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VSTUP DO SEZÓNY
Obecně těžká finanční situace, kdy někteří
partneři avizovali nutnost snížení podpory
kvůli pandemii, byla znásobena nejistou
podporou od města. Děčínský A-tým tak
pokračoval v zabudovávání mladých hráčů
a v obměně kádru, ač udělování rolí hráčům
bylo rychlejší než by bylo přirozené. Samotný
začátek ročníku se nesl v duchu finále Alpe
Adria Cupu 2020, kde Děčín (posílený
výpomocí Jakuba Houšky), padl s ambiciózním
pardubickým celkem až po prodloužení
v součtu o devět bodů (96:89 a 80:96) a získal
tak stříbrné medaile. Kooperativa NBL zahájil
Děčín na prostějovské palubovce prohrou
s Olomouckem a výhrou v Hradci.

PRVNÍ PŘERUŠENÍ
Po prvních dvou ligových utkáních spadl tým
poprvé do karantény. Covid v této první NBL
vlně skolil kromě několika výjimek celý kádr,
který po pěti dnech od ukončení karantény
(10. 10.) nastoupil k dalšímu duelu proti USK
Praha. Následně však byla kvůli zhoršující se
situaci přerušena celá soutěž a více než na
měsíc se palubovky uzavřely úplně. To pro náš
mladý tým znamenalo dvě odehraná utkání,
23 dní pauzu, následně jeden zápas a hned
další 37 dní dlouhou herní pauzu. Celkem tedy
tři utkání za 66 dní, navíc téměř bez možnosti
řádného tréninku.
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SILNÝ PROSINEC
Do nového roku tak vstupovali Válečníci s bilancí 7 výher a 8 porážek, což při nezkušenosti
kádru vypadalo nadějně.

Na přelomu listopadu a prosince vypomohl při
absenci Martina Macha další veterán Robert
Landa, jenž následně v únoru oznámil ukončení NBL kariéry. Studená sprcha od rozjetého
Kolína 2. prosince osvěžila Válečníky ke zlepšeným výkonům. Jasná výhra s Olomouckem
a vítězné prodloužení se Sokoly. Dvojzápas
s Brnem, na jehož půdě předvedl Děčín velmi dobrý výkon, kde i s pěticí vyfaulovaných
hráčů dovedl zápas do vyrovnané koncovky
(nakonec 94:87). V domácím duelu pak zopakovali Válečníci kvalitní výkon a brali výhru
95:86. Následoval debakl s Nymburkem, aby
27. 12. Děčín porazil Pardubice.

ROZHÁRANÁ ZIMA
Poté následovala z důvodu reprezentační přestávky herní pauza, aby po 6. březnu a dvou
odehraných utkáních následovala opět další karanténa. Celkem tedy dalších 49 dní na
dvě utkání a dalších 14 dní bez tréninku. Na
posledním tréninku před karanténou si navíc
kapitán Šimon Ježek vykloubil prst a další
restart nestihl ani trenér Grepl, jehož postihl
těžký průběh nemoci. U družstva tak na dva
týdny vypomohli Robert Landa a Jakub Houška, kteří dokázali získat obě „povinné“ výhry
na domácí palubovce s Olomouckem a Ostravou.

Z lednových šesti odehraných duelů získal Děčín jen jedno vítězství, kdy kromě Nymburku
a Opavy mrzely především prohry v Ostravě
a těsná v Praze (82:80), které předcházel velmi zvláštní posun termínu utkání po návratu
Sov z karantény.
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ZMĚNA HERNÍHO SYSTÉMU
ZÁKLADNÍ ČÁST

Jelikož byla soutěž přerušena, týmy postupně
padaly do karantény a další výpadky neustále
hrozily, Kooperativa NBL byla nucena změnit
herní systém. Původně plánované rozdělení
na osmičlennou A1 a čtyřčlennou A2 bylo
změněno na šestičlenné skupiny. Proto,
přestože po základní části patřila Děčínu
osmá příčka, znamenající podle původního
rozpisu postup do A1, boj o ještě lepší celkové
umístění a v případném předkole na 2 vítězná
utkání výhodu domácího prostředí, museli
Válečníci do skupiny A2.

