
Basketbalová Road Show ČBF 
nabídka pro basketbalové kluby ČR



Popis akce

• zábavné sportovní dopoledne na základní škole

• event tým  složený z pracovníků ČBF a trenérů basketbalových 
klubů

• účast maskota minibasketbalu lvíčka Bastyho

• aktivity zaměřené na rozvoj motorických schopností a 
dovedností dětí

• pestrost cvičení (netradiční stanoviště, překážkové dráhy,  
štafetové hry)



Hlavní cíle a nástroje

• seznámit děti zábavnou formou s basketbalem na nejnižším stupni 
základních škol

• pomoci zahájit, či prohloubit spolupráci ve vztahu basketbalový 
klub ↔ škola

• využít spolupráci škol s místními basketbalovými kluby pro nábor 
dětí do oddílů (zvyšování členské základny)

• nechat děti zažít radost u sportovních aktivit zaměřených na 
basketbal 
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Charakteristika



škola

• zajistí kontakt na základní školu v místě akce
• poskytne 1-2 osoby na vlastní akci (hráč/trenér)
• dodá propagační materiály klubu (náborový leták, pozvánka na 

klubový trénink, apod.) 

• připraví program akce a dodá animační tým (2-3 osoby)
• na program/akci poskytne veškeré materiální vybavení
• dodá ceny a drobné dárky pro děti 
• poskytne metodické příručky pro učitele 1.stupně ZŠ
• do školy přinese své nadšení a enthusiasmus

klub

event 
team

• poskytne místo a termín konání akce (den, čas)
• poskytne vhodné prostory pro akci (tělocvična, hřiště)

Příprava a scénář akce



Máme za sebou

• již 19 akcí napříč ČR ve spolupráci s Českým olympijským výborem 
v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj



Fotky z akcí



Fotky z akcí



Napsali o nás



Kontaktujte nás

Máte zájem o Road Show ČBF ve vašem městě?

Neváhejte a kontaktujte nás!

Svůj zájem potvrďte, případně bližší podrobnosti na jnovotny@cbf.cz



Česká basketbalová federace
Zátopkova 100/2

160 17  Praha 6 – Břevnov

Jiří Novotný – vedoucí projektu
jnovotny@cbf.cz, tel.: 777 834 177

Dagmar Divišová – event manager
dasa.divisova@seznam.cz, tel.: 606 834 444


