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ÚVOD

Handicap sport club Havířov se v roce 2017 dočkal pátého roku svého působení. Po ustálení změn v organizaci 
tuzemské soutěže a vyladění organizačního a legislativního rámce, jsme se v plné síle pustili do dalších rozvojových 
aktivit.

Naši hráči se i v roce 2017 mohou pochlubit sportovními úspěchy. Stejně tak byli opět nedílnou součástí turnajů, 
které jsme sami pořádali. Na jaře jsme hostili integrovaný turnaj, který u veřejnosti získává víc a víc na oblibě. 
Na tom podzimním jsme se letos dočkali i široké mezinárodní účasti. 

Navázali jsme spolupráci s nově vzniklou Českou federací boccii. Díky podpoře společnosti Residomo se nám 
povedlo získat a zařídit vlastní kancelář. Stejně tak je pro nás velkým přínosem partnerství s Autodomem Vrána, 
který nám pravidelně půjčuje svá vozidla. Stále se také těšíme z přízně našich pravidelných sponzorů jako jsou 
Moravskoslezský kraj, Statutární město Havířov, Nadace OKD nebo město Mohelnice.

Jak už se stalo tradicí, tak jsme nechyběli u Havířovské desítky, kterou jsme zase posunuli o kus dál. Té však 
předcházeli i další akce a rozvojové aktivity. Novým impulsem a rozjasněním našeho fungování je také nábor 
nových členů. V Ostravě nám přibylo hned 7 mladých hráčů, kteří vytvořili „přípravku“ a dodávají mnoho 
energie do další práce celému klubu.
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O KLUBU

Před více než pěti lety, přesně 28. listopadu 2012, vznikl spolek HSC Havířov. V prvních pěti letech působení 
se klub stabilizoval a nyní poskytuje zázemí pro boccisty, kteří se tomuto sportu věnují už přes 13 let. 

Nejen boccia jako paralympijský sport, ale i další aktivity, které poskytují lidem s tělesným postižením volnočasové 
vyžití, tvoří dohromady komunitu stejně laděných lidí.

Pravidelně organizujeme tréninky ve třech městech, v Havířově, Ostravě a Olomouci. Stabilně spolupracujeme 
s fyzioterapeutem, který našim členům poskytuje potřebnou péči a jednou měsíčně také absolvuje tréninky 
v Havířově i Ostravě. 



5

O KLUBU

Tým sportovců vede skupina 5 trenérů, v roce 2017 jsme navázali spolupráci také s paralympionikem a stříbrným 
medailistou z Londýna Radkem Procházkou, který se věnuje našim hráčům, Janu Bajtkovi a Marku Schmidovi 
a společně rozvíjí jejich talent a potenciál.

Účastníme se soutěží nejen po celé České republice, ale také turnajů v zahraničí. Mimo to, že spadáme pod Českou 
federaci Spastic Handicap, tak nově spolupracujeme také s Českou federací boccii. 

Před koncem roku měla naše členská základna na 140 členů, které sdružuje na území Moravskoleszkého 
a Olomouckého kraje. 

Mezi pravidelné aktivity patří pořádání dvou velkých turnajů v boccie, na jaře a na podzim. Organizace malých 
klubových turnajů pro naše hráče, sportovních soustředění, spolupořádání městského běhu Havířovská desítka 
a účast na dalších akcích šířících osvětu tohoto sportu a našeho klubu. 
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HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ ČINNOSTI

3 )  Propagování
• naší činnosti,

• rozšiřování členské základny, a tím nabízení 
možností volnočasového vyžití většímu množství lidí 
s tělesným postižením.

1 )  Vytváření podmínek 

• pro  pravidelné provozování boccii sportovcům 
s tělesným postižením 

• formou pravidelných tréninků, 

• poskytováním materiálního vybavení a finanční 
podpory sportovcům, 

• častí na regionálních, národních, mezinárodních 
turnajích. 

2 )  Dělání osvěty
• sportu lidí s handicapem a propojování tak zdánlivě 

vzdálených světů lidí s  handicapem a bez něj  

• spoluprací s místními sportovními spolky, 

• aktivním zapojením do veřejného života, 

• komunikací v souladu s moderními trendy (využití 
webu a sociálních sítí), 

• organizací akcí s potenciálem zapojení široké 
veřejnosti. 
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JAK FUNGUJEME

Na rozdíl od většiny sportovních klubů podobného zaměření 
fungujeme jako „klasický“ sportovní klub, který si  sám 
musí zajišťovat dopravu, zázemí, asistenci a další nezbytnosti 
pro správný chod.

Boccisté dojíždějí do tělocvičen, které si pronajímáme 
v pro  ně určených termínech. S tím se pojí zajištění 
bezbariérových prostor pro trénování. Důležitá je proto 
i starost o dopravu, ať už pro hráče mladších 18 let, těch, 
kteří nemají k dispozici auto, pro zajištění asistence nebo 
převoz těžkých ramp pro hráče kategorie BC3.

Nejen v těchto ohledech je boccia poměrně drahým 
sportem. Musí se pořídit základní vybavení od sady míčů, 
přes další herní pomůcky až po nejvíce nákladné rampy. 
Náklady na závody se musí ještě násobit pro osobní asistenty 
a sportovní doprovody.

Tréninky probíhají jedenkrát týdně v Havířově, třikrát v Ostravě a dvakrát v Olomouci. 



Martin Kučera
předseda

Kateřina Šajnarová
tajemnice

Petr Kalman
místopředseda

Milan Svojanovský
místopředseda

Robert Mazouch
místopředseda
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA

K 31. prosince 2017 čítala základna 143 členů. Předsednictvo je složeno z pěti osob, které byly řádně zvoleny 
na volební schůzi spolku, která se uskutečnila 20. dubna 2017 v Ostravě.

Těmi nejhlavnějšími v klubu jsou samotní hráči. Pro ně se nepostradatelnými stávají asistenti, ať už při trénincích 
nebo turnajích. Stejně tak jsou nezbytnou součástí trenéři, kteří se boccistům věnují a rozvíjejí jejich zkušenosti. 
Pyšníme se také silnou základnou rozhodčích, kteří neváhají na celorepublikových turnajích vypomáhat. 

Samotné fungování klubu by bylo téměř nemožné bez rodin, přátel, fanoušků a dalších podporovatelů, za které 
jsme velmi vděční.
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ÚSPĚCHY BOCCISTŮ

Závěrečné 2. kolo 2. ligy ve Velkém Meziříčí
Od 19. do 21. května 2017 potvrdil Josef Meyer své předchozí výborné výkony a bez jediné porážky se stal 
vítězem 2. ligy s možností podzimních bojů v baráži o účast v 1. lize. 

Czech international boccia tournament
Na pražském turnaji ve dnech 2. až 4. června 2017 v kategorii párů BC4 získali Jan Bajtek a Marek Schmid 
zlaté medaile, stejně jako Jiří Svojanovský se svým spoluhráčem Kamilem Vašíčkem v kategorii BC3. V soutěži 
jednotlivců pak Jan Bajtek skončil na 2. místě.

Tatra Cup
Slovenský Tatra Cup se odehrál ve dnech 
10. až 13. června 2017. Za HSC zde 3. místo 
vybojoval Jan Bajtek.
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ÚSPĚCHY BOCCISTŮ

18. mezinárodní havířovský turnaj v boccie
Ve dnech 20. až 22. října 2018 se bojovalo na domácím turnaji v Havířově. V soutěži párů BC4 získal Jan Bajtek 
s Markem Schmidem první místo. V soutěži jednotlivců se Jan Bajtek umístil na 2. příčce.

Mezinárodní turnaj v Plzni
Na konci listopadu v termínu 17. – 19. listopadu se dařilo také na plzeňském turnaji. V soutěži párů se ze zlata 
radovali Jan Bajtek s Markem Schmidem. Filip Hyrák se svou pražskou spoluhráčkou získal v kategorii BC3 bronz. 
V soutěži jednotlivců se ve finále utkali Jan Bajtek s Markem Schmidem. Zlato bral Honza a stříbrnou medaili 
si odvezl Marek. 

Národní soutěž v boccie SH
Jan Bajtek se v národní lize umístil na 1. místě, Marek Schmid hned v závěsu za ním na místě 2. Oba soutěží 
v kategorií BC4.

V baráži o I. a II. ligu, která se odehrála začátkem prosince v Brně soutěžili 3 naši hráči. Romanu Sajdakovi 
se podařilo udržet v I. lize, z části i proto, že se jeho soupeři k utkání nedostavili. 

V souvislosti se změnami v soutěži, s novými pravidly a podmínkami, se kterými přišla Česká federace Spastic 
Handicap, se naše hráčka Barbora Skopalová posunula o level výše a v roce 2018 bude závodit v druhé lize. 
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DALŠÍ AKTIVITY

Mimo národní ligy, turnajů a dalších soutěží jsme se v klubu 
věnovali i dalším aktivitám, které jsou pro náš rozvoj přínosné 
a pomáhají šířit osvětu majoritní společnosti. 

