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PROJEKTABSCHLUSSBERICHT 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU 
 

„Basketball als Brücke für die Jugend in der Euroregion Elbe/Labe   

Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe“ 

 
Projektbeginn / Začátek: 14.07.2016 Lead-Partner: Dresden Titans e.V. 
 
Projektende / Konec: 30.09.2020 Projektpartner: BK Usti nad Labem 
 

gefördert durch: 
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Projekttitel: 
 
Basketball als Brücke für die Jugend in der  
Euroregion Elbe/Labe 
 
Projektregistrierung:  14.07.2016 
 
Beginn Umsetzung:  01.07.2017  
 
Ende Umsetzung:   30.09.2020 
 
Projektpartner: 

 
Lead Partner 
Dresden Titans e.V. 
Breitscheidstraße 40 
01237 Dresden 
Deutschland 

 

Projektpartner 1: 
BK Usti nad Labem 
Jateční 1026,  
400 01 Ústí n.L. 
Tschechien 
 

 

 

 
Projektpersonal:   
 

 
Gert Küchler 
Projektmanager (LP) 

 
Stefan Mähne 
Projektkoordinator (LP) 
 

 
Tomas Hruby 
Projektmanager (PP1) 

 
Martin Pecina 
Projektkoordinator (PP1) 

 
Projektkosten: 
 
Dresden Titans e.V.  
 479.517,12€  (ca. 160.000€ pro Jahr) 
 
BK Usti nad Labem  
 344.133,00€ (ca. 115.000€ pro Jahr) 
 
Indikatoren: 
 
mind. 10 Vereine 
 jeweils 5 Vereine aus BRD und CZ 
 

 
Název projektu: 
 
Basketbal jako most pro mládež v  
Euroregionu Elbe/Labe 
 
Registrace projektu:  14.07.2016 
 
Začátek Realizace:   01.07.2017  
 
Konec Realizace:   30.09.2020 
 
Projektoví partneři: 

 
Lead Partner 
Dresden Titans e.V. 
Breitscheidstraße 40 
01237 Dresden 
Německo 

 

Projektový partner 1 
BK Ústí nad Labem 
Jateční 1026,  
400 01 Ústí n.L. 
Česká republika 
 

 

 

 
Personál:  
 

 
Gert Küchler 
Projektový manažer (LP) 

 
Stefan Mähne 
Koordinátor projektu (LP) 
 

 
Tomas Hruby 
Projektový manažer (PP1) 

 
Martin Pecina 
Koordinátor projektu (PP1) 

 
Prostředky: 
 
Dresden Titans e.V.  
 479.517,12€  (ca. 160.000€ /rok) 
 
BK Ústi nad Labem  
 344.133,00€ (ca. 115.000€ /rok) 
 
Indikátory: 
 
miniálně 10 klubů 
 vždy 5 klubů z DE a CZ 
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Grundsätzlich konnte das Projekt bis auf die Corona be-
dingte Unterbrechung zu 90% so umgesetzt werden, wie ge-
plant. Durch die dreimonatige Verlängerung wurden alle 51 
Maßnahmen umgesetzt. Zudem konnten im Laufe des Pro-
jekts durch den Lead Partner auch vereinzelte zusätzliche 
Maßnahme wie Freundschaftsspiele gegen weitere tschechi-
sche Vereine oder etwa gemeinsame Turnierfahrten und ein 
zusätzliches Trainingslager initiiert werden. Über die Ergeb-
nisse soll in dem folgenden Bericht informiert werden. 
 
Was lief gut?  
Wie wurde die Zusammenarbeit gelebt? 
 
Die beiden Projektpartner arbeiteten über den gesamten 
Verlauf durch ihre jeweils zwei hauptamtlichen Projektmitar-
beiter eng zusammen. Während auf der Manager-Position 
mit Tomas Hruby (PP1) und Gert Küchler (LP) über die ge-
samte Zeit konstant gearbeitet wurde, musste auf beiden 
Seiten nach dem ersten Projektjahr jeweils auf persönlichen 
Gründen die Stelle des Projektkoordinators noch einmal neu 
besetzt werden. Gleichwohl gab es keine größeren Probleme 
bei der Suche des geeigneten Personals. 
 
In der Praxis trafen sich die Projektmitarbeiter regelmäßig 
(ca. alle 14 Tage) zu Dienstberatungen, um sich über den 
Projektverlauf auszutauschen, neue Maßnahmen zu planen 
bzw. abgelaufene auszuwerten. Während sich die Koordina-
toren zu den sportlichen und organisatorischen Themen aus-
tauschten, stimmten sich die Manager mehr zur Abrechnung 
der Projektmittel ab und der Gewinnung neuer Partner ab. 
Daraus resultierte ein gemeinsamer Antrag mit zwei neuen 
Vereinen für ein Folgeprojekt SNCZ 2020-2022, welches im 
Frühjahr 2019 genehmigt wurde. 
 
Was lief nicht so gut?  
Wo hat sich noch Verbesserungspotential ausgezeigt? 
 
Leider mussten einige wenige Maßnahmen kurzfristig abge-
sagt werden, weil Kinder oder Trainer erkrankt waren. 
Gleichwohl konnten diese Maßnahmen entweder nachge-
holt oder durch andere ersetzt werden. 
 
Die Abstimmung der Termine für die Maßnahmen war 
manchmal schwierig, weil zunächst auf die Wettkampfter-
mine der nationalen Verbände gewartet werden musste, um 
gemeinsame freie Wochenenden zu finden. 
 
Manche Fördermittel konnten auf der tschechischen Seite 
nicht verbraucht werden, da hier die Prüfer wenig Flexibilität 
abseits des Projektplans erlaubten. Hier hätte der LP besser 
helfen können. 
 
Die Sprachbarriere sorgte ab und an für Missverständnisse 
zwischen den Trainern und Personal, weshalb man künftig 
vermehrt Dolmetscher einbinden will, wobei dies ausgangs 
auch vorgesehen war, jedoch diese Ausgabenposten auf-
grund zu hoher Kosten nach dem ersten Projektentwurf re-
duziert werden musste.  
 

