Toto byl dobrý základ k tomu, aby splnilo svůj cíl.
V druhé polovině soutěže se družstvu už tak herně nedařilo, dosáhlo pěti výher a šesti proher, ale i
tak v celkové tabulce se umístilo na 6. místě (13/9 1572:1502) se stejným počtem 34 bodů jako měl
čtvrtý tým tabulky. Během celé soutěže se zápasů zúčastnilo 15 hráčů, nejvíce bodů za sezónu dali
Rubecký L. (354), Mezihorák M. (185), Špaček Š. (184), Valenta R. (150). Trenérem družstva byl Jiří
Klimek.
U18 (91)
Junioři U18 v sezóně 2008/2009 hráli OP I. V základní skupině této soutěže neměli takřka žádného
soupeře a všechna utkání vyhráli, i když jejich kádr tvořili i hráči o dva dokonce o 3 roky mladší. Ve
finálové skupině už se Juniorům nedařilo a skončili na 3.místě OP I. Tým trénovala Dana
Mezihoráková a jako asistent byl Miloslav Čech.
U16 (93)
Soutěž: OP
Trenér: R.Sivák
Ve finálové skupině OP skončili U16 na druhém místě. V kvalifikaci o ligu U16 bohužel nestačili na
Ždár n.S. a jako druzí neměli možnost postoupit do ligy.
U14 (95)
Chlapci ročníku 1995 a mladší hráli v sezóně 2008/2009 celostátní ligovou soutěž kategorie U14, kam
postoupili po úspěšné baráži s Jindřichovým Hradcem. Baráži předcházela účast v kvalifikační skupině,
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kde jsme se umístili na třetím místě. Vstup do sezóny byl výborný, pak se však soukolí mírně zadrhlo.
Tým se nakonec umístil na 10 místě z 12 účastníků skupiny B, což dle původních představ realizačního
týmu představovalo určité zklamání. Nejlepším hráčem i střelcem družstva byl Bruno da Silva. Své si
pak odehráli i mladší hráči, pro které to byla velká zkušenost do další sezóny. Sezónu jsme zakončili
účastí na mezinárodním turnaji ve Vídni, kde jsme ze 6 utkání prohráli až ten poslední, bohužel ve
čtvrtfinále a umístili se na 5 až 8 místě z 16 účastníků, především z USA. Trenérem mužstva byl Ondra
Navrátil, asistentem Milos Machalínek.
Starší minižáci (96)
Starší minižáci ročníku 1996 a ml. hráli oblastní přebor Jižní Moravy své kategorie. Před sezónou byl
stanoven cíl tuto soutěž vyhrát. Bohužel soutěž se kryla s ligovou soutěží U14, proto bylo dost
komplikované hrát v nejsilnější sestavě, jelikož část chlapců stabilně nastupovala ve starší kategorii
U14. Ze základní skupiny soutěže jsme s přehledem postoupili do finálové části, kde se nám již tak
nedařilo a skončili jsme na 3 místě za týmy Slávie Kroměříž a JBC Brno. Sezónu jsme tradičně zakončili
na turnaji BADEM 2009 v Žilině, kde jsme skončili na čtvrtém místě. Trenérem mužstva byl Ondřej
Navrátil, asistentem Miloš Machalínek.
Mladší minižáci (97)
Družstvo mladších minižáků odehrálo v této sezóně spoustu zápasů jak přátelských tak mistrovských.
Mistrovské zápasy patřily těm zdatnějším a starším klukům, zatímco v přátelských zápasech, proti
minižačkám z Kyjova, dostali možnost hrát kluci mladší. Kluci hráli pod vedením trojice trenérů
Radima Mezihoráka, Josefa Ingra a Tomáše Čady soutěž OP I. a celkově se umístili na 3.místě.
TUBANAK 2008
Na začátku září 2008 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.
Doplňkové akce
O Vánocích r.2008 se konal 25.ročník tradičního turnaje generací, kterého se zúčastnilo ve 4
družstvech okolo 50-ti hráčů ročníku 1992-1951.
V červnu r.2009 byl pořádán také již tradiční turnaj smíšených družstev STREET2009, jehož se
zúčastnilo 7 družstev.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI SEZÓNY 2008/2009
Spolupráce s SBK Zlín
Kyjovský basketbal zaznamenal další historický moment. Dne 17.12.2008 byla podepsána smlouva o
vzájemné spolupráci v chlapeckých žákovských a dorosteneckých složkách se Sportovním klubem
basketbalu Zlín.
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SKB Zlín, pravidelný účastník extraligových soutěží U14, U16 a U18, již delší dobu projevoval zájem o
naše talentované hráče. Podpisem smlouvy se tak završila intenzivní spolupráce se zlínským klubem a
dlouholetá práce trenérky Dany Mezihorákové. Šance hrát extraligu je pro naše mladé talenty velkou
výzvou, kterou oddíl aktivně podporuje.