Z

V

P

Úspěšnost

1 ERA Basketball Nymburk

22 21

1

95.5%

2 BK Opava

22 17 5

77,3%

3 GEOSAN Kolín

22 15 7

68,2%

4 Basket Brno

22 13 9

59,1%

5 USK Praha

22 13 9

59,1%

6 BK JIP Pardubice

22 10 12

45,5%

7 DEKSTONE Tuři Svitavy

22

9 13

40,9%

8 BK ARMEX Děčín

22

8 14

36,4%

9 Královští sokoli

22

8 14

36,4%

10 SLUNETA Ústí n. L.

22

8 14

36,4%

11 NH Ostrava

22

6 16

27,3%

12 Olomoucko

22

4 18

18,2%

POSÍLENÍ KÁDRU
sledující den Válečníci prohráli 81:73. Společně
s Natem měl tým posílit také balkánský pivot Nemanja Bezbradica, jenž hájil barvy BK
Olomoucko, kde k 20. březnu ukončil angažmá. Po neshodách s vedením prostějovského
klubu se však místo angažmá na severu Čech
rozhodl ukončit sezónu. Ještě před Bradleym
dorazil na zkušenou srbský obr Nikola Šćekić,
který měl minimum zkušeností, ale vešel se do
možností klubu. Nikola i přes své lidské kvality herně nezazářil a navíc ho skolil Covid-19,
který mu odebral krátce nabytou kondici. Za
těchto okolností se obě strany dohodly na
ukončení spolupráce.

Vedení klubu přivedlo za zraněného kapitána herní náhradu v podobě amerického křídla Nathana Bradleyho Jr. Ten měl první duel
absolvovat v Hradci Králové, který musel být
odložen, neboť většina týmu zůstala v zácpě
z důvodu hromadné nehody na D11, aby ná-
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FINIŠ DLOUHODOBÉ ČÁSTI
V závěru nadstavbové skupiny A2 bojoval Děčín o co nejlepší pozici do předkola play-off.
Také proto vedení klubu dál hledalo posilu pod
koš, jíž se měl stát polský pivot Mikolaj Witlinski. Ten však měl před plánovaným odletem do
ČR pozitivní test na Covid a vypadl ze hry. Děčín v samotném závěru přivedl nizozemského
obra Craiga Osaikhuwuomwana. A přestože
v posledních třech utkáních nadstavbové části dokázali posílení Válečníci zvítězit, včetně
závěrečné výhry na půdě svitavských Turů,
bral Děčín ve skupině A2 konečné 4. místo.

PŘEDKOLO PLAY-OFF
Kvůli změně systému soutěže bylo upraveno
i předkolo play-off, kdy byl jeho systém z původního „na dva vítězné“ zkrácen na „součet
ze dvou“. Rovněž play-off muselo doznat
změn, a to přechodem na tři vítězné zápasy
(formát 2-2-1) pro čtvrtfinále i semifinále. Finále se pak bude hrát na dva vítězné duely,
boj o třetí místo na součet dvou zápasů.

Pro Děčín z toho byl souboj proti zkušenému
hradeckému týmu, který začal domácí výhrou
o tři body. Odveta na východě Čech přinesla
velké drama, na jehož konci se radoval domácí
celek, když v součtu zvítězil o pouhé tři body
a postoupil tak do čtvrtfinále Kooperativa
NBL. Oba zápasy kvalitou i nábojem splňovaly
parametry play-off.
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KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
Desáté místo je i přes všechny komplikace neúspěchem. Při současném složení kádru, jenž
hrál většinu sezóny pouze v českém složení, bylo jasným cílem play-off. Může se spekulovat o vlivu prázdných hal, opakovaných
restartů, můžou se hledat i další důvody, vše
je potřeba analyzovat, reagovat a poučit se.
Po několika velmi těsných prohrách se však
ukázalo, jak může být sport vyrovnaný a krutý. Děčínští fanoušci jsou nejlepší v lize a klub
si jejich podpory nesmírně váží. Nikdy už se
nedozvíme, co by tradičně skvělá živá hlasitá
domácí podpora udělala s výkony mladého
děčínského celku.

