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Turnajový zpravodaj Balón vydávaný k příležitosti 12. havířovského turnaje v boccie 
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(Nepřátelům boccii neprodejný) 

 
 

Český reprezentační tým se v pondělí 

vrátil z Mistrovství světa z Pekingu. 

Všichni reprezentanti budou přítomni i 

následující dva dny v Havířově. Zeptejte 

se jich, jak se tam měli a co zažili. Jedním 

z reprezentantů byl i havířovský Jirka 

Svojanovský, který se vůbec poprvé 

zúčastnil zahraničních závodů s Kamilem 

Vašíčkem, obsadili 10. místo v párech 

kategorie BC3.  

Gratulujeme! 

 

 

 

 

Milí účastníci dvanáctého havířovského turnaje 

v boccie. 

 Po jubilejním desátém turnaji, který se dle 

vašich reakcí vydařil a my jsme si řekli co dál, kam 

bocciu v Havířově a okolí dál posunout? Přišli jsme 

s nápadem uspořádání turnaje v integrované 

boccii, 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. 

Děkuji vám 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: 

Pátek 3. 10. 2014 

Příjezd jednot do hotelu ParkInn Ostrava 

17:00 - 19:00 

Schůzka vedoucích jednot a losování 

skupin 20:00 

Příprava kurtů    

21:00 

……………. 

Sobota 4. 10. 2014 

Zahájení ligových zápasů 8:30 
Registrace open turnaj: do 9:00 
Zahájení open turnaje: 10:00 
Oběd 11:30 – 14:00 
Večeře pro ubytované 17:00 – 19:00 
Ukončení sobotních zápasů 

- open cca 16:00 
- liga cca 18:00 

………………. 
Neděle 5. 10. 2014 
 
Zápasy liga a open  od 8:30 
Vyhlášení vítězů cca 13:00 
 

 

Herní systém 3. kola 1. Ligy OZP Cupu 

v boccie a otevřeného 12. havířovského 

turnaje 

V ligových zápasech se soutěží ve 4 

zdravotních kategoriích – BC1 až BC4. 

Boccisté se mezi sebou utkají nejprve 

v základních skupinách v sobotu a poté ve 

vyřazovacích bojích převážně v neděli. 

Z každé kategorie tak vzejdou tři nejlepší. 

Do open turnaje se přihlásilo 16 hráčů. Ti se 

taktéž utkají ve skupinách v sobotu a o 

nejlepším hráči 12. Havířovského turnaje 

v boccie se rozhodne v neděli. 

Vítězové a poraženi by měli být známi 

v neděli kolem 13 hodiny. Dekorovat je přijde 

primátor statutárního města Havířova a 

hokejisté AZetu Havířov. 

 

Již tradičně vyhlašujeme kategorie: 

1) Sympaťák turnaje mezi hráči  

2) Sympaťák turnaje mezi 

rozhodčími. 

 

V této soutěži se stírají rozdíly mezi hráči 

open turnaje a ligovými, stejně tak je tomu u 

rozhodčích. O tom, kdo se stane největším 

sympaťákem, můžeš rozhodnout i Ty. 

Jedním hlasem pro rozhodčího a jedním 

hlasem pro hráče celým jménem a 

příjmením do nachystané volební urny. 

Hlasování končí v neděli v 11 hodin. 

 

Hlasujte jako obvykle na papírky a do 

připravené krabičky, ať vyhraje váš 

favorit. 

 

Přinášíme rozhovor ze zákulisí turnaje. 

Tentokráte s Evou mamkou Kučerovou, 

která se po celý víkend bude starat o naše 

žaludky a bude nejen v bufetu šířit jako vždy 

dobrou náladu. 

Jak ses dostala do 

bufetu zrovna na 

boccie? 

Můj nejstarší syn 

Martin trénuje a 

organizuje bocciu už 

pěkných pár let, 

postupně do ní zapojil 

všechny ostatní členy 

rodiny, většinou jako 

rozhodčí, no a 

protože jsem na 

sudího už trošku 

„přerostlá“, zapojila jsem se v oblasti, kterou 

jako každá máma umím nejlíp – starost o 

žvanec, aby boccisté i diváci mohli sportovní 

vypětí spláchnout čajem, kávou, či 

minerálkou a dát si něco dobrého na zub… 
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Co všechno nám bufet nabízí? 

Kávu, čaj – ovocný, bylinkový, zelený, černý, 

minerálky, koláčky, šátečky, různé tyčinky i 

sladkosti – tatranky, oplatky.  

Je známo, že máš šest krásných dětí. 

Jaké to je žít v takové bandě? 