 
V zásadě, projekt mohl být z 90% zrealizován s výjimkou 
přerušení způsobeného situací spojenou s COVID-19. Ale 
díky tříměsíčnímu prodloužení mohlo být uskutečněno 
všech 51 akcí. Lead partner navíc v průběhu projektu 
navrhl několik malých akcí nad rámec projektu, jako jsou 
přátelská utkání proti jiným českým klubům nebo 
společné turnajové zájezdy? Či další soustředění. Zpráva 
níže poskytne detailní informace o průběhu projektu. 
 
 
Co probíhalo bez problémů?  
Jak probíhala spolupráce? 
 
Oba partneři projektu během celého procesu úzce 
spolupracovali prostřednictvím svých dvou projektových 
zaměstnanců na plný úvazek. Zatímco Tomáš Hrubý 
(PP1) a Gert Küchler (LP) po celou dobu projektu působili 
na manažerské pozici, koordinátoři projektu na obou 
stranách odstoupili z osobních důvodů a jejich místo bylo 
nutné znovu obsadit. Při hledání vhodného kandidáta 
však nebyly žádné zásadní problémy. 
 
V praxi se projektoví partneři scházeli pravidelně 
(přibližně každých 14 dní) za účelem konzultací týkající se 
průběhu projektu, plánování nových akcí, nebo aby 
vyhodnotili již proběhlé akce. Zatímco koordinátoři řešili 
sportovní a organizační otázky, manažeři se více zabývali 
účtováním prostředků projektu=finanční stránkou 
projektu) a získávání nových partnerů. Výsledkem byla 
společná projektová žádost SNCZ 2020-2022 se dvěma 
novými kluby, která byla schválena na jaře 2019 a bude 
navazovat na stávající projekt. 
 
 
 
Co nešlo tak dobře?  
Kde stále existuje prostor pro zlepšení? 
 
Bohužel během krátké doby muselo být několik akcí 
zrušeno, kvůli nemoci dětí či trenérů. Tyto akce však 
mohly být buď přeloženy na jiné datum, nebo nahrazeny 
jinými. 
 
Koordinace termínů akcí byla někdy složitější. Nejprve se 
muselo počkat, až národní federace naplánují své ligy a 
poté se hledaly naše společné volné víkendy. 
 
Také některé prostředky nemohly být použity na české 
straně, protože auditoři neumožňovali větší flexibilitu 
mimo plán projektu. Zde mohl LP pomoci lépe. 
 
Jazyková bariéra příležitostně způsobovala 
nedorozumění mezi trenéry a zaměstnanci, a proto je v 
budoucnu třeba zahrnout více tlumočníků. I přesto, že 
jich bylo původně naplánováno více, musel se jejich 
počet snížit kvůli vysokým nákladům v prvním návrhu 
projektu. 
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4.1.1 Wurden die Projektziele gemäß Antrag erreicht? 
 
Die avisierten Ziele wurden größtenteils erreicht. Quanti-
tativ gelang es alle Maßnahmen durchzuführen und da-
mit die Qualität des Vereinsbetriebs zu erhöhen. Das 
wirkte sich sowohl auf deutscher als auch auf tschechi-
scher Seite positiv auf die Mitgliederzahl aus. So konnten 
mehr Kinder hin zum Sport bewegt werden. Zählte der 
Dresden Titans e.V. (LP) vor Projektbeginn zum 
01.01.2017 noch 291 Mitglieder (davon 208 Kinder) sind 
es nach Projektende zum 31.12.2020 nunmehr 405 Mit-
glieder (299 davon Kinder & Jugendliche).  
 
Auch der Projektpartner in Usti hat einen solche positi-
ven Verlauf genommen. Hier entwickelte sich allen vo-
ran neben dem männlichen auch ein weiblicher Bereich, 
der dem Verein in Summe heute ca. 350 Mitglieder zäh-
len lässt, die genauso wie bei den Dresden Titans in je-
der Altersklasse (U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19) 
eine Mannschaft stellen lässt. Damit hat der PP1 auch im 
Laufe des Projektes ca. 100 neue Mitglieder gewonnen. 
 
Dank des hauptamtlichen Personals wurden die Struktu-
ren beider Vereine professionalisiert. Angeleitet durch 
die Hauptämter wurden erwachsene und jugendliche 
Helfer gewonnen und zu Trainern, Schieds- und Kampf-
richtern ausgebildet. So entwickelte sich in Dresden 
bspw. die Anzahl der lizenzierten Übungsleiter von 11 
hin zu 23 (2017 => 2020). Pädagogisch und sportlich qua-
lifiziert vermitteln sie die im Projektantrag gewünschten 
Werte der Toleranz, Weltoffenheit und des nachbar-
schaftlichen Zusammenlebens.  
 
Nachdem beinah jede Altersklasse im Laufe des Projekts 
an einer der 51 grenzübergreifenden Maßnahmen teilge-
nommen hat, hat sich innerhalb beider Vereine durch 
das nunmehr zweite erfolgreich durchgeführte Projekt 
der deutsch-tschechische Austausch noch fester veran-
kert. Es ist „normal“ geworden, dass sich deutsche und 
tschechische Kinder und Jugendliche beim Sommercamp 
treffen und in den verschiedenen Sprachen austauschen. 
Selbst eine kleine „Romanze“ zwischen einem tschechi-
schen Mädchen und einem deutschen Jungen war im 
Sommer 2020 zu erkennen. 
 
Die Einbindung mehrerer Vereine gelang ebenfalls. Ins-
gesamt wurden zusammen 19 Vereine mit in das Projekt 
eingebunden. Allen voran bei den regelmäßigen vier 
Mini-Turnieren in der Altersklasse U11 kamen jährlich 
bis zu 8 Klubs aus Deutschland und Tschechien zusam-
men. Der Praktikabilität halber wurde nur hier die avi-
sierte grenzübergreifende Liga vielmehr in eine regelmä-
ßige Turnierserie abgewandelt, wo praktisch nicht eine 
Meisterschaft, sondern vier separate Turniere gespielt 
werden, die nachhaltig erhalten bleiben sollen. 
 