KÁDR A PROGRAM
BK ARMEX Děčín tradičně razí cestu
dlouhodobější spolupráce s hráči, a od té se
neodkloní ani při omlazovacím procesu a
postupné proměně kádru... Dvě změny však u
Válečníků nastávají - končí pivot Pavel Grunt a
kapitán Šimon Ježek, který se rozhodl ukončit
profesionální kariéru. Aktuálně klub prodloužil
spolupráci s dvaadvacetiletým Davidem Žiklou
a jednadvacetiletým Martinem Machem.

Matěj Svoboda je novou tváří v sestavě Děčína
a i přes svých dvacet čtyři let má již dostatek
bohatých zkušeností. Matěj je mládežnický
reprezentant,
odchovanec
Ostravy
a
prošel programem nymburské akademie.
V Kooperativa NBL zanechal nejvýraznější
stopu v ročníku 2019/20 v dresu Svitav, kde
sice odehrál před zraněním jen několik utkání,
ale dosahoval úctyhodné průměry 18 bodů, 5
doskoků a 3 asistence. V uplynulém ročníku
pak dosahoval 14 bodů a 5,5 doskoku za 27
minut. Tři sezóny strávil i v Nymburku, kde
jako mladík nakukoval rovněž do převážně
ruské VTB ligy. V druhé nejvyšší soutěži 1.lize
se Matěj ukázal v dresu Kondorů Liberec,
Nymburku B a UP Olomouc.
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AKTIVITY BK DĚČÍN

V DOBĚ PANDEMIE

CÍLE AKTIVIT

• motivovat k individuálním tréninkům
• udržet basketbalovou komunitu aktivní
a ve spojení s klubem
• realizovat projekty, na které ve standardním roce není čas
• propagace partnerů klubu nad rámec
reklamního plnění

STEZKY VÁLEČNÍKŮ
• 7 stezek v Děčíně, docházková vzdálenost
od centra, různé vědomostní a fyzické
úkoly. Propojení na soc. sítích - posílání
fotek z vyhlídek, ceny
• smyslem akce bylo vyzvat lidi k pohybu
a navštívit místa, která ve svém rodném
městě možná ani neznají
• „Vyhlídka Pastýřák“, „Vyhlídka Kváďák“,
„Vyhlídka nad Přípeří“, „Stezka nad ZOO“,
„Stezka Palouček“, „Stezka Válečnice“
a „Stezka Labská stráž“
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VÁLEČNICKÝ SPRINT

• do akce se zapojily i týmy z okolních měst
(BK Levhrarti Chomutov, BK Teplice, BK
Česká Lípa, Basket Varnsdorf)

• Děčín – červená běžecká trasa na stoličné
hoře – Kvádrberk
• ceny od děčínského místního pivovaru Nomád, varnsdorfského Pivovaru Kocour a děčínských Válečníků
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STUDIO VÁLEČNÍK

HOSTÉ STUDIA

• generálním partnerem studia se stala firma
Transco Bohemia s.r.o.
• vysíláno na platformách youtube, tvcom
a facebook

»» Robert Landa - nynější šéftrenér mládeže
BK Děčín, předseda Komise vrcholového
basketbalu dívčí složky

• zajímavé hosty nejen ze světa basketbalu
zpovídá Jakub Bureš (spoluautor talk show
Silné řeči)

»» Petr Janouch - bývalý děčínský hráč
(1994 – 2001), dlouhodobě nejlepší střelec
děčínského klubu

• doposud odvysíláno 13 dílů

»» Luboš Bartoň - velká osobnost českého
basketbalu, bývalý děčínský hráč, reprezentant ČR, vítěz Euroligy, nyní působí Luboš Bartoň v brněnském basketbalovém
klubu na pozici asistenta trenéra A-týmu

• přes 11 tis. zhlédnutí

»» Jakub Kouba Houška - ikona děčínského
basketbalu, bývalý kapitán děčínských Válečníků, reprezentant ČR, politik
»» Petr Voříšek - děčínský rodák, fotbalový
mistr Evropy do 21 let
»» Jiří Kalemba - český redaktor, moderátor,
televizní sportovní komentátor a režisér
sportovních dokumentů
»» Radim Špaček - režisér filmu Zlatý podraz,
držitel Českého lva i Plyšového lva, syn novináře Ladislava Špačka
»» Šimon Ježek - nynější kapitán Válečníků,
trojnásobný vicemistr Kooperativa NBL, finalista 1ON1 challenge Kooperativa NBL
»» Tomáš Grepl - trenér děčínského A-týmu
»» Martin Mach - mladá basketbalová naděje
»» Lukáš Houser - generální manažer klubu
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POŘAD „60 S…“
• Odvysíláno na internetových platformách:
facebook, youtube a IGTV