I letos jsme se vydali na několik soustředění. Částkou 80 000 
korun nám pomohla Nadace OKD, díky které jsme v létě vyrazili 
na soustředění do Velkých Losin. Další jsme pak absolvovali 
ve  spolupráci s AZ Residomo Havířov, a to hned po dobu 
3 týdnů v sousedním Polsku, kde se z našeho klubu vystřídalo 
6 hráčů.

Reprezentační akce odstartovaly v květnu projektem Poděkuj 
horám a v druhé polovině roku následovalo mnoho dalších, 
na kterých jsme šířili bocciu mezi lidi a navazovali nové kontakty. 

V září to byl festival Sporťáček v Ostravě, v říjnu Den 
dobrovolnictví Univerzity Palackého, kde se  prezentovaly 
stánky neziskových organizací v rámci Týdne dobrovolnictví. 
Klasicky nechyběla ani Havířovská desítka. Na podzim se nám 
povedlo uspořádat první mezinárodní turnaj v boccie, kterého 
se zúčastnilo na 130 účastníků.
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DALŠÍ AKTIVITY

Následoval Vánoční turnaj pro členy klubu, který se ve spolupráci s florbalovým klubem Torpedo Pegres Havířov 
nesl ve slavnostním duchu.

Pro lepší prezentaci nás samotných jsme také navrhli vlastní módní kolekci, která se pyšní trefným podtitulem 
„Vyboccuji z řady“.
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RESIDOMO HAVÍŘOVSKÁ DESÍTKA

Městský běh na podporu handicapovaných sportovců se konal potřetí v řadě. Centrum města, kam se závod 
přesunul, rozběhalo na osm stovek běžců, kteří takto podpořili naši činnost. 

Residomo Havířovská desítka uzavřela centrum 
města v polovině října a pro HSC Havířov vydělala 
přes 50 000 korun. „Boccisté nám každý rok aktivně 
pomáhají s organizací a jsou nedílnou součástí 
tohoto závodu, proto jsme rádi, že můžeme přispět 
k  rozvoji jejich činnosti, a také letos jim předat zase 
o něco vyšší částku. Vzrůstající zájem lidí nás velmi 
těší a motivuje v této započaté tradici pokračovat,“ řekl 
po závodě jeden z hlavních pořadatelů Lumír Hlaváč.

A byli to právě boccisté, kteří běžce aktivně 
podporovali podél trati a připravili si pro účastníky 
i další zájemce doprovodný program, kterým bylo 
právě hraní boccii přímo na havířovském náměstí. 
Na závěr závodního dne pak těm na stupních vítězů 
předali zasloužené ceny. 

Díky závodu jsme navíc navázali další spolupráci, a to se sdružením ADAM pro autistické děti a jejich rodiny.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek                      
Oprávky k dlouhodobému majetku                    
Pohledávky                                                          
Krátkodobý finanční majetek                     

Aktiva celkem
 

PASIVA
Rezervy                                                   
Vlastní zdroje                                          
Dlouhodobé závazky                                         
Krátkodobé závazky                                         
Jiné závazky                                                        

Pasiva celkem

  
10

133     
-139

34                                    
37  

75
 

 

0                 
-35                    

0
110     

0                                                      

75

  
10

133     
-128

0
94  

109 

 

0                 
114

0
-5
-2

109

1.1.2017 31.12.2017
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Spotřebované nákupy                                                 
Spotřeba materiálu                                                   
Spotřeba energie                                                       
Spotřeba plynu                                                            
Spotřeba vody                                                                
Teplo a ostatní energie                                              
 
Cestovné                                                                        
Náklady na reprezentaci                                          
Ostatní služby                                                                  
Osobní výdaje                                                      
Daně a poplatky                                                         
Ostatní výdaje                                                                
Odpisy                                                                   
Poskytnuté příspěvky                                                   
Daň z příjmů                                                                   

Výdaje (náklady) celkem                                           

Tržby celkem                                
Tržby z prodeje služeb                                                 
Tržby za prodané zboží                                                 
Ostatní příjmy                                                                  
Přijaté příspěvky celkem                                             
Přijaté příspěvky zúčtované                                  
Dary                                                                           
Členské příspěvky                                                          
Provozní dotace celkem                                               
 

Výsledek hospodaření po zdanění

404
403

1
0
0
0

51
31

947
297

1
10
11
54

0

1 806

1 657
476

12
181
173
52

104
17

815

-149
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PLÁNY PRO ROK 2018
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PLÁNY PRO ROK 2018

Stejně jako v roce 2017 chceme největší péči věnovat zázemí našich boccistů, trenérů a ostatních členů. 
Zapojováním do menších i větších reprezentačních projektů chceme i nadále prezentovat svět handicapovaných 
veřejnosti a šířit osvětu nejen o našem klubu, ale o boccii obecně. 

