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Hola Hola hráči, rodiče, kamarádi a všichni, kteří fandíte dobré věci. 
Vítáme Vás na 11. havířovském turnaji tentokráte v integrované boccie! 
 
A integrace je když… Nechť ƒ je spojitá reálná funkce na uzavřeném intervalu [a, b] a 

funkce F je primitivní k funkci ƒ. Potom hodnota (určitého) integrálu funkce ƒ na tomto intervalu je 
 

…anebo ne? :o)  Isaac Newton, konec 17.století 

   

Zdravím všechny příznivce boccii z jižní Afriky, 

kde se právě tvrdě připravuji na letní sezónu a 

proto nemůžu být přímo mezi vámi. Minulý rok 

to bylo super, něco jsem se přiučil a poznal nové 

lidi, takže doufám, že mi to na podzim opět vyjde 

a třeba vám i přivezu ukázat medaili  

Pavel Maslák,  

čerstvý halový mistr světa v běhu na 400m, rodák z 

Havířova 

Milí účastníci jedenáctého havířovského turnaje 

v boccie, tentokráte v integrované. 

 Po jubilejním desátém turnaji, který se dle 

vašich reakcí vydařil jsme si řekli co dál, kam bocciu 

v Havířově a okolí posunout? Přišli jsme s nápadem 

uspořádání turnaje v integrované boccie, která se 

v České republice hraje již delší dobu. A ukázalo se, 

že to byl krok správným směrem. Jsme nesmírně 

potěšení obrovským zájmem. 33 týmů, přes 120 

sportovců, z toho 40 vozíčkářů, to už je parádní 

číslo!! Věříme, že si bocciu oblíbíte a třeba na 

podzim přijdete našim borcům fandit. Budeme totiž 

hostit první ligu a poprvé v historii se tak do 

Havířova sjede absolutní česká boccistická špička. 

Díky patří celému organizačnímu týmu za 

jeho odvedenou práci! Děkuji také všem, kteří jste 

se do turnaje zapojili. Nebýt vás, nemáme důvod 

turnaj organizovat. Doufám, že zažijete, jak boccia 

dokáže lidi bavit a spojovat. Sportu zdar a boccie 

zvlášť! 

Martin Kučera, organizátor turnaje 
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Časový harmonogram turnaje: 

Sobota 29. 3. 2014 

Registrace: do 8:30 
Zahájení: 9:00 
Zápasy v základních skupinách: 9:30 
Začátek zápasů vyřazovací části: 15:00 

Vyhlášení vítězů: 17:45 
 

Po skončení sobotního hracího dne proběhne 

v prostorách Městské sportovní haly valná 

hromada HSC Havířov, o.s. určená pro členy 

sdružení. Setkání proběhne v restauraci Městské 

sportovní haly v tomto čase:  18:10 -19:10 

 

Herní systém 11. HTB 

Soutěží se v týmech minimálně tříčlenných, 

maximálně šestičlenných. V týmu musí být 

minimálně jeden vozíčkář. Do zápasu však 

aktuálně mohou zasáhnout pouze tři hráči. 

Střídání v týmu může probíhat jen mezi 

směnami. Spoluhráč v kategorii BC1 nebo BC3 

může být zároveň hráčem v týmu. Integrovaná 

boccia se hraje na stejném principu jako klasická 

boccia, hry se ale mohou účastnit i hráči bez 

postižení. Hraje se vsedě, na vozíku nebo na židli. 

V 8 základních skupinách se odehrají zápasy 

každý s každým. Vítězové skupin poté postupují 

do vyřazovacích soubojů. Ostatní se utkají o 

průběžná umístění. Proto po konci základních 

skupin nikam neodcházejte a zůstaňte až do 

konce turnaje, abyste mohli zatleskat vítězům. 

Speciální kategorie: 

 Nejsympatičtější tým turnaje 

 Nejsympatičtější rozhodčí turnaje 

 

Hlasujte jako obvykle na papírky a do 

připravené krabičky, ať vyhraje váš favorit. 

V každé kategorii můžete dát maximálně jeden 

hlas. 

 

Jubilejní turnaj vyhrál domácím velmi dobře 

známý hráč Marek Schmid, který nám poskytl 

krátké interview: 

Ahoj Marku jsi vítěz 

minulého jubilejního 

turnaje. Jak jsi se k 

hraní boccie dostal a 

jak dlouho se jí 

věnuješ? 