• „60 s…“ je kvízovou sondou do myslí a srDCí
hráčů a dalších členů BK ARMEX Děčín. Před
kamerou se postupně vystřídají zpovídaní
a v rychlém sledu odpoví na sérii různorodých všetečných otázek týkající se basketu,
náhledu na svět, zájmů či jejich osobního života.

• Přes 25 tis zhlédnutí (všechny platformy dohromady)

• „60 s…“ svým názvem napovídá o délce
nahrávané sekvence, která má 60 sekund,
a i když je někdy minutový úsek o trochu
přetažený, otázky i odpovědi umí překvapit.
V krásném českém náhledu se označení časové jednotky mění ve spojku a určuje, s kým
fanoušci stráví minutu své pozornosti.

VÁLEČNÍCI SPOJUJÍ

• projekt na podporu regionálních podniků
• celkem se účastnilo 14 podniků
• akce trvala 2,5 měsíce
• smyslem akce bylo podpořit místní podniky
a za nákup získat razítko
• vyplněná kartička s 10 razítky byla
zařazena do slosování o ceny
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PROJEKT „V SRDCI“
• náhled do vnitřního dění, dokument z intimní blízkosti, pohled pod ruce, informace
„z kuchyně“, jde o samotné srDCe BK ARMEX Děčín.
• jeho tvůrci z klubu se fanoušky dokáží dostat
do těsné blízkosti sportovců a zázemí nebo
i na místa, kam se běžný divák nedostane
• 4 díly

»» DERBY
Nejvíce vypjaté boje bývají proti ústecké
SLUNETĚ. Také bývají poprávu vyprodané,
bohužel v době pandemie, nebyl umožněn
vstup fanouškům na utkání. Nahlédnutí do
zákulisí přináší první díl pořadu v srDCi

»» LUKÁŠ ROZSYPAL
Děčínský odchovanec Lukáš Rozsypal získává své první zkušenosti v A-týmu. Jak
proběhlo jeho zapojení a jaké jsou jeho pocity po utkání proti tomu nejzkušenějšímu
soupeři, Nymburku?

»» ROBERT LANDA
Návrat Roberta Landy na palubovku. Po
dlouhodobém zranění se Bobo vrací zpět!

»» KOMUNITNÍ ZAHRADA „DivyZná“
Válečníci v roli zahradníků. V dalším díle
pořadu pro příznivce děčínského basketbalu uvidíte, jak umí být členové A-týmu BK
ARMEX Děčín zruční a s jakou vervou dokážou pomáhat… V tomto případě v rámci
zahájení projektu Komunitní zahrady DivyZná u dětského domova v Krásné Lípě.
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KOMUNITNÍ ZAHRADA „DivyZná“
KOMUNITNÍ ZAHRADA V KRÁSNÉ LÍPĚ

„Z Válečníků se na pár hodin stali zahradníci.
Pomáhali jsme s tvorbou přírodního plotu,
vyvýšených záhonů nebo barvili pneumatiky
na hraní. Letošní mladý tým musel ukázat
svou zručnost a i se něco přiučil. Byli
jsme vlastně prvními pomocníky na nově
vznikajícím projektu, kterému můžete pomoci i
VY. Radost dětí byla krásná, a tak jsme všichni
odjížděli plní energie a s příslibem, že tímto to
pro nás rozhodně nekončí.“ popsal včerejší
akci Jakub Houška a dodal: „Když jsme byli
osloveni, zda můžeme pomoci, neváhali
jsme ani vteřinu. S DD v Krásné Lípě máme
výborné vztahy, protože ho již několikátým
rokem navštěvujeme v předvánočním čase,
takže rozhodnutí bylo jasné. Jsme moc rádi,
že jsme mohli alespoň malou měrou přispět
k tak úžasnému projektu, který v Krásné Lípě
vzniká. Všichni jsme si celou akci moc užili.“