Budeme usilovat o udržení spolupráce s našimi partnery i hledání nových, kteří nám mohou přinést nové 
příležitosti stejně, jako my jim. 

Podstatnou součástí bude opět účast na národních i mezinárodních turnajích. Usilovat budeme i o pozici 
stabilního hostitele mezinárodních turnajů, která je po podzimním turnaji na dobré cestě. Další mezinárodní 
turnaj chystáme na jaře. 

V letě se budeme chtít vydat na sportovní soustředění, která posunou naše hráče kupředu. Významnou 
a očekávanou události pro nás letos bude světový pohár v Póvoa de Varzim v Portugalsku, kam poprvé a zcela 
zaslouženě zamíří reprezentovat náš klub nový člen české reprezentace Jan Bajtek. Jeho účast je pro nás prioritou, 
jelikož má Honza dlouhodobě obrovský potenciál pro reprezentaci nejen kraje, ale celé České republiky. 

Na podzim nás bude čekat další velká akce, a to již 20. havířovský turnaj v integrované boccie. Chystáme 
na něj spoustu překvapení, takže se určitě budou všichni účastníci skvěle bavit.

Pokud si nechcete nechat ujít naše události, přihlaste se na www.hschavirov.cz jako člen klubu.
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PODĚKOVÁNÍ

Závěrem se patří poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílí na chodu klubu, podporují jej, informují o našich 
aktivitách. Jsme jedna velká rodina, která se stále rozrůstá, ale vztahy v ní jsou stále pevné.

Předně děkujeme všem finančním partnerům, kterými v roce 2017 byli Statutární město Havířov, 
Moravskoslezský kraj, Nadace OKD, Nadační fond Residomo, Nadace ČEZ, Hyundai, Torpedo Havířov, Nadační 
fond Emil a Česká unie sportu, která nám darovala 8000 korun na integrovaný turnaj.

Vážíme si i spolupráce s těmito subjekty: hokejový klub AZ Residomo Havířov, Mobilní fyzioterapie, která 
zajišťuje špičkovou fyzioterapeutickou péči našim hráčům, jmenovitě především Karlu Jakubálovi, Slezské 
Diakonii – Duhovému domu v Ostravě a Středisku Dona Boska v Havířově – za bezplatný pronájem tělocvičen 
pro tréninky našich boccistů, televizi POLAR, televizi Mohelnice, Havířovskému Deníku a nově také Havířov Žije 
za reportáže z našich turnajů, firmě Jersey53 a jmenovitě Vaškovi Bučkovi za dresy a kompletní merchandising 
našeho klubu, Autodomu Vrána Havířov za půjčování automobilů. 

Zažehnat hlad na havířovských turnajích nám pomáhají Erpeko, Semag a CrossCafe Havířov. S ubytování 
se můžeme spolehnout na Park Inn hotel by Radisson a jmenovitě si zaslouží poděkování Petr Šerý. Realizace 
doprovodného programu na 17. havířovském turnaji v integrované boccie byla možná i díky zapůjčení sportovních 
pomůcek od Centrum APA.

Za ubytování a péči na letním soustředění děkujeme hotelu Diana ve Velkých Losinách. S Havířovskou desítkou 
nám zase ochotně pomohli přátelé z organizace ADAM.
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PODĚKOVÁNÍ

A konečně také všem trenérům, asistentům, 
rodičům a dobrovolníkům a dalším příznivcům, 
kteří nezištně, v tichosti a ve svém volném čase 
pomáhají při trénincích, závodech, organizaci 
akcí nebo turnajů a vždy a všude, když je potřeba. 

Děkujeme všem za podporu a  těšíme 
se na spolupráci v dalších letech.

Chcete nás podpořit?
Napište nám na email hschavirov@gmail.com. 

Odpovědný redaktor: Martina Kotulová

Grafická úprava: vohodesign.cz

Fotografie: HSC Havířov

Vydal v roce 2018 Handicap sport club Havířov, 
Datyňská 1105/1d, 736 01 Havířov.