Was nicht ganz gelang, war die Einbindung von Schulen 
in die Ferienaustausche. Dies erwies sich durch die un-
terschiedlichen Ferientermine und die zu hohe Sprach-
barriere als zu ambitioniertes Vorhaben. Daher wurde 
davon abgesehen. 
 

 
4.1.1 Bylo cílů projektu dosaženo podle žádosti? 
 
Většina naplánovaných cílů byla dosažena. Kvantitativně 
bylo možné provést všechny akce a zvýšit tak kvalitu činnosti 
klubu, což mělo pozitivní dopad na počet členů na německé i 
české straně. Tímto způsobem bylo možné přivést více dětí 
ke sportu. Před zahájením projektu 1.1. 2017 měli Dresden 
Titans e.V. (LP) 291 členů (z toho 208 dětí), po ukončení 
projektu 31. prosince 2020 mají 405 členů (z toho 299 dětí a 
mládežníků). 
 
 
 
Partner projektu v Ústí nad Labem také zaznamenal pozitivní 
vývoj. Vedle mužské, se rozrostla především také základna 
ženského basketbalu, základna tak nyní činí v sumě cca 350 
členů. Ve všech věkových kategoriích (U11, U12, U13, U14, 
U15, U17, U19 ) mají kompletní tým, stejně tak jako Dresden 
Titans. Tak získal PP1 v průběhu projektu také cca 100 
nových členů. 
 
 
 
Díky zaměstnancům na plný úvazek byly struktury obou 
klubů profesionalizovány. Pod vedením hlavních kanceláří 
byli přijati a vyškolení dospělí a mladí pomocníci, aby se stali 
trenéry, rozhodčími a zapisovateli. Například v Drážďanech 
se počet trenérů s licencí zvýšil z 11 na 23 (2017 => 2020). 
Vzdělaní a atleticky kvalifikovaní trenéři zprostředkovávají 
v projektové žádosti žádané hodnoty tolerance, otevřenosti 
a sousedského soužití.  
 
 
 
Poté, co se téměř každá věková skupina v průběhu projektu 
zúčastnila jedné z 51 přeshraničních akcí, se německo-česká 
výměna díky druhému úspěšnému projektu ještě pevněji 
zakotvila v obou klubech. Stalo se běžné, že se německé a 
české děti a mládežníci setkávají na letních soustředěních a 
interagují v různých jazycích. Dokonce v létě 2020 česká 
dívka a německý chlapec zažili malou „romantiku“. 
 
 
 
 
 
Úspěšná byla také integrace několika různých klubů. Do 
projektu bylo zapojeno celkem 19 klubů. Na pravidelných 
čtyřech mini turnajích ve věkové kategorii U11 se 
každoročně sešlo až 8 klubů z Německa a České republiky. Z 
důvodu praktičnosti byla navrhovaná přeshraniční liga místo 
toho transformována do pravidelné turnajové série, kde se 
hraje prakticky ne jedno mistrovství, ale čtyři samostatné 
turnaje, které by také měly být dlouhodobě zachovány. 
 
 
 
To, co úplně nevyšlo, bylo zapojení škol do prázdninových 
výměn. Vzhledem k různým termínům prázdnin a značné 
jazykové bariéře se toto ukázalo jako příliš ambiciózní 
projekt, proto od něj bylo pro tentokrát opuštěno. 
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4.1.2 - Wurden die avisierten Ergebnisse gemäß Projek-
tantrag erreicht? 
 
1. Allgemein: 
a) 51 Maßnahmen 

 alle durchgeführt (siehe Veranstaltungsplan) 
b) 2000-3000 Teilnehmer über 3 Jahre 

 3141 Teilnehmer wurde erzielt 
c) 600-700 unbez. Helfer 

 721 Helfer haben teilgenommen 
d) 6-10 Vereine 

 insgesamt waren 19 Vereine beteiligt 
e) Steigerung Anzahl aktiver Basketballer 

 ja, +114 Mitglieder beim LP (siehe 4.1.1) 
 ja, +100 Mitglieder beim PP1 

 
2. Bildung 
a) Ehrenamts-Gewinnung 

 ja, Ausbildung von 6 Übungsleitern, die aus dem 
Jugendbereich kommen (siehe Pkt. 4.1.1) 

b) Zertifizierung Helfer 
 Ausbildung von +12 lizenzierten Trainern sowie 8 
Schiedsrichtern beim LP  (siehe Pkt. 4.1.1) 

 
3. PR / Öffentlichkeitsarbeit 
a) Soziale Netzwerke 

 SN-CZ Facebook-Kanal wurde errichtet und re-
gelmäßig gepflegt (168 Abonnements) 
Beiträge worden auf dem Facebook-kanal von 
Ústí (3668) und Dresden Titans (5219) geteilt 

b) Projekt-Homepage 
 http://www.basketball-sncz.eu/ ging 2018 online 
und wurde mit Content gepflegt 

c) Vernetzung von Partnern 
 dies gelang weniger, da dies auch nicht das pri-
märe Ziel war. Obgleich konnte der LP bspw. Kon-
takte zu Firmen aus Dresden für einen Erfahrungs-
austausch vor dem Neubau einer Sporthalle Usti an 
den PP vermitteln. 

d) Medien-Berichte 
 gab es vereinzelte. So berichtete bspw. die Säch-
sische Zeitung 2019 über das Projekt und im glei-
chen Jahr die Zeitung Denik über das Sommercamp 
in Ústí. Primäre jedoch berichteten die Projekt-
partner über eigene Medien wie Website oder 
bspw. auch Spieltagshefte bei den Heimspielen der 
1. Mannschaft vor bis zum 2.000 Zuschauern 

 
4. Sport 
a) SN-CZ Liga (U12/U13) 

 Der Praktikabilität halber wurde von einer Liga 
abgesehen und dafür eine nachhaltige Serie von 
vier Mini-Turnieren in der Altersklasse U10/U11 
eingeführt. Hintergrund ist das die Termine sonst 
mit den nationalen Ligen kollidieren, was in der AK 
U12/13 bspw. der Fall war. 

b) Turniere für Mädchen & Jungs 
 wurden durchgeführt 

c) Streetball-Turniere 
 wurden durchgeführt 

d) Talent-Sichtung & -Förderung bei Ferienaustausch 
 wurden durchgeführt 

 

 
4.1.2 - Bylo dosaženo vytyčených cílů podle projektové 
žádosti? 
 