Chceme vytvořit krásnou a plodící zahradu,
kterou otevřeme nejen dětem, ale také všem
podobně nadšeným lidem. Chceme se naučit
pěstovat skutečné jídlo i dobré a inspirativní
vztahy. V prostoru zahrady se navíc mohou
děti setkávat na „neutrální půdě“ například se
zájemci o hostitelskou péči,“ uvedla k celé akci
ředitelka DD v Krásné Lípě, Sofie Wernerová.
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Z TELEVIZNÍ HISTORIE KLUBU

• ve chvíli, kdy nebyla možnost nabídnout fanouškům živý basketbal, připravil klub pro
své příznivce seriál z TV historie
• 10 dílů zveřejněných na webových stránkách
klubu (od sezony 2007/2008 až po sezonu
2016/2017)
• shrnutí sezon včetně televizních přenosů
• připomenutí nejúspěšnějších zážitků klubu,
ale i těch méně radostných

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY

KAHOOT! TESTY
• 12 testů
• kahoot.com

OSMISMĚRKY, KOLO ŠTĚSTÍ
• 7 her
• wordwall.net
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V Ý RO Č Í 75 L E T

OD ZALOŽENÍ KLUBU

VÝROČÍ 75 LET OD ZALOŽENÍ KLUBU
Novinkou je pak Brožura, která se věnuje především historicky nejúspěšnějšímu období
mezi lety 2015 a 2020, obsahuje sedm zázraků, rozhovory a také seznam všech Válečnic a
Válečníků z děčínských mládežnických celků v
aktuálním složitém ročníku. Věříme, že limitovaná edice Brožur je čtivým svižným průvodcem pro všechny příznivce našeho klubu a potěší mnoho sportovních duší.

Velkým dárkem fanouškům k pěknému výročí
jsou nové webové stránky A-týmu, jež jsou v
provozu od léta 2020. Logo s výroční tématikou bylo dalším počinem a používáno nejen
na tomto webu, ale i na dalších materiálech.
Jedním z fyzických dárků je stolní hra, jíž vydal klub jako první z basketbalového prostředí a která je od Vánoc v nabídce klubových
produktů, skýtá 120 otázek spojených nejen
s historií, osobnostmi a hráči, ale také se zajímavostmi z děčínského basketu. Hra je unikátní a je propojena s mobilní aplikací, skýtá
figurky, hrací desku, kostky a hromadu zábavy.

Samotná publikace je již k zakoupení v klubovém fanshopu na webu za 99 Kč. Klub navíc
připravil tři limitované akční balíčky, které obsahují Brožuru a stolní hru, respektive knihu
Příběh BK Děčín vydanou před pěti lety k sedmdesátiletému výročí.
Balíček 1 za 690 Kč - obsahuje: Brožuru 75 let
+ Stolní hru Válečníků
Balíček 2 za 199 Kč - obsahuje: Brožuru 75 let
+ knihu Příběh BK Děčín
Balíček 3 za 750 Kč - obsahuje: Brožuru 75 let
+ Stolní hru Válečníků + knihu Příběh BK Děčín

19

VÝROČÍ 75 LET OD ZALOŽENÍ KLUBU
SLOVO AUTORA BROŽURY
JINDŘICHA STRAŠNOVA

Je to proto, že mapuje období posledních pěti
let od výročí, kdy jsme slavili sedmdesát let
od založení basketbalového klubu. Bylo to
výjimečných pět let. Mimořádných! A došli
jsme téměř na vrchol! Prožili jsme čtyři finále
naší nejvyšší basketbalové soutěže. Je
nesporné, že jsme tím o stupeň posunuli kredit
nejen klubu, ale pochopitelně v propagaci
i města. Ostatně, máme ho v názvu. Je
potřeba, obzvláště dnes, to říci nahlas…

