
 

 

Příloha č.1 - Rozhovor s divákem 

Jak se Vám líbí turnaj? 

Myslím si, že je to velmi povedená akce, turnaj má dlouhou tradici a jsem tu již 

poněkolikáté. 

Myslíte, že kvalita turnaje každým rokem stoupá? 

Oproti minulým dvěma ročníkům určitě. Kvalita i komfort vzrost. 

Roste podle Vás kvalita díky zkušenostem organizátorů nebo proto, že se do 

streetballu  zapojila FIBA? 

Myslím si, že organizátoři jsou velice zkušení a svojí práci odvádějí dobře. Samozřejmě 

finanční injekce od FIBA je velmi důležitá pro celý chod akce. 

O co byly horší minulé ročníky bez finanční pomoci z FIBA? 

Chyběla sjednocená pravidla, nebyly zde tak kvalitní týmy… 

Je zde dostatečný prostor pro diváky? 

Určitě, tribuna je dostatečně velká a navíc spousta lidí využívá možnosti sledovat 

zápasy z těsné blízkosti okolo hřišť. 

Ocenil byste další doplňkový program? 

Ano, myslím si, že další doplňkový program by mohl přilákat více diváků. 

Zdá se Vám, že je zde málo diváků? 

Vzhledem k lokalitě, ve které se akce odehrává, je těžké to posuzovat. 

Máte návrh na nějaký konkrétní doplňkový program? 

Dobré by bylo připravit program pro rodiny s dětmi a pro příchozí kolemjdoucí. 

Děkuji a přeji příjemnou zábavu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.2 - Rozhovor s organizátorkami 

Jak probíhaly přípravy na letošní ročník? 

 "Letošní přípravy (stejně jako ty předchozí) jsou zajisté obtížnější pro Irču, která 

zabezpečuje komunikaci mezi ČSF a ostatními mezinárodními streetballovými 

organizacemi. Takže celkově o vůbec prvotní pozvání týmů se stará Irča, která s nimi po 

celou dobu přípravy ladí podstatné náležitosti. Kromě účasti týmů je ale samozřejmě 

zapotřebí vůbec na městě zajistit prostor pro konání turnaje, případnou finanční 

podporu, turnaj zviditelnit nejen na našich stránkách, zajistit ubytování, logistiku apod., 

zkrátka je toho hodně a ostatní záležitosti se řeší ne až zas tak dlouho dopředu. Jinak 

bych řekla, že letos přípravy probíhaly v celkem poklidném tempu". 

Vyskytl se při organizování nějaký problém? 

"Tak když nepočítáme problémy přímo na místě v době konání turnaje, kdy se třeba 

nemůžeme spolehnout na počasí, tak to budou určitě problémy s přihlášenými týmy. 

Nejdříve slíbí, že přijedou, a pak klidně den dopředu svou účast odřeknou. A to už 

neuděláme vůbec nic, ani kdybychom se na hlavu stavěly. V tomto případě je nutné 

počítat s nějakými českými rezervními týmy, které doplní startovní listinu. Letos byla 

velkým problémem naše nová podlaha, která, položená na kočičích hlavách, neustále 

podkluzovala a tím pádem se “trhala” od sebe. Ale to je problém právě těch kočičích 

hlav." 

Jste spokojené se samotným průběhem turnaje? 

 "Za sebe mohu říci, že ano. Týmy byly letos mimořádně kvalitní a podařilo se nám pro 

ně zajistit veškerý komfort. Také hřiště vypadala letos skvěle, rozhodčí byli výborní a 

zábava také." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.3 - Dotazník v českém jazyce 

 

 



 

 

Příloha č.4 - Dotazník v anglickém jazyce 

 

 



 

 

Příloha č. 5 - Rozpočet 

Položky výdajů PIS podle Solomona 

POLOŽKA ČÁSTKA POZNÁMKA 

PŘÍJMY     

generální partner 204 500 Kč FIBA 

      

VÝDAJE     

personál 2 400 Kč zapisovatelé, časomíra, IT 

pronájem kanceláří 0 Kč 
jako kanceláře sloužily stany, 

 které vlastní pořadatelé 

kancelářské potřeby 800 Kč   

cestovní náklady 7 000 Kč cesta z letiště do hotelu a zpět 

výdaje na rozhodčí 7 200 Kč   

finanční prémie 0 Kč hradila FIBA 

ubytování 140 000 Kč   

strava 21 000 Kč 
snídaně jsou v ceně ubytování, 

 oběd zajistil McDonald´s 

ceny, trofeje apod 1 200 Kč poháry, medaile, diplomy 

ozvučení 12 000 Kč zvukař a moderátor 

pronájem prostor 0 Kč sponzorem město Praha 

výstavba 2 400 Kč pokládání povrchu a stavba tribuny 

ochranka 0 Kč 

formou barteru, firma měla kolem 

 hřišť bannery, za to přes noc hlídala 

 hřiště 

technické vybavení 4 000 Kč zapůjčení tribuny 

návrh reklamy a její 

výroba 
0 Kč speciální reklama nebyla vyrobena 

doprovodný program 0 Kč 
externí doprovodný program nebyl 

zajištěn 

závěrečná party 1 500 Kč pivo zdarma 

zdravotník 0 Kč byl zajištěn student formou praxe 

fotograf 5 000 Kč   

VÝDAJE CELKEM 204 500 Kč   

 

 