1 Obecně: 
a) 51 akcí 

 vše uskutečněno (viz harmonogram akcí) 
b) 2 000–3 000 účastníků během 3 let 

 Bylo dosaženo 3141 účastníků 
c) 600-700 neplacených dobrovolníků 

 721 účastnilo se pomocníků 
d) 6-10 klubů 

 zapojilo se celkem 19 klubů 
e)  Zvýšení počtu aktivních hráčů basketbalu 

 ano, +114 členů na LP (viz 4.1.1) 
ano, +100 členů na PP1 

 
2. Vzdělávání 
a) Získávání dobrovolnické praxe 

 ano, školení 6 školitelů, kteří pocházejí 
z mládežnických kategorií (viz bod 4.1.1) 

b) Certifikace pomocníků 
 Školení +12 licencovaných trenérů a 8 rozhodčích na 
LP (viz bod. 4.1.1) 

 
3. PR / public relations 
a) Sociální sítě 

SN-CZ Facebookový účet byl zřízen a pravidelně 
udržován (168 sledujících) 
příspěvky byly sdíleny na facebookovém profilu Ústí 
(3668) a profilu Dresden Titans (5219) 

b) Domovská stránka projektu 
 http://www.basketball-sncz.eu/ - obsah online 
stránky byl v roce 2018 aktualizován 

c) Vytváření sítí mezi partnery 
 tento bod byl méně úspěšný, i kvůli tomu, že to 
nebyl primární cíl. Přesto,  LP dokázala poskytnout 
kontakty na drážďanské společnosti, které by mohly na 
výměnu zkušeností pro stavbu nové budovy ústecké 
sportovní haly. 

d) Novinové články 
 bylo jich několik. Například Sächsische Zeitung o 
projektu informoval v roce 2019 a ve stejném roce 
informoval Deník o letní týdenní výměně v Ústí. Byli to 
především však partneři projektu, kteří informovali 
prostřednictvím svých vlastních médií, jako jsou 
webové stránky, nebo například zápasové programy, 
které jsou distribuovány na domácích zápasech 
profesionálního týmu až s 2 000 diváky. 

 
4. Sport 
a) Liga SN-CZ (U12 / U13) 

V této věkové kategorii byla liga ukončena. Důvodem 
této změny bylo překrývání termínů s národními ligami. 
Proto ve věkové kategorii U10 / U11 byla představena 
udržitelná série čtyř mini turnajů.  

b) Turnaje pro dívky a chlapce 
 byly uskutečněny 

c) Streetball turnaje 
 byly uskutečněny 

d) Sledování talentů a jejich podpora na prázdninových 
výměnách 
 bylo uskutečněno 
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4.1.3 Konnten die Inhalte und Aktivitäten gemäß Pro-
jektantrag umgesetzt werden? 
 
1) Liga-Spielbetrieb durch Jugendspieltage  

(Altersklasse: U12/U13) 
2) Ferienaustausch-Maßnahmen  

(Altersklasse: U14/U15) 
3) Turniere (Altersklasse: U10/U12 mix, U13/U15 wbl., 

U14/U15 mnl.) 
4) Bilinguale Aus- und Fortbildungen für Betreuer und 

Helfer 
5) Streetball-Turniere (Altersklasse: U10-U18, Schü-

ler/Studenten) 
 
Grundsätzlich konnten alle Aktivitäten wie geplant 
durchgeführt werden. Es mussten lediglich einzelne An-
passungen vorgenommen werden, um die Umsetzung 
praktikabler zu machen. Beispielsweise mussten Tur-
niere, die über zwei Tage geplant waren auf einen redu-
ziert werden. Dies wurde dann bei anderen Turnieren 
ausgeglichen, sodass bspw. ein geplantes zweitätiges in 
der Altersklasse U14/U15 nur über einen Tag stattfand 
und dafür ein eintägiges Turnier in der Altersklasse 
U18/U19 dann über zwei Tage. 
 
Darüber hinaus wurde der Liga-Spielbetrieb von der Al-
tersklasse U12/U13 auf die Altersklasse U10/U11 umge-
widmet, da diese AK weniger nationale Spielbetriebe hat 
und somit mehr Wochenenden zur Verfügung standen, 
wo die Teams aus BRD und CZ teilnehmen konnten. 
Gleichwohl hat man sich auf eine Turnierserie statt ei-
nem Liga-Spielbetrieb verständigt, damit alle Mann-
schaften möglichst oft miteinander spielen und immer 
wieder neue Kinder gewinnen und sich über Preise 
freuen konnten.  
 
Eine weitere Anpassung musste durch vermehrte Bau-
maßnahmen diverser Sporthallen in Usti im ersten Pro-
jektjahr vorgenommen werden. So wurden anfangs ver-
mehrt Maßnahmen in Dresden durchgeführt, da hier 
Sporthallen zur Verfügung standen. Dies wurde im zwei-
ten und dritten Projektjahr ausgeglichen, sodass in die-
sem Zeitraum mehrere Maßnahmen dann auf tschechi-
scher Seite stattfanden. 
 
Den größten Einschnitt erlebte das Projekt im Frühjahr 
2020. Durch die Corona-Pandemie mussten sieben Maß-
nahmen, welche für den Zeitraum März bis Juni geplant 
waren, zunächst abgesagt werden. Dadurch, dass das 
Projekt jedoch in Abstimmung mit der SAB um 3 Monate 
bis 30.09.20 verlängert wurde, konnten alle Maßnahmen 
nachgeholt werden. 
 

 
4.1.3 Mohl být obsah a aktivity realizovány podle návrhu 
projektu? 
 
1) Herní provoz skrze hrací dny mládeže 
(Věková kategorie: U12 / U13) 
2) Prázdninová výměna 
(Věková kategorie: U14 / U15) 
3) turnaje (věková kategorie: mix U10 / U12, dívky U13 / 
U15, chlapci U14 / U15) 
4) Dvojjazyčné vzdělávání a školení pro supervizory a 
pomocníky 
5) Streetbalové turnaje (věková kategorie: U10 - U18, žáci / 
studenti) 
 
V zásadě bylo možné postupovat podle plánu. Aby vše bylo 
snáze proveditelné, musely být udělány malé úpravy. 
Například turnaje, které byly naplánovány na dva dny, 
musely být redukovány na jeden. To se však poté na dalších 
turnajích vykompenzovalo, takže například plánovaný 
dvoudenní turnaj ve věkové skupině U14 / U15 se konal 
pouze jeden den a jednodenní turnaj ve věkové skupině U18 
/ U19 pak dva dny. 
 
 
 
Ligový herní provoz byl navíc změněn z věkové kategorie 
U12 / U13 na věkovou kategorie U10 / U11, protože tato 
kategorie má méně zápasů ve své domácí lize, a tudíž bylo k 
dispozici více víkendů, kde se mohly účastnit týmy jak 
z Německa, tak i z České republiky. Přesto se místo ligového 
zápasu dohodli na sérii turnajů, aby všechny týmy mohly 
hrát společně tak často, jak jen je to možné, vždy získávat 
nové účastníky a užít si ceny. 
 
 
 
V prvním roce projektu bylo nutné provést další úpravy kvůli 
probíhajícím stavebním pracím v různých sportovních halách 
v Ústí. A tak bylo na začátku projektu více akcí v Drážďanech, 
protože zde byly k dispozici sportovní haly. To bylo ve 
druhém a třetím roce projektu vyváženo, takže v tomto 
období došlo na české straně k několika akcím. 
 
 
 
Projekt zažil největší zlom na jaře 2020. Kvůli pandemii 
COVID-19 muselo být zrušeno sedm akcí plánovaných na 
období od března do června. Jelikož však byl projekt v 
koordinaci se SAB prodloužen o 3 měsíce do 30. 09. 2020, 
všechny akce mohly být uskutečněny. 
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4.2.1 Wie trugen die Projektergebnisse zur Erfüllung 
des spezifischen Ziels bei? 
 
1) Maßnahmen 
 
Wie geplant konnten mehr Vereine in das Projekt einge-
bunden werden, wobei sogar Klubs von außerhalb des 
Fördergebiets anreisten. Bspw. nahmen Teams des 
Deutschen Meisters ALBA Berlin an Mini-Turnieren oder 
Extra-Liga-Teams aus Pilzen bei U18-Turnieren teil. Teil-
weise partizipierten auch Trainer an Fortbildungen im 
Rahmen des Projektes. Somit wurde der SNCZ-Aus-
tauschgedanke auch über die Grenzen des Fördergebiets 
getragen und gelebt. Zudem stellte der Austausch mit 
solch renommierten Klubs einen Mehrwert für die PP 
und alle teilnehmenden Vereine aus der Grenzregion 
(Chemnitz, Leipzig, Litomerice, Decin) dar. Dank deren 
regelmäßiger Teilnahme bei Maßnahmen wurde auch 
das ambitionierte Ziel von mehr als 2500 Projekt-Teil-
nehmern erreicht.  
 
Bei der Planung der Maßnahmen wurde darauf geachtet, 
dass einerseits die Talentförderung, wie etwa bei U16- 
und U18-Turnieren mit Leistungsmannschaften aus der 
deutschen Nachwuchs-Bundesliga und der tschechischen 
Extra-Liga bedacht wurden. Auf der anderen Seite wurde 
auch der Breitensport eingebunden, wo als Highlights 
die jährlichen Sommercamps in Usti mit über 100 Kin-
dern aller Altersklassen zu erwähnen sind. Für weitere 
Höhepunkte sorgten auch die Mini-Turniere mit bis zu 
neun Mannschaften (ca. 90 Kinder) in Dresden. Hier ka-
men nicht nur Mädchen und Jungs, sondern auch Eltern 
und Helfer in den grenzübergreifenden Austausch. 
 
2) Prioritätsachse 
 
Durch das Projekt konnten wie geplant die Strukturen 
der PP verbessert werden. So konnte durch die beiden 
hauptamtlichen Mitarbeiter mehr qualifizierte Expertise 
in die Vereine gebracht werden. Dem sportfachlichen 
Personal (Koordinator) gelang es, zusätzliche ehrenamtli-
che Trainer und Helfer auszubilden, sodass die Vereine 
mit zusätzlichen lizenzierten Trainern auch mehr Mitglie-
der aufnehmen konnten. In Dresden ist der LP so über 
drei Jahr um über 100 Mitglieder gewachsen. Die daraus 
gewonnenen Mitgliedsbeiträge sicherten nicht nur die 
Erbringung der Eigenmittel zur Projektfinanzierung, son-
dern sorgten auch dafür, dass der Projektkoordinator 
nach Ende übernommen werden und Ehrenamtler bes-
ser entschädigt werden konnten. 
 
Parallel zum sportlichen Bereich konnte auch der admi-
nistrative Bereich durch die Projektmanager enorm ver-
bessert werden. Sowohl auf deutscher als auch auf 
tschechischer Seite wurden die Organisation der Verein-
sarbeit (bspw. Mitgliederverwaltung, Steuerung von Hal-
lenzeiten für Trainings und Wettkämpf, Presse & Öffent-
lichkeitsarbeit, Buchhaltung etc.) durch die zusätzliche 
Arbeit der beiden Projektmanager professionalisiert. 
Auch dadurch wurden Mitglieder an die Vereine gebun-
den und neue Kooperationspartner gewonnen, die am 
Projekt teilnahmen. 
 