S touto hrou jsem se 

letmo seznámil asi 

před deseti lety a 

občas jsem si ji i 

rekreačně zahrál. Více 

jsem se jí začal 

věnovat až před dvěma lety, kdy u nás v 

Olomouci vznikla kolem trenéra Martina Kučery 

malá tréninková skupina, která už je v současné 

době součástí oddílu HSC Havířov.  

 

Poradil bys někomu, kdo chce začít s hraním 

nějaký dobrý způsob či trik pro zlepšení ve hře?  

Bohužel nejsem kouzelník a jediné, co můžu 

poradit je trénovat a trénovat, házet a házet. 

Samozřejmě především míčky. 

 

Poradil bys někomu, kdo chce začít s hraním 

nějaký dobrý způsob či trik pro zlepšení ve hře?  

Ženy, víno, zpěv, ale to jen mezi námi, jako 

aktivní sportovec to nemohu přiznat veřejně. 

 

Co bys popřál všem, kteří se o víkendu přijdou 

na turnaj podívat či závodit? 

Samozřejmě dobrou zábavu všem 

zúčastněným a kvalitní hru a dobré výsledky 

všem hráčům a jejich týmům (ovšem pouze v 

tom případě, když zrovna nebudou hrát s tím 

naším, že?). A sám bych si přál, aby se sem 

všichni rádi vraceli. 

 

 

ČSOB a ERA Fond pomoci – nabídka i pro Vás 

 

Žádost o podporu z Fondu pomoci může 

podat každý zaměstnanec banky, který má ve své 
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rodině anebo v blízkém okolí někoho, kdo 

potřebuje pomoci. Pomoc lze poskytnout 

jednotlivci, handicapovanému člověku, rodině, 

která se stará o handicapované dítě, i 

opuštěnému člověku, který je v životní tísni.   

 

Fond poskytuje příspěvky: 

     - na rehabilitační kompenzační pomůcky, 

osobní asistenci pro handicapované děti a 

studenty, či na vzdělávání handicapovaných 

dětí s maximální výší podpory 30 000 Kč. 

 

Uzávěrky pro podávání žádostí:  24. června, 

30.září 2014 

Pro bližší informace se obracejte na email: 

info@hschavirov.cz 

 

V minulém roce nadace pomohla poslednímu 

vítězi našeho turnaje Marku Schmidovi, no tak 

hurá neváhejte a využijte tuto nabídku taky. 

  

  

Zajímavosti a výročí dnešního dne 

 Svátek má Táňa a Taťána – pěkné jméno 

gratulujeme!  

 dnes je 88. den roku a jaro kolem nás, 

no tak sláva 

 1900 – Narozen básník Jiří Wolker, kdo 

by si nepamatoval jeho báseň Poštovní 

schránka ze základky  

 1934 – Byl zahájen provoz elektrické 

tramvaje v Ostravě – elektrický pokrok 

pro Chachary 

 2007 zemřel Tosiwo Nakayama – první 

prezident Mikronésie  

 Koná se dnes již 11. havířovský turnaj 

v boccie 

 Předpověď počasí 

V hale bude napětí, že by se dalo krájet, vlhkost 

vzduchu 87 %, lehké proměnlivé větry kolem 

toalet a občasné deště s místy s kávou a čajem 

kolem bufetu. Jinak venku bude cirkus, kozy a 

jiné zvířectvo. Začíná nám jako v přírodě a mezi 

rozhodčími se to páruje  Dnešní pranostika:  V 

březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste 

zlato. 

Vyhládlo? Žízeň? – Je tu náš turnajový 

BUFET!!! Obslouží Vás naše skvělá 

bufetmáma… 

 káva rozpustná, turek, 

s mlékem,či bez mléka 

 čaj ovocný, bylinkový, 

černý, zelený 

 minerálky 

 šátečky s marmeládou 

 tyčinky čokoládové, 

vdolky, drobné 

cukrovinky, sýrové tyčinky, domácí buchty 

 

OBĚDY SE BUDOU VYDÁVAT OD 11 DO 14 

HODIN 

OBIAD będą wydawane od 11 do 14 godzin 

Zeptali jsme se významných regionální 

osobností, proč se rozhodly na turnaj 

přihlásit?  