„Je tu pro vás pozvání. Pojďme se vrátit na
chvíli do časů minulých. Pojďme zkusit v onom
návratu zapomenout, že mnohé nemůžeme!
Proč to jen neříci? Zkrátka, stýská se nám.
A jistě i vám! Po basketu, po tak dříve obyčejné
věci, jako je „sebrat se a jít v sobotu do
haly“… Stýská se nám po vás, po té početné
a zvláštně fascinující rodinné komunitě,
kde jsme byli v jakési permanentní podpoře
společných emocí a v pocitu bezpečí…Říká
se, že vzpomínání vyvolává převážně smutek,
opovrženíhodnou nostalgii a prohlubuje pocit
nespokojenosti (tak to by nám ještě scházelo).
Ale není to tak docela. Nostalgie je směsice
zvláštních pocitů, mezi nimiž je nemalou
měrou zastoupena radost. V knížečce, vonící
ještě nezaschlou „tiskařskou černí,“ která
právě přistála v útrobách Maroldovky, je té
radosti popsáno mnoho. Poprávu.

Naše vzpomínky, mé i tvé, nejsou nahrány
na DVD a nelze si je přehrát. Lidská paměť je
prchavá a proměnlivá a každý z nás má tak
svůj subjektivní prožitek. A protože paměť
je sbírka obrazů, z nichž některé vyblednou
a jiné se uchovají jen zčásti, je tu psané slovo.
Projděte si tedy ony události tak, jak se staly…
Hezké čtení!
(Omluva za to, že povídání vyšlo s mírným
zpožděním, příčina je navýsost zřejmá „odporný vis maior“)
-jis-“
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M A R K E T I N G OV É P L N Ě N Í

2020/2021

SLEDOVANOST
UTKÁNÍ KNBL
• platforma TVCOM
• domácí utkání: přes 47 tis. zhlédnutí
• venkovní utkání: přes 97 tis. zhlédnutí
(z toho 55 859 Studio basketbal: SLUNETA
Ústí nad Labem – BK ARMEX Děčín, 8. 4.)

POŘAD „60 S ...“
• platforma: Youtube, Instagram, Facebook
• odvysíláno 21 dílů
• přes 25 tis. zhlédnutí

STUDIO VÁLEČNÍK
• platforma: TVCOM, Youtube, Facebook
• odvysíláno 12 dílů
• přes 11 tis. zhlédnutí

PROJEKT „V SRDCI“
• platforma: Youtube
• odvysílány 4 díly
• přes 2 tis. zhlédnutí

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MÉDIA
FACEBOOK
• přes 4,9 tis. sledujících

TISK
• MF Dnes, Sport, Děčínský deník, Basketmag,
Náš region

INSTAGRAM
• přes 2,6 tis. sledujících

INTERNET
• sport.idnes.cz, sport.cz, eurobasket.com, nbl.cz,
probasket.cz, decin.cz, cz.basketball.cz

TELEVIZE
• přímé přenosy na ČT Sport, výsledky, přehledy utkání, sportovní týdeníky – Basketmanie
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REKLAMA V BK ARMEX DĚČÍN
• v rámci partnerství při vybraném utkání
– logo v programu k utkání, na internetových stránkách u utkání, na facebookových
stránkách, prezentace během utkání + další
možnosti dle dohody – partner poločasové
soutěže apod.
• v rámci partnerství pří zájezdu pro fanoušky
na venkovní utkání
• v rámci partnerství při soutěži pro fanoušky
• v rámci partnerství při akci pro fanoušky/
děti – setkání, ples, turnaj základních škol
• v rámci sponzorování upomínkových předmětů pro fanoušky (např. play off trika)

• na dresech hráčů
• na rozcvičovacích trikách a dalším oblečení
A-týmu
• na LED/otočných panelech u palubovky
• na LED panelech během TV přenosů
• na hrací ploše
• bannery na stěnách haly/u hřiště
• na tabuli časomíry
• v zázemí haly
• na dresech jednotlivých mládežnických
družstev
• na internetových stránkách klubu
• v tiskových a propagačních materiálech

MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ
marketing@bkdecin.cz
739 477 313

LOGA PARTNERŮ
(LED PANELY)
SCORE
BOARD

LOGA PARTNERŮ
(BANNERY)

LOGA PARTNERŮ
(BANNERY)

JMÉNO

EL

LED PAN

00

00

JMÉNO

00

00

UMÍSTĚNÍ
PARTNERŮ

00

LOGA PARTNERŮ
(BANNERY)

LOGA PARTNERŮ
(LED PANELY)
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00

VÁ L E Č N I C E D Ě Č Í N A VÁ L E Č N Í C I D Ě Č Í N

MLÁDEŽNICKÁ SLOŽKA

BASKETBALOVÝ KLUB DĚČÍN
KOMPLEXNÍ PROGRAM
VÝCHOVY MLÁDEŽE
(od přípravky po dospělé)
• čtyři přípravky (tři chlapecké, jedna dívčí)
• úplný systém chlapeckých týmů (vrcholová i
rekreační úroveň), 12 družstev
• rozvíjející se dívčí složka - 5 týmů
• 4 týmy mužů a 1 tým žen v regionálních soutěžích
• A-tým mužů v NBL (4x finále v letech 20152019)

• tradice – v roce 2020 oslavil klub 75 let od
založení
• komunitní klub s největší členskou základnou mládeže v Děčíně
• funkčně provázaný na úspěšný, profesionální A-tým mužů

HLAVNÍ CÍLE
ROZŠIŘOVÁNÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
• vedení dětí a mládeže ke zdravému životnímu
stylu
• podpora osobnostního růstu
• nastavení hodnot v duchu klubové kultury

POSTUP
V SYSTÉMU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE ČBF
• zvýšení prestiže stávajícího SpS (Sportovní
středisko)
• získání statusu SCM (sportovní centrum
mládeže)
• výchova vrcholových sportovců, reprezentantů
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NÁRŮST ČLENSKÉ ZÁKLADNY
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• počet mužských týmů

• A-tým

BASKETBALOVÝ KLUB DĚČÍN

FINANCOVÁNÍ KLUBU
STOJÍ NA TĚCHTO PILÍŘÍCH
• podpora města Děčín – 2021 pokles o 33 %
• podpora Ústeckého kraje – 2021 plánovaný
pokles o 66 %
• podpora MŠMT/NSA – stabilní
• partneři
• členské příspěvky
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SYSTÉM EOS

• pro sdílení informací na úrovni týmů i celého
klubu využíváme moderní systém EOS

CVIČENÍ PRO MLÁDEŽ

• propojení A-týmu s mládežníky
• točení a propagace série videí s různými
cviky pro děti a rodiče – společné zapojení
v karanténě
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PROJEKT „VRÁTÍM SE LEPŠÍ“

• sdílení videí ve spolupráci s ČBF

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

• série 8 krátkých videí pro rodiče s dětmi
• inspirace pro rodiče v době karanténě,
motivace udržet děti v pohybu
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PROJEKT „HEJBNI SE!“
ZAPOJILO SE
11 TÝMŮ CHLAPCŮ A 4 TÝMY DÍVEK!

• pohybová výzva ve spolupráci s ČBF
• Dle možností - tedy virtuálně, vyrazili děčínské Válečnice a Válečníci na utkání národního týmu mužů do Litvy. V soutěži HEJBNI
SE uspělo hned několik týmů BK Děčín. Díky
aktivitě hráčů a hráček a po pravdě i díky odhodlání trenérů a trenérek zapisovat denně
data o pohybových aktivitách do systému,
byl BK Děčín nejaktivnějším klubem v ČR.

•
•
•
•
•
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301 560 nasbíraných virtuálních fanoušků
20 829 odtrénovaných hodin
1 059 zapojených hráček a hráčů
125 týmů
105 trenérů

KŘEŠICE ARÉNA

• ve spolupráci s firmou JABOR PRO s.r.o.
probíhají úpravy v tělocvičně SŠLD v Křešicích
• firma JABOR PRO s.r.o. na své náklady vyrobila veškerý materiál pro branding – výzdoba šaten, tělocvičny, polepy dveří, venkovní značení haly atd.
• dále proběhly malířské práce, výměna
futsalových branek a opatření na zvýšení bezpečnosti
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KO N E C S E Z Ó N Y

2020/2021

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM KLUBU
ZA PODPORU V SEZÓNĚ

2020/2021
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PARTNEŘI
generální partner
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partneři

Prodejna osvětlení v Děčíně

mediální partneři

spřátelené organizace
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www.bkdecin.cz