 
4.2.1 Jak výsledky projektu přispěly k dosažení konkrétního 
cíle? 
 
1) Akce 
 
Jak bylo naplánováno, do projektu bylo možné zapojit více 
klubů, dokonce i kluby, které nejsou v dotačním území. 
Např. mládežnické týmy německých šampionů ALBA Berlín 
se zúčastnily mini turnajů nebo extraligový tým z Plzně na 
turnajích do 18 let. V některých případech se trenéři v rámci 
projektu účastní také společných školení. Prostřednictvím 
těchto akcí se myšlenka výměny SNCZ předávala dál za 
hranice projektu. Výměna s tak renomovanými kluby navíc 
poskytla PP a všem zúčastněným klubům z příhraničního 
regionu (Chemnitz, Lipsko, Litoměřice, Děčín) další přidanou 
hodnotu. Díky jejich pravidelné účasti na akcích bylo 
osloveno více než 2 500 účastníků projektu. 
 
 
 
 
Při plánování akcí bylo dbáno na to, aby na jedné straně byla 
zohledněna podpora talentů, například na turnajích U16 a 
U18 s výkonnostními týmy z německé juniorské Bundesligy a 
české extraligy. Na druhé straně byl zahrnut také populární 
sport, přičemž nejdůležitějšími událostmi byly každoroční 
letní tábory v Ústí nad Labem s více než 100 dětmi všech 
věkových kategorií. Další zajímavé zážitky přinesly 
miniturnaje v Drážďanech s až devíti týmy (přibližně 90 dětí). 
Těchto přeshraničních akcí se neúčastnili jen dívky a chlapci, 
ale také rodiče a pomocníci. 
 
 
 
2) prioritní osa 
 
Jak bylo naplánováno, projekt vylepšil struktury obou 
partnerů projektu. Dva další zaměstnanci umožnili klubům 
přinést kvalifikovanější odborné znalosti. Sportovnímu 
personálu (koordinátorovi) se podařilo zaučit další 
dobrovolné trenéry a pomocníky, aby kluby mohly přijímat 
více členů s dalšími licencovanými trenéry. V Drážďanech se 
LP během tří let rozrostla o více než 100 členů. Ze získaných 
členských příspěvků se zajistily nejen vlastní prostředky na 
financování projektu, ale také bude možné převzít 
koordinátora projektu po skončení projektu a lépe ohodnotit 
dobrovolníky. 
 
 
 
 
Souběžně se sportovní oblastí významně vylepšili správní 
oblast také dva projektoví manažeři. Na německé i české 
straně byla organizace práce sdružení (např. Správa členů, 
kontrola časů sálů pro školení a soutěže, tisk a public 
relations, účetnictví atd.) Profesionalizována další prací dvou 
projektových manažerů. To také znamenalo, že členové byli 
vázáni na sdružení a byli získáni noví partneři pro spolupráci, 
kteří mohli být do projektu zapojeni. 
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3) Innovationspriorität 
 
Eine wesentliche Innovation für beide Vereine war wäh-
rend des Projektverlaufs die sich stetig verbessernde Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Behörden und Verbän-
den. So konnten bspw. die Basketballverbände aus Nord-
böhmen und Sachsen für die Bewerbung des Sommer-
camps, der Ferienaustausche oder der SNCZ-Trainerfort-
bildungen gewonnen werden. Diese wurden auch erst-
mals gefilmt, um die Inhalte auch nachhaltig bereitzu-
stellen. Für das Folgeprojekt ist künftig eine noch engere 
Zusammenarbeit vorgesehen, da sich dieses explizit mit 
Traineraus- und Fortbildung beschäftigt. 
 
4) Einbindung Einrichtungen im Programmgebiet 
 
Parallel zu der durch das Projekt professioneller werden-
den Arbeit in den Vereinen, wurden auch die Bedingun-
gen stetig besser. So erhielt der PP1 Zugang zu mehr 
Sportstätten in Usti bzw. entschied, die eigene Arena zu 
sanieren und perspektivisch eine eigene Trainingshalle 
zu bauen. Auf deutscher Seite wurde der LP in den 
neuen Schulkomplex Tolkewitz eingebunden, wo er als 
Hauptnutzer über zwei Trainingshallen verfügt und eng 
mit dem anliegenden Gymnasium sowie dem städti-
schen Eigenbetrieb Sport zusammenarbeitet. Obgleich 
an der Schule auch ein tschechischer Sprachunterricht 
angeboten wird, kam die Kooperation zu spät zustande, 
als dass man diese hätte noch ins Projekt einbinden kön-
nen. Dies bietet ggf. eine Perspektive für die Zukunft. 
 
Wie geplant konnten indes für die Umsetzung der SNCZ-
Maßnahmen lokale Firmen eingebunden werden. Dazu 
zählen etwa die Druckerei in Usti oder SAXOPRINT, der 
Pokalkönig, das Medienlabor Dresden, und auch das 
Schwimmbad in Usti, die Kletterhalle XXL sowie die Pen-
sionen Usti, Roundnice und Litomerice. 
 
5) Auf- & Ausbau von Partnerschaften im Grenzraum 
 
Mit Know-How der Mitarbeiter baute der LP während 
des Projektzeitraums die Anzahl seiner Partnerschulen 
von 20 auf 35 aus. Obgleich diese Kooperation durch an-
deres Personal betreut wurden, nutzte der Verein die 
Schulen, um auf seine SNCZ-Maßnahmen aufmerksam 
zu machen und Kinder aus den Schulen zu Sommer-
camps oder Streetball-Turnieren einzuladen. Auf tsche-
chischer Seite pflegte der PP1 ein ähnliches Programm 
mit „Patronen“ an Grundschulen, um neuen Nachwuchs 
zu gewinnen. Dabei ist einzugestehen, dass die Resonanz 
der Schulen zunächst verhalten war, was sich jedoch 
schrittweise verbessert hat. 
 
Neue, engere Kooperationen entstanden zwischen dem 
LP und dem PP1 mit den Basketball Klub aus Litomerice, 
der einen ähnlichen Leistungsansatz wie der LP verfolgt, 
und dem BC Ottendorf-Okrilla, der ähnlich wie der PP1 
zunehmend auch die Förderung des weiblichen Basket-
balls fokussiert. Die beiden neuen Klubs konnten für ein 
Folgeprojekt gewonnen werden. 
 

