
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí účastníci,  

vítáme vás na 19. mezinárodním havířovském turnaji v boccie. 

Moc si vážíme vaši přítomnosti, protože bez vás by to 

nedávalo smysl. Věříme, že nás čeká víkend nabitý kvalitními 

zápasy, plný sportovního napětí a očekávání, ale hlavně 

pohody, legrace, úsměvů, přátelství a integrace.  

Jsme rádi, že mezinárodní forma turnaje se nám na podzim 

osvědčila, a i tentokrát jsme se zde všichni sešli, navíc zase v o 

něco větším počtu. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání a 

svým zájmem nás ženete vpřed a motivujete do další práce.  

Užijte si následující tři dny, jak nejvíce můžete. Hrajte, radujte 

se a usmívejte se. A teď už vzhůru do boje! 



Prezentace 

 

Čtvrtek 19. 4. 2018 od 18:00 do 19:00 hodin ve vstupní hale 

Park Inn hotelu Ostrava.  

Pátek 20. 4. 2018 od 8:15 do 8:45 v Městské sportovní hale 

Havířov.  

Pátek 20. 4. 2018 od 20:00 do 20:30 ve vstupní hale Park Inn 

hotelu Ostrava.  

*Účastnici jsou povinni se prezentovat v těchto termínech dle toho, které 

soutěžní kategorie se účastní.  

Harmonogram turnaje 

 

Čtvrtek 19. dubna 2018  

18:00 – 19:30 příjezd a prezentace hráčů  

20:00 večeře  

21:00 – 00:00 příprava haly, lajnování kurtů  

Pátek 20. dubna 2018  

06:30 – 11:00 snídaně (hotel)  

08:15 – 08:45 příjezd a prezentace hráčů (hala) 

08:30 – 08:45 schůze vedoucích výprav  

08:30 – 08:45 schůzka rozhodčích a pomocníků (hala)  

09:00 – 18:00 Soutěž týmů a párů  



11:30 – 13:30 oběd  

20:00 večeře  

20:00 - 20:30 příjezd a prezentace (Park Inn hotel)  

Sobota 21. dubna 2018  

06:30 – 11:00 snídaně  

09:00 – 17:00 Soutěž jednotlivců I. část OPEN turnaj (hala – 

malá tělocvična)  

11:30 – 13:30 oběd  

20:00 večeře  

Neděle 22. dubna 2018  

06:30 – 11:00 snídaně  

do 10:00 check out Park Inn hotel Ostrava  

09:00 – 15:00 Soutěž jednotlivců II. část, finále  

11:30 – 13:30 oběd  

15:15 – 16:00 vyhlášení výsledků  

od 16:15 odjezd účastníků 

 

 

 

 



Slovníček 

 

Jak název turnaje napovídá, tak účast na tomto turnaji  je 

mezinárodní. Kromě Čechů zde vítáme hráče z Polska, 

Slovenska, Anglie a Ukrajiny. Pojďme tedy navázat přátelství i 

za našimi hranicemi a procvičme si fráze, které se vám mohou 

hodit.  

Polština 

Ahoj, jak se máš? Cześć, jak się masz? 

Jak ti to dneska hází? Jak cię dzisiaj wyrzuci? 

Máš dobré balóny! Masz dobre balony! 

Slovenština 

Ahoj, jak se máš? Ahoj, ako sa máš? 

Jdeme si spolu zatrénovat? Ideme si spolu zatrénovať? 

Dal bych si halušky. Dal by som si halušky. 

Angličtina 

Ahoj, jak se máš? Hello, how are you? 

Jaká byla cesta? How was your journey? 

Vyhraješ? Will you win? 

Ukrajinština 

Ahoj, jak se máš? Привіт як ти? [Pryvit yak ty?] 



Jak se ti u nás líbí? Як нам подобