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ÚVODNÍ SLOVO

Sportovní organizace Handicap sport club Havířov

uzavřela v roce 2016 již čtvrtý rok své činnosti. Byl to rok

plný změn jak v naší zastřešující sportovní federaci,

tak uvnitř klubu. Česká federace Spastic Handicap zavedla

změny v organizaci tuzemské soutěže, a to jak v rozložení

sezóny v rámci roku, tak také v herním systému. My v klubu

jsme se zaměřili více na vyladění nedokonalostí

v organizačním a legislativním rámci. Občas to bolelo

a skřípalo, ale bylo to třeba a udělalo se vše potřebné,

aby byl spolek na následující čtyři roky stabilizován a mohl

se soustředit především na rozvoj sportu a růst členské

základny.

I v roce 2016 jsme slavili sportovní úspěchy našich

závodníků především na domácí scéně. Opět jsme

zorganizovali dva velké turnaje, z toho jeden integrovaný

pro širokou veřejnost, který se těšil velkému zájmu mnoha

účastníků. Z osvětových aktivit jsme zase o něco dál

posunuli městský běh na podporu boccii – Havířovskou

desítku.

Neopustili nás naši hlavní partneři, kterými jsou

Moravskoslezský kraj a statutární město Havířov. Se všemi

dalšími partnery jsme ve spolupráci pokračovali, podařilo

se rozjednat či přímo navázat nová partnerství.

Uplynulý rok se dá nazvat rokem stabilizace

a upevnění základů. Nebyl tedy nikterak bohatý na nové

a rozvojové aktivity. Ty můžeme očekávat v letech

následujících.

Společně si přejme, aby boccia v našem regionu

vzkvétala, aby stávající hráči dál sbírali úspěchy a aby

přibývalo hráčů nových.

Martin Kučera

Předseda HSC Havířov, z. s.
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O KLUBU

Vznik Handicap sport clubu se

datuje k 28. listopadu 2012. V roce 2016

jsme oslavili 4. rok činnosti. Boccie se naši

první hráči začali věnovat již zhruba

před 12 lety, první závody jsme

absolvovali v barvách SK Kociánka Brno.

Cíl a smysl činnosti je stále stejný.

Nabízet lidem s tělesným postižením

volnočasové vyžití prostřednictvím

paralympijského sportu boccia, ale také

dalších aktivit. Organizujeme pravidelné

tréninky pro naše hráče, a to v Havířově,

Ostravě a Olomouci. Tréninky vede tým

celkem pěti trenérů. Naši hráči jezdí

po soutěžích po celé republice. Stejně

jako v předešlých letech jsme

absolvovali i turnaje v zahraničí. Česká

federace Spastic handicap, tedy svaz,

pod který spadáme, provedla změnu

v organizaci sportovní soutěže. Hrála se

zkrácená sezóna od ledna do června.

Nová sezóna pak byla zahájena

na podzim roku a skončila až v půlce

roku 2017.

Členská základna čítala ke konci

roku 123 členů. Sdružujeme členy

z Moravskoslezského a Olomouckého

kraje.

Dalšími aktivitami klubu v roce 2016 byly:

o pořádání dvou havířovských turnajů

v boccie,

o pořádání několika malých klubových

turnajů pro naše hráče,

o organizace sportovních soustřední,

o spolupořádání městského běhu

Havířovská desítka,

o další osvětové akce pro veřejnost

(boccia na ledě, Olympijský park

v Ostravě, Akce Roska).
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// Hlavní cíle naší činnosti

1) Vytváření podmínek pro pravidelné provozování

boccii sportovcům s tělesným postižením

o formou pravidelných tréninků,

o Poskytováním materiálního vybavení

a finanční podpory sportovcům,

o účastí na regionálních, národních,

mezinárodních turnajích.

2) Dělání osvěty o sportu lidí s handicapem

a propojování tak zdánlivě vzdálených světů lidí

s handicapem a bez něj

o spoluprací s místními sportovními spolky,

o aktivním zapojením do veřejného života,

o komunikací v souladu s moderními trendy

(využití webu a sociálních sítí),

o organizací akcí s potenciálem zapojení

široké veřejnosti.

3) Propagování naší činnosti, rozšiřování členské

základny, a tím nabízení možností volnočasového

vyžití většímu množství lidí s tělesným postižením.
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STRUKTURA VEDENÍ KLUBU // Výkonný výbor
6

MARTIN KUČERA

předseda

MILAN SVOJANOVSKÝ

místopředseda

PAVEL MALINKA

místopředseda

ROBERT MAZOUCH

místopředseda

KATEŘINA ŠAJNAROVÁ

tajemnice



STRUKTURA VEDENÍ KLUBU // Revizní komise
7

MATĚJ OSTÁREK

předseda revizní komise

DAVID HOŠŤALEK

místopředseda

MARIE KALMANOVÁ

místopředsedkyně



JAK FUNGUJEME?

Valná většina všech sportovních klubů

podobného zaměření funguje při léčebnách

či stacionářích, kde se sportovci dlouhodobě

vyskytují. Nemusí tak řešit dopravu, zázemí,

asistenci a další náležitosti velmi důležité

pro správný chod klubu.

My funguje formou „klasického“ sportovního

klubu, kdy boccisté dojíždějí na tréninky

do pronajatých tělocvičen v určené termíny. Vznikají

tak situace k řešení, kterými jsou například:

o zajištění bezbariérových prostor pro trénování,

o zajištění dopravy – především u hráčů mladších

18 let a těch, kteří nedisponují vlastním autem

či řidičským oprávněním,

o zajištění asistence pro dopravu na a z tréninku,

o zajištění asistence v průběhu tréninku,

o u hráčů kategorie BC3 (s rampou) – převoz těžké

rampy,

o s tím vším související zvýšené finanční náklady.
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Oblastí, která brzdí a limituje

některé naše hráče – především

z kategorie BC3 - je zajištění stabilního

spoluhráče. U této kategorie je

pro předvádění kvalitních výkonů

nezbytná dokonalá souhra mezi

boccistou a spoluhráčem ovládajícím

rampu. Obtížné shánění, a především

pak udržení sportovních asistentů

obecně (jak na tréninky, tak na výjezdy

na turnaje), se dlouhodobě ukazuje jako

nemalá překážka pro sportovní rozvoj

hráčů. V reálných situacích pak trenéři

na trénincích boccisty nejen trénují,

ale stávají se jejich sportovními a někdy

i osobními asistenty. Tím pak logicky trpí

kvalita celé tréninkové jednotky.

Na závody pak v lepším případě a často

v touze zachránit situaci jezdí rodinní

příslušníci, kteří jsou většinou

z každodenní péče o své potomky

přetíženi a zasluhovali by odpočinek.

Ne vždy je navíc přítomnost rodiče

na závodě pro hráče tím pravým

ořechovým. V horším případě se pak

nenajde žádný asistent a hráč z tohoto

důvodu zůstává doma. Dřinu v tréninku

pak nemůže prodat v závodě. V minulosti

se stávalo, že jednomu asistentovi byli

na celý víkend přiděleni dokonce dva

boccisté. K těmto opatřením už z důvodu

ochrany psychiky a zdraví asistentů

nepřistupujeme.

Oblast systémového a stabilního

zajištění sportovních asistentů

a spoluhráčů se prolíná naší činností

od založení klubu. S nárůstem sportovců

se však stává palčivější bude nutné

z pohledu klubu hledat cesty k jejímu

vyřešení.

// Oblast sportovní asistence
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// Finanční náročnost

Ne každý si uvědomuje, že boccia je drahým

sportem. Pořizovací cena základního vybavení,

kterým je sada 13 míčů se pohybuje od 10 do 20 tisíc

korun. Pro hráče s rampu je nutné připočíst dalších

20 tisíc korun za pořízení této, pro ně nezbytné,

herní pomůcky.

Je také dobré si uvědomit, že náklady

na závody je vždy nutné vynásobit dvěma, někdy

i třemi. Každý boccista totiž potřebuje sportovní

doprovod, stejně jako osobní asistenci. V reálu tyto

dvě funkce většinou plní jedna osoba.
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// Kde fungujeme
11

HAVÍŘOV ________________________
// tělocvična církevního střediska volného času sv.

Jana Boska v Havířově //

o K této tělocvičně se váží kořeny našeho klubu.

Konal se zde první havířovský turnaj v boccie.

o Tréninky probíhají každou středu pod vedením

trenérky Aleny Sajdakové od 14 do 16 hodin.

o Tělocvičnu máme k užívání bezplatně, velmi si

toho vážíme.

V názvu máme sice Havířov, ale svou

působnosti zasahujeme nejen celý Moravsko-

slezský kraj, ale také region Hané. Naši hráči mají

možnost tréninku ve třech městech:

OSTRAVA ________________________
// tělocvična Duhový dům //

o Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 16

do 18 hodin pod vedením trenérů Aleny

Sajdakové a Vojtěcha Zajíčka.

o I tuto tělocvičnu máme k dispozici bezplatně

a jsme za to moc rádi. Dokonce jsou zde

napevno zakresleny hrací kurty oficiálních

rozměrů.

OLOMOUC _______________________
// tělocvična Základní školy prof. Vejdovského //

o Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 16

do 18 hodin pod vedením trenéra Roberta

Mazoucha a Terezy Šedové.

o V Olomouci platíme komerční nájem se

zvýhodněnými podmínkami.



Olomouc

Ostrava

Havířov
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ROZMANITOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY

HRÁČI ____________________________
Sdružujeme přes čtyřicet boccistů. Polovina z nich

jsou aktivní ligoví závodníci. Ti ostatní jsou buď

na začátku, nebo nemají sportovní ambice

a bocciu pojímají jako optimální náplň svého

volného času.

Bylo by chybou si myslet, že v HSC Havířov

jsou aktivní jen samotní boccisté. Náš spolek je

živou rodinou více než stovky členů, kde každý má

své nezastupitelné místo.

TRENÉŘI _________________________
Další nedílná součást našeho kolektivu. Věnují

svůj čas hráčům jak v době samotných tréninků,

tak při přípravách tréninkových plánů. Dále jsou

k dispozici pro osobní konzultace s hráči,

připravují a vedou sportovní soustředění

a v neposlední řadě tráví spoustu víkendů

v tělocvičnách po celé ČR při zápasech našich

boccistů.

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI _____________
Často v aktivním zapojení do aktivit svých

ratolestí, ale také v tiché, ale velmi důležité roli

podporovatelů celého klubu. Rodiče a rodinní

příslušníci, nejen boccistů, vytvářejí tolik potřebné

podhoubí nejen pro běžné fungování klubu,

ale pro jeho další růst.
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ASISTENTI ________________________
Bez nich by klub nemohl fungovat. Nejčastěji jsou

to rodinní příslušníci, dále pak naši kamarádi

a známí. Průběh tréninků a klubové výjezdy

na turnaje by bez nich nebyly realizovatelné.



ROZHODČÍ ___________________________
Pyšníme se jednou z nejpočetnějších základen

národních rozhodčích ze všech sportovních jednot

v republice. Častokrát jsou turnaje v Čechách

uskutečnitelné jen proto, že vyšleme silnou flotilu

rozhodčích z Havířova a pořadateli tak vytrhneme trn

z paty.

HSC Havířov je sportovní klub, ale zároveň jedna

velká rodina, která se vzájemně podporuje a doplňuje

a vytváří tak dohromady skvěle fungující a sehraný

kolektiv. Pokud se o tom chcete přesvědčit, vstupte

do našich řad, nebo jen navštivte některou z našich akcí.

KAMARÁDI, PODPOROVATELÉ, FANOUŠCI
Další velký zástup těch, kteří často tiše a neviditelně

pomáhají a podporují naše aktivity. Přiloží ruku k dílu, je-li

potřeba, přispějí nějakou korunu, nebo přijdou na turnaj

podpořit své favority.
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Naši boccisté jsou zapojeni do Národní soutěže, která je rozdělena do 1. – 3.

ligy dle výkonnosti hráčů. Oficiální klasifikace boccistů se dělí na 4 kategorie podle

stupně tělesného handicapu sportovce. V roce 2016 byla Národní soutěž rozdělena

do dvou sezón. První trvala od ledna do června a druhá sezóna započala zářím

a skončila červnem 2017. Zkrácena sezóna byla pro naše hráče úspěšná. V třetí,

nejnižší lize, dosáhli 3 naši hráči stupňů vítězů a Nikol Vlochová si 1. místem zajistila

postup do baráže o 2. ligu a ten také obhájila. Do nové sezóny tedy nastoupila jako

hráčka 2. ligy. Podobný úspěch má na kontě Roman Sajdak, vítěz kategorie BC1

v 2. lize, který postoupil a uspěl v baráži o místo v 1. lize. Úspěšným završením

zkrácené sezóny bylo Mistrovství České republiky, na kterém obhájil 1. místo

v kategorii BC1 Tomáš Byrtus a 2. místo v kategorii BC4 Jan Bajtek.

Sezóna 2016/2017 je zkušební sezónou pro nový herní systém, ve kterém si

hráči v jednotlivých kategoriích zahrají ,,každý s každým“ ve všech kolech

soutěže. Sezóna započala 1. kolem 1. ligy, které organizoval náš klub v říjnu a byl to

jediný turnaj v roce 2016, který se v rámci národní soutěže uskutečnil. Domácí

prostředí mělo blahý vlivna výkon našich prvoligových hráčů. V kategorii BC1 získal

3. místo Roman Sajdak, v kategorii BC3 vybojoval Jiří Svojanovský taktéž 3. místo

a v kategorii BC4 se na 2. místě umístil Jan Bajtek a na 3. Marek Schmid.

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ______________________________________

ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
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GERMAN CUP ________________________
// Německo, 6. – 7. 5. //

První květnový víkend proběhl German Cup,

mezinárodní turnaj, na kterém se sešli zástupci

ze Slovinska, Velké Británie a Jan Bajtek s Markem

Schmidem jako zástupci České republiky. Našim

boccistům se podařilo získat 1. místo v soutěži párů

a Janu Bajtkovi taktéž 1. místo v soutěži jednotlivců.

TURNAJ BĚLASÉHO MOTÝLA __________
// Bratislava, 14. 5.//

Stejná sestava nás reprezentovala o týden později

na turnaji v Bratislavě. V soutěži párů si zahráli proti

kolegům ze Slovenska a celkově se umístili na 4. místě.

Mezinárodní mistrovství ČR _________
// Praha, 20. – 22. 5.//

První květnový víkend proběhl German Cup,

mezinárodní turnaj, na kterém se sešli zástupci

ze Slovinska, Velké Británie a Jan Bajtek s Markem

Schmidem jako zástupci České republiky. Našim

boccistům se podařilo získat 1. místo v soutěži párů

a Janu Bajtkovi taktéž 1. místo v soutěži jednotlivců.

TATRA CUP __________________________
// Liptovský Ján, 25. – 27. 6.//

Poslední mezinárodní turnaj se uskutečnil ke konci

června v Liptovském Jánu. Zde jsme měli jediného

reprezentanta Marka Schmida v kategorii BC4, ve které

se sešlo 19 hráčů.

Výsledky a články z jednotlivých soutěží jsou

k dohledání na webových stránkách www.hschavirov.cz.
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Jeden z cílů našeho spolku je

osvěta boccii jako paralympijského

sportu a ukázat, že lidé s handicapem

mohou sportovat a žít plnohodnotný život

jako majoritní společnost. Letos se nám

podařilo navázat kontakty, díky kterým

naši sportovci dostali příležitost

prezentovat bocciu a náš spolek

na vícero akcích. Již dlouhodobě

spolupracujeme s hokejisty AZ Havířov,

kteří nám, během pauzy mezi třetinami,

umožnili vyzvat fanoušky a zahrát si

s nimi bocciu na ledě. Další příležitostí

byla akce Roska Ostrava míří na MaRS

pro osoby s roztroušenou sklerózou,

kterým byla boccia představena našimi

boccisty. Jako zprostředkovatelé

paralympijského sportu jsme nechyběli

na Olympijských dnech v Ostravě

a v rámci doprovodného programu si

zahráli integrovanou bocciu s hejtmanem

Moravskoslezského kraje panem

Miroslavem Novákem.