Fajn!!!!! Bezva!!!! Pořád se něco děje. Už 

nejsem ta kvočna chránící si svoje malá 

kuřátka, s vděčností vnímám, že jsem 

součástí bandy, ve které to jiskří radostí (no, 

někdy i hromy a blesky), mladistvým elánem 

a čerpám od nich bezstarostnost a lehkost 

bytí. 

Co bys vzkázala účastníkům turnaje? 

Ať navzdory handicapu nikdy   neztrácí 

schopnost prožívat naplno radost ze hry (i 

když pokaždé se nevyhrává), ale i schopnost 

těšit se z obyčejných maličkostí…A taky 

vzkaz, že jsou všichni skvělí, krásní, mladí 

lidé (a pokud jsou mezi nimi dřívější ročníky, 

tak jsou o to víc mladí a krásní duchem) a já 

všem z bufetu držím palce!!!    

. 

A na co se v našem bufetu krom příjemné 

obsluhy můžete těšit? 

minerálka   20 Kč 

tatranka, delisa 10 Kč 

oplatek arašídový 7 Kč 

tyčinky   15 Kč 

čaj, káva  10 Kč 

pečivo za dobrovolný příspěvek 

 

Zajímavosti a výročí dnešního dne 

 Dnes slaví svátek František! 

 Dnes je mezinárodní den zvířat 

 1582 – Papež Řehoř XIII. zavedl 

v Itálii, Polsku, Portugalsku a 

Španělsku gregoriánský kalendář. Po 

4. říjnu hned následoval 15. říjen. 

 1626 – narodil se Richard Cromwell 

 1799 se narodil Vincenz Priessnitz 

 1830 – Vyhlášení nezávislosti Belgie 

na Nizozemsku. 

 1883 – První jízda Orient Expressu. 

 1957 – Byla vypuštěna první umělá 

družice Země Sputnik 1  

 1980 – narodil se Tomáš Rosický 

 Koná se prestižní havířovský turnaj 

v boccie! 

 

Předpověď počasí 

V hale bude napětí, že by se dalo krájet, 

vlhkost vzduchu 69 %, lehký proměnlivý vítr 

a občasné deště s místy s kávou a čajem 

kolem bufetu. Zataženo s ranní inverzí, 

během dne občasné mrholení, nejvyšší 

denní teploty až 17 °C.  

Dnešní pranostika: Svatý František zahání 

lidi do chýšek (v našem případě do haly – 

díky, Franto ) 

Pro zasmání  

Plavčík na koupališti: "Musím vás důrazně 

upozornit, že močit do vody je přísně 

zakázáno pod pokutou!" - "Ale vždyť ostatní 

to také dělají!" - "To je možné, ale nikdo ze 

skokanského můstku!" 

Chuck Norris umi vylít prázdný hrnek. 

Chuck Norris umí dělat kliky bez rukou 

-------------------------------------------------------- 

Přijďte si zaběhat na Havířskou desítku! 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1582
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_XIII.
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1830
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1883
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Něco málo o městě Havířov 

 
Havířov je nejmladším městem 

v republice. Jeho založení se datuje na 4. 

Prosince 1955. Leží necelých 20 kilometrů 

na východ od Ostravy. Žije zde přes 82 153 

obyvatel. Havířov je největší město v České 

republice, které nikdy nebylo okresním ani 

krajským městem.  

Jádro města, které bylo postaveno v 50. 

letech ve stylu socialistického realismu, bylo 

v roce 1992 vyhlášeno chráněnou 

památkovou zónou a nazváno podle tohoto 

stylu Sorela. Oblast Sorely je velice cenná 

svým nadčasovým urbanistickým řešením. 

 Nejznámější památkou města je 

havířovské nádraží, jedna z nejkvalitnějších 

dochovaných ukázek bruselského stylu 60. 

let, proslavené nedávným rozhodnutím 

Českých drah o jeho demolici. Jméno města 

bylo vybráno ve veřejné soutěži z 2350 

zaslaných návrhů jako např. Horníkov, 

Bezručov, Čurdov, Faratín, Všemírov, 

Čestprácov, Čechurov, Nový Gottwaldov atd. 

 

Pár slov o pořadatelské jednotě. 

Hadnicap sport club 

Havířov byl založen 28. 

Listopadu 2012 registrací 

stanov na ministerstvu 

vnitra. Je nejmladší 

sportovní jednotou působící pod Českou 

federací spastic handicap. Za necelé dva 

roky činnosti pořádá v Havířově turnaj již 

počtvrté, své hráče má ve všech českých 

ligách. Zatím se zaměřuje pouze na bocciu. 

 

Naši činnost podporují 

             

 

  

       

 