 
3) priorita inovací 
 
Zásadní novinkou pro obě sdružení v průběhu projektu byla 
neustále se zlepšující spolupráce s místními úřady a 
sdruženími. Například basketbalové asociace ze severních 
Čech a Saska sdílely pozvánku na letní kemp, prázdninové 
výměny nebo workshopy pro trenéry SNCZ. Ty byly také 
poprvé natočeny, aby byl obsah udržitelný. U navazujícího 
projektu je do budoucna plánována ještě užší spolupráce, 
protože se výslovně týká školení školitelů a dalšího 
vzdělávání. 
 
 
 
4) Integrace institucí v programové oblasti 
 
Souběžně s profesionálnější prací v klubech v důsledku 
projektu se podmínky také stabilně zlepšovaly. Například 
PP1 získala přístup k dalším sportovním zařízením v Ústí a 
rozhodla se zrekonstruovat vlastní arénu a postavit vlastní 
tréninkovou halu. Na německé straně byl LP integrován do 
nového školního komplexu Tolkewitz, kde má jako hlavní 
uživatel dvě tréninkové haly a úzce spolupracuje s přilehlým 
gymnáziem a vlastním sportovním zařízením města. Přestože 
se na škole také nabízejí lekce českého jazyka, ke spolupráci 
došlo příliš pozdě na to, aby mohly být do projektu 
integrovány. To může nabídnout perspektivu do budoucna. 
 
 
 
 
 
Podle plánu mohly být do provádění akcí SNCZ zapojeny 
místní společnosti. Patří sem například tiskárna v Ústí nebo 
SAXOPRINT, Der Pokalkönig, mediální laboratoř v 
Drážďanech a také plavecký bazén v Ústí nad Labem, lezecká 
hala XXL, penziony v Ústí, Roudnici a Litoměřicích. 
 
 
5) Navazování a rozšiřování partnerství v příhraniční oblasti 
 
Díky know-how zaměstnanců LP během období projektu 
rozšířila počet svých partnerských škol z 20 na 35. Ačkoliv 
tuto spolupráci měli na starosti i další zaměstnanci, sdružení 
využilo kontaktů na školy k tomu, aby nabídlo dětem své 
akce SNCZ, či je pozvalo na letní tábory nebo streetballové 
turnaje. Na české straně měl PP1 podobný program s 
„kazetami“ na základních školách, aby přilákal nové talenty. 
Je však třeba připustit, že reakce škol byla zpočátku 
utlumená, ale to se postupně zlepšovalo. 
 
 
 
 
Mezi LP a PP1 vznikla nová užší spolupráce s basketbalovým 
klubem z Litoměřic, který sleduje výkonnostní přístup 
podobný LP, a BC Ottendorf-Okrilla, která se stejně jako PP1 
stále více zaměřuje na propagaci ženského basketbalu. S 
těmito dvěma novými kluby bylo možné navázat spolupráci 
pro navazující projekt. 
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4.2.2 - Wurden die Indikatoren erreicht? 
 
Insgesamt wurden 19 Vereine mit in das Projekt einge-
bunden. Das Indikator-Ziel, acht zusätzliche Vereine ein-
zubinden, wurde somit auf der deutschen und auf tsche-
chischer Seite erreicht.  
 

Vereine BRD 
 USC Leipzig 
 NINERS Chemnitz 
 MBC Weißenfels 
 ChemCats e.V. 
 USV TU Dresden 
 BC Ottendorf 
 BBC Bayreuth 
 Science City Jena 
 BC Erfurt 
 BiG Gotha 
 ALBA Berlin 

Vereine CZ 
 BK Decin 
 Slavoj Litomerice 
 BK Teplice 
 BK Louny 
 Lokomotive Pilzen 
 Sokol Prazesy 
 BK Most 
 Lehvarty Chomutov 
 

 
In Summe konnten mit 3141 Teilnehmern die im Antrag 
gesetzten Zielwerte ebenfalls deutlich erreicht werden: 

 
Zudem beteiligten sich 721 Helfer (Kampf- & Schiedsrich-
ter, Trainer, Betreuer, Dolmetscher, Fahrer etc.) an den 
Projektmaßnahmen: 

 
Von den 51 Maßnahmen fanden 24 in Deutschland und 
27 in Tschechien statt: 

 
Hinzu kamen 12 ungeplante Maßnahmen (bspw. Freund-
schaftsspiele, Turnierfahrten etc.), die vom LP ausgingen 
und in CZ oder DD stattfanden. 
 

 
4.2.2 - Bylo indikátorů dosaženo? 
 
Celkově bylo do projektu zapojeno 19 klubů. Cíle indikátorů, 
tedy zapojení dalších 8 klubů, bylo tedy dosaženo jak na 
německé, tak české straně. 
 
 

Kluby BRD 
 USC Leipzig 
 NINERS Chemnitz 
 MBC Weißenfels 
 ChemCats e.V. 
 USV TU Dresden 
 BC Ottendorf 
 BBC Bayreuth 
 Science City Jena 
 BC Erfurt 
 BiG Gotha 
 ALBA Berlin 

Kluby CZ 
 BK Decin 
 Slavoj Litomerice 
 BK Teplice 
 BK Louny 
 Lokomotive Pilzen 
 Sokol Prazesy 
 BK Most 
 Lehvarty Chomutov 
 

 
Celkově bylo zapojením 3141 účastníků jasně dosaženo 
cílových hodnot stanovených v žádosti: 

 
Kromě toho se na akcích projektu podílelo 721 pomocníků 
(zapisovatelé a rozhodčí, trenéři, supervizoři, tlumočníci, 
řidiči atd.): 

 
Z 51 akcí se 24 uskutečnilo v Německu a 27 v České 
republice: 

 
Kromě toho existovalo 12 neplánovaných akcí (např. 
přátelské zápasy, turnajové zájezdy atd.), které byly 
iniciovány LP a probíhaly v ČR nebo DD. 
 