Jak vyplývá z každoročních

integrovaných turnajů, jako spolek

propojujeme svět lidí s a bez handicapu

právě díky sportu a proto, stejně jako

minulý rok, spolupracujeme s triatlonisty

SK Fuga. Společně jsme uspořádali

únorový Běh kolem Těrlické přehrady

a 2. ročník Havířovské desítky, díky které

jsme získali necelých 50 000 Kč na nákup

nových ramp (viz kapitola 7).

Přelom srpna byl věnován

sportovnímu soustředění v Plzni, které se

nám podařilo uskutečnit ve spolupráci

s TJ Halma Zbůch pro naše prvoligové

hráče. Aktivně jsme se připravovali

na nadcházející sezónu pravidelným

tréninkem, cvičením a sdílením

zkušeností s hráči z Plzeňského klubu.
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HAVÍŘOVSKÁ DESÍTKA 2016

Ve spolupráci s triatlonisty z SK FUGA jsme

pokračovali v pořádání městského běhu na podporu

boccii, tentokráte s pozměněným názvem Santi

Havířovská desítka. Centrum závodu zůstalo

na náměstí Republiky v Havířově. Závodníci měli

možnost závodit v běhu na 5 nebo 10 kilometrů.

Kolektivy mohly vytvořit štafetu a absolvovat čtyřikrát

2,5 km a pro nejmenší byl připraven dětský běh. Počet

běžců se oproti roku 2015 více než zdvojnásobil a druhý

ročník této akce tak viděl na startu více než 500 běžců

napříč věkovými kategoriemi.

Boccisté byli už tradičně v roli spoluorganizátorů

a podíleli se na hladkém průběhu celého závodu

a na vytvoření úžasné atmosféry. Společně se všemi

nadšenými běžci a fanoušky ji dokreslilo nádherné

podzimní počasí.

Výtěžek závodu činil krásných 49.100 Kč, za něž

jsme pořídili dvě nové rampy pro hráče kategorie BC3,

jmenovitě Filipu Hyrákovi a Josefu Meyerovi.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Popis Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 

A
K

T
IV

A

Dlouhodobý nehmotný majetek 10 10

Dlouhodobý hmotný majetek 111 133

Oprávky k dlouhodobému majetku -121 -128

Pohledávky 10 0

Krátkodobý finanční majetek 62 94

Aktiva celkem 72 109

Popis Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 

PA
SI

V
A

Rezervy 0 0

Vlastní zdroje 60 114

Dlouhodobé závazky 0 0

Krátkodobé závazky 12 -5

Jiné závazky 0 -2

Pasiva celkem 72 109



Popis Stav k 1. 1. 2016 

V
Ý

D
A

J
E

Cestovné 80

Náklady na reprezentaci 95

Ostatní služby 249

Osobní výdaje 113

Daně a poplatky 0

Ostatní výdaje 1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravné položky
6

Poskytnuté příspěvky 46

Daň z příjmu 0

Výdaje celkem 827

PŘ
ÍJ

M
Y

Tržby celkem 322

Tržby z prodeje služeb 314

Tržby za prodané zboží 8

Ostatní příjmy 71

Přijaté příspěvky celkem 153

Přijaté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami
44

Přijaté příspěvky (dary) 101

Přijaté Členské příspěvky 8

Provozní dotace celkem 335

Příjmy celkem 881

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění 54 

Popis Hlavní činnost
V

Ý
D

A
J
E

Spotřebované nákupy 237

Spotřeba materiálu 236

Spotřeba energie 1 

Plyn 0

Voda 0

Teplo a ostatní energie 0

Služby celkem 424
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PLÁNY PRO ROK 2017

V roce 2016 jsme věnovali velkou část energie

do organizačních a legislativních změn našeho spolku.

Do následujícího, pátého roku fungování, bychom se rádi

,,odměnili“ menšími projekty a plány, kterými budeme zase

blíže, nejen papírově, našim boccistům, trenérům,

ostatním členům a hlavně lidem.

Energii vynaložíme do získávání finančních prostředků,

abychom i nadále poskytovali našim hráčům nejlepší možné

zázemí, vysílali je na národní a mezinárodní turnaje

a uspořádali boccistické soustředění ve Velkých Losinách.

Čeká nás dubnový 17. havířovský turnaj v integrované

boccie, zakončení sezóny spojené s vyhlašováním

nejlepších výsledků sezóny 2016/2017, letní soustředění

prvoligových hráčů, srpnové soustředění v Polsku

s hokejisty AZ Havířov, podzimní turnaj v párech, týmech

a jednotlivcích, mezinárodní turnaje na Slovensku

a ve Skotsku, 3. ročník Havířovské desítky, Vánoční night

cup.

Chceme navázat spolupráci s ostatními

organizacemi v našem regionu a ukázat, jaké jsou

možnosti sportovního využití u osob s handicapem,

a naopak něco nového přinést do našeho klubu. Budeme

vyhledávat příležitosti k propagaci HSC Havířov a boccii

jako takové.

Pokud si nechcete nechat ujít naše události,

přihlaste se na www.hschavirov.cz jako člen klubu.
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PODĚKOVÁNÍ

Jmenovitě děkujeme Lukáši Masnerovi

za videozáznamy z havířovských turnajů, Miroslavu

Hodečkovi za prvotřídní fotografie z havířovského turnaje

a Vojtěchu Hodečkovi za údržbu našich webových stránek.

Velmi si vážíme spolupráce našeho klubu s triatlonisty SK

Fuga, jmenovitě Lumírem Hlaváčem, za možnost

integrovat lidi s handicapem a majoritní společnost skrze

sport. Děkujeme Patriku Rimmelovi a hokejistům AZ Havířov

za aktivní spolupráci nejen na integrovaných turnajích,

ale také na ledě. Žádnou naší akci si nenechá ujít Barbora

Kelnerová, která nám, skrze reportáže v televizi Polar,

velmi pomáhá medializovat náš klub. Administrativní

činnost by nikdy nemohla být příjemná nebýt výborných

pracovnic na úřadu v Havířově a Moravskoslezském kraji.

Jmenovitě to je Lucie Gorecká a Ivana Odstrčiliková.

Velké díky patří také našim finančním dárcům,

bez kterých bychom těžko realizovali naše aktivity.

Děkujeme městu Havířov, který nás podporuje nejen

finančně a mediálně, ale hlavně morálně. Věříme, že městu

Havířov budeme dělat dobré jméno. Velkou část finanční

podpory nám poskytuje Moravskoslezský kraj

a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Individuální

podporu Janu Bajtkovi zprostředkovalo město Mohelnice.

Velké díky patří Nadaci Agel, která během tohoto roku

darovala 150 000 Kč na nové mechanické vozíky našim

boccistům.

Dalšími partnery v roce 2016 byly tyto subjekty: HC AZ

Havířov 2010, z.s., Erpeko a.s., Semag spol. s.r.o., Centrum

APA a Mobilní fyzioterapie s.r.o. Za spolupráci děkujeme

dále Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě

ze poskytování prostorů pro pracovní schůze. Slezské

Diakonii a Havířovskému Don Boscu za zprostředkování

tréninkových prostor. Děkujeme všem členům,

podporovatelům, fanouškům a příznivcům.
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Mediální podporu nám poskytuje televize Polar

a rádio Kiss Morava. Děkujeme, že můžeme naše aktivity

rozšiřovat do povědomí společnosti v daleko větším

měřítku.

Děkujeme celému výkonnému výboru za jejich

odvedenou práci, kterou vykonávají zodpovědně, ve svém

volném čase a naprosto nezištně. Sportovním úspěchům,

kterých naši hráči dosáhli, by se nedostalo bez práce

trenérů, kteří nad rámec své tréninkové pomoci, pořádají

mimořádné turnaje pro členy a další akce pro zpestření

chodu klubu. Jmenovitě to je Alena Sajdaková, Robert

Mazouch, Tereza Šedová, Vojtěch Zajíček a Milan

Svojanovský. Díky klubovému fyzioterapeutovi Karlu

Jakubálovi, který poskytuje našim boccistům kvalitní

fyzioterapeutickou péči na každé soutěži. V neposlední

řadě nesmíme zapomenout poděkovat našim hráčům

za jejich příkladnou reprezentaci na národních

a zahraničních soutěžích a že nám jsou stále

nevyčerpatelnou motivací do práce.
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