1) Havířovská boccia už má ve městě i v 

regionu vybudované své jméno. Jak se 

Vám líbí myšlenka její propagace 

prostřednictvím týmového turnaje, do 

kterého se zapojí i hráči bez postižení a 

proč jste se rozhodli se do něj přihlásit?  

2) Turnaj je známý svou příjemnou a 

přátelskou atmosférou, kde kromě 

soutěžení hraje důležitou roli i navazování 

kontaktů, sdílení zkušeností. Na co se 

nejvíce těšíte a jaké jsou ambice vašeho 

týmu? 
 

Odpovídá Eva 

Wojnarová, tisková 

mluvčí města Havířova 

(členka týmu Město 

Havířov) 

1)Myšlenka je to 

fantastická, nevím, zda by 

normálně někoho bez postižení, kdo k boccii 

nemá úplně blízko, napadlo zkusit si jít zahrát. 

A při tom je to sport, který si opravdu může 
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vyzkoušet každý a může v tom být dokonce i 

úspěšný. Všichni dnes nemůžou hrát, tak můžou 

třeba přijít fandit svým kamarádům, rodinným 

příslušníkům, přátelům – a to je dobře, i takhle 

se boccia dostane do povědomí široké 

veřejnosti. Jsme moc rádi, že ji v Havířově 

máme  

2) Těšíme se právě na tu příjemnou atmosféru, 

na setkání se členy ostatních týmů a především 

na setkání s těmi, kteří bocciu běžně hrají – na 

naše spoluhráče na vozíčku. Ambice našeho 

týmu jsou vysoké J, i když chybějící sportovní 

předpoklady budeme muset vyvážit vysokým 

nasazením a estetickým dojmem a bezezbytku 

spoléháme na um naší spoluhráčky Nikol. 

Věřím, že s námi bude mít trpělivost a že třeba 

dostojíme našemu pokřiku Hej, hej, hej – úřad 

s Nikol, ten je nej! 
 

 

Odpovídá Libor Lenčo, 

vedoucí odboru školství, 

mládeže a sportu, člen 

týmu Moravskoslezského 

kraje. 

1) Myšlenka je to úžasná, 

symbióza hráčů bez postižení a s postižením 

nejen v družstvu samotném, ale také v rámci 

celého turnaje, dává ten nejlepší příklad dobré 

praxe v tom, jak má vypadat soužití, lidský 

přístup a vzájemné respektování se v 

každodenním životě lidí zdravých a postižených. 

Přihlásil jsem se proto, že tento příklad dobré 

praxe chci prožít na vlastní kůži a chci jej šířit 

dál a hovořit o něm. Věřím, že takto získanou 

velkou životní zkušenost dokážu v budoucnu 

pozitivně využít. 

2) Těším se právě na tu přátelskou a příjemnou  

atmosféru turnaje, těším se, že poznám nové 

lidi, se kterými se navzájem obohatíme o nové 

zkušenosti a nová poznání. Ambice našeho 

týmu jsou jistě vysoké, nicméně ani případné 

umístění "na bedně" nebude větším vítězstvím, 

než báječně prožitý turnajový den s 

Havířovskou bocciou.  

 

 

Odpovídá Zuzka 

Střechová, 

moderátorka rádia 

Kiss Morava, členka 

týmu Kiss Morava 

1) Jsme velmi rádi, 

že tato myšlenka nezůstala jen pouhým 

nápadem a že se i realizovala. Proč stavět 

barikády, když se můžeme spojit v jeden tým a 

zažít tak bezva zážitek, na který mnozí z nás jistě 

budeme i dlouho vzpomínat:) Přiznáme se, že s 

myšlenkou přihlásit se, přišel Martin Kučera a 

jsme za to rádi, protože díky němu máme 

možnost o turnaji nejen mluvit u nás na rádiu 

Kiss Morava, ale také si sport i vyzkoušet, poznat 

bezva lidi a nasát turnajovou atmosféru. Moc se 

na to těšíme!:)  

2) Těšíme se právě na to, až poznáme spoustu 

zajímavých lidí, že získáme nové přátele, že se 

pořádně zapotíme a protože máme v týmu 

silného hráče a profíka v boccie Libora,  tak si 

jdeme samozřejmě i pro trofej:)  
 

Podporují nás: 

 
 

 

 

 

Co dělá medvídek koala, když hoří les?.... 

Hoří taky…..  