45%
55%

PROJEKTEILNEHMER

BRD (1422)

CZ (1719)

51%49%

HELFER IM PROJEKT

BRD (369)

CZ (352)

47%53%

VERANSTALTUNGSORT

BRD (24)

CZ (27)

45%
55%

ÚČASTNÍCI PROJEKTU

BRD (1422)

CZ (1719)

51%49%

POMOCNÍCI V PROJEKTU

BRD (369)

CZ (352)

47%53%

MÍSTO KONÁNÍ AKCE

BRD (24)

CZ (27)
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SNCZ-Maßnahmen 2017-2020 / SNCZ-akce 2017-2020 Helfer Teilnehmer 

      Pomocníci Účastníci 
# Datum Tage Maßnahme Altersklasse Ort D CZ D CZ 
 Datum Dny Akce Kategorie Místo     

1 30.07.17 5 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U10-U16 CZ 5 12 21 93 
2 16.10.17 1 Fortbildung /školení - workshop Trainer D 1 0 12 3 
3 21.10.17 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 D 12 6 54 33 

neu 17.09.17 1 Turnier / Turnaj U13/U14 CZ 4 10 12 31 
neu 24.09.17 1 Freundschaftsspiel / Přátelské utkání U18 D 3 5 12 11 

4 26.10.17 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U14/U15 D 2 4 15 14 
neu 31.10.17 1 Turnier / Turnaj U18/U19 CZ 3 5 12 12 

5 09.12.17 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 D 12 6 51 36 
6 17.09.17 1 Turnier / Turnaj U16/U17 D 6 2 22 15 
7 09.12.17 1 Turnier / Turnaj U14 wbl. D 10 4 40 23 
8 16.12.17 1 Turnier / Turnaj U14/U15 D 5 6 12 20 

neu 19.12.17 1 Turnier / Turnaj U18/U19 D 5 2 13 10 
9 10.03.18 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 D 12 4 58 23 

10 05.02.18 1 Fortbildung /školení - workshop Trainer CZ 0 2 5 8 
11 10.02.18 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 CZ 4 6 19 23 
12 09.05.18 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U18/U19 CZ 2 5 10 12 
13 02.06.18 2 Turnier / Turnaj U18/U19 D 14 6 44 19 
14 16.06.18 2 Turnier / Turnaj U14/U15 D 10 6 28 35 
15 17.02.18 2 Turnier / Turnaj U14 wbl. CZ 4 8 21 24 
16 03.06.18 1 Turnier / Turnaj U14 wbl. CZ 3 8 10 23 
17 22.06.18 2 Streetball-Turnier / Streetballový turnaj U10-U18 CZ 3 12 8 76 
18 29.07.18 5 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U10-U18 CZ 5 17 17 97 
19 15.09.18 1 Fortbildung /školení - workshop Trainer D 2 0 70 5 

neu 10.09.18 1 Freundschaftsspiel / Přátelské utkání U18/U19 D 2 6 14 14 
neu 19.09.18 1 Freundschaftsspiel / Přátelské utkání U16/U17 D 2 6 12 10 
neu 24.09.18 1 Freundschaftsspiel / Přátelské utkání U16/U17 D 2 6 12 10 
20 03.11.18 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 D 22 4 50 13 
21 27.10.18 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U16/U17 D 6 2 13 14 
22 01.12.18 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 D 24 4 45 22 
23 29.09.18 1 Turnier / Turnaj U16/U17 D 10 2 29 12 
24 25.11.18 1 Turnier / Turnaj U13 wbl. CZ 3 13 19 23 

neu 18.11.18 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U14 wbl. D 6 3 13 14 
25 22.09.18 2 Turnier / Turnaj U18/U19 D 10 6 14 36 
26 10.02.19 1 Jugendspieltag/ Hrací den mládeže U10/U11 D 12 2 20 45 
27 01.06.19 2 Turnier / Turnaj U18/U19 D 16 4 60 21 

neu 05.06.19 1 Fortbildung /školení - workshop U16+U19 CZ 1 1 4 11 
28 09.03.19 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 D 16 2 69 10 
29 25.04.19 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U18/U19 CZ 1 2 14 12 
30 13.04.19 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 CZ 2 4 24 29 
31 08.06.19 2 Turnier / Turnaj U14/U15 D 16 4 90 25 
32 18.05.19 1 Turnier / Turnaj U12/U13 D 3 2 16 27 
33 19.05.19 1 Turnier / Turnaj U18/U19 CZ 2 3 11 26 
34 22.06.19 1 Streetball-Turnier / Streetballový turnaj U10-U18  CZ 2 6 13 91 
35 28.07.19 5 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U10-U16 CZ 6 20 11 95 
36 05.08.19 1 Fortbildung /školení - workshop Trainer D 0 2 5 10 
37 07.09.19 2 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U11/U12 CZ 4 6 12 33 
38 27.10.19 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U15/U16 D 4 3 12 14 

neu 15.10.19 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U15/U16 CZ 2 6 12 12 
39 24.11.19 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 CZ 16 8 30 56 
40 30.11.19 1 Turnier / Turnaj U9/U10 CZ 3 12 10 42 
41 31.08.19 1 Turnier / Turnaj U18/U19 D 6 2 25 12 
42 24.08.19 1 Turnier / Turnaj U14/U15 D 6 2 12 23 
43 01.03.14 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 CZ 3 6 13 27 
44 23.08.20 1 Fortbildung /školení - workshop Helfer CZ 2 2 17 14 
45 20.06.20 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 CZ 3 12 10 59 
46 12.02.20 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U15/U16 CZ 2 5 13 15 
47 06.09.20 1 Turnier / Turnaj U14/U15 CZ 5 6 24 22 
48 24.08.20 4 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U16+U18 CZ 5 4 25 24 
49 02.08.20 5 Ferienaustausch / Prázdninová výměna U10-U16 CZ 5 17 26 82 
50 13.09.20 1 Jugendspieltag / Hrací den mládeže U10/U11 CZ 6 5 21 14 
51 27.06.20 1 Streetball-Turnier / Streetballový turnaj U10-U18 CZ 2 6 12 28 

neu 05.09.20 1 Turnier / Turnaj U18/19 CZ 4 10 24 26 
            369 352 1422 1719 
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