Přístavba haly
Nejvýznamnější událostí z pohledu investic Města Kyjova bylo otevření tolik potřebného zázemí
městské sportovní haly v lednu 2009, kde má basketbalový oddíl svoji základnu. Budova zahrnuje
kompletně nové zázemí včetně šaten, posilovny, ubytování, občerstvení, kanceláře a konferenční
místnost.
„Nejlepší sportovec Kyjova“ za rok 2008
Družstvo dorostenců U20 trenérky Dany Mezihorákové zvítězilo v anketě „Nejlepší sportovec Kyjova“
za rok 2008. Dne 24. dubna 2009 v kině Panorama se konalo vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec
Kyjova“ za rok 2008 se zajímavým programem za účasti úspěšných osobností ze světa sportu.
Školení trenérů
V červnu 2009 organizoval oddíl doškolovací seminář basketbalových trenérů licence B a C, jehož se
zúčastnilo 49 zájemců.
V září 2009 proběhl vícedenní školení nových trenérů licence C (12 účastníků, z toho 6 nových trenérů
pro náš klub) včetně doškolovacího semináře pro trenéry licence B a C (22 účastníků).
Velké díky patří především Daně Mezihorákové za skvělou přípravu a organizaci. Tímto krokem se
rozšiřuje a zkvalitňuje trenérská základna kyjovské košíkové.
Webové stránky
Pro komunikaci s veřejností, s rodiči hráčů a členy klubu navzájem slouží webové stránky na adrese
www.jiskrakyjov.cz . Každé družstvo zde má vlastní stránku, kde podle svého zvážení může
zveřejňovat jakékoliv informace a organizovat svoji činnost.
Neveřejná část stránek, která slouží pro vnitřní potřeby oddílu, je základnou pro řízení a vnitřní chod
oddílu.
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 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. Díky trenérce kroužku košíkové paní Soldánové každoročně oddíl získává
malé talenty se zájmem o basketbal.
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NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNA 2009/2010
Týmy a soutěže
Po úspěšném absolvování kvalifikací do žákovských lig se naše družstva zapojila do těchto soutěží: 3x
celostátní liga (mladší dorostenky, starší žákyně a žáci U14) a 8x oblastní přebor Jižní Moravy (zbylá
družstva). Do soutěže bylo také přihlášeno družstvo ml. žákyň, které ovšem nepostoupilo přes
podzimní kvalifikaci do ligy ml. žákyň.
Oddíl má v sezóně 2009/20010 11 družstev, kde většinu tvoří mládežnické kategorie.
Ženy, oblastní přebor, trenérka Karla Procházková, asistent Jiří Pimek
Dorostenky mladší, liga, trenér Jiří Štěpánek
Žákyně starší, liga, trenér Jiří Štěpánek
Minidívky starší, oblastní přebor, trenér Jiří Štěpánek
Minidívky mladší, oblastní přebor, trenérka Hana Kochová
Minidívky nejmladší, oblastní přebor, trenér Jiří Pimek, asistentka Hana Kochová
Muži, trenérka Dana Mezihoráková (B), asistent Miloslav Čech
U16 Kadeti, oblastní přebor, trenér Robert Sivák (A), asistent Miloslav Machalínek
U14 Žáci, liga, trenér Ondřej Navrátil (B), asistent Miloslav Machalínek
Minižáci starší, oblastní přebor, trenér Tomáš Čada, asistenti Radim Mezihorák a Josef Ingr
Minižáci mladší, oblastní přebor, trenér Tomáš Čada, asistenti Radim Mezihorák a Josef Ingr

Přihlášení družstva žen na sezónu 2009/2010
Po roční přestávce rozhodl výbor oddílu o opětovném přihlášení družstva žen do krajské soutěže.
Přes slabou hráčskou základnu lze díky angažovanosti celého družstva a nadměrnému úsilí několika
hráček očekávat úspěšný průběh celé sezóny.
Turnaj TUBANAK 2009
Na začátku září pořádal basketbalový oddíl tradičně další ročník mezinárodního turnaje TUBANAK,
kterého se účastnilo 41 družstev (cca 500 hráčů). Turnaj byl díky značnému zájmu rozdělen na dva
víkendy (chlapci a dívky) po 3 kategoriích a hrálo se na 3 hřištích – hala na městském stadionu,
tělocvična Klvaňova gymnázia a sklárenská hala. Naše družstva se umístila v kategorii chlapců U14
(96) na 1.místě, mini mladší (98) na 4.místě a mini starší (97)na 8.místě. Dívky skončili v kategorii
žákyň (95) na 2.místě, mini starší (97) na 3.místě a mini nejmladší (99) na 2.místě.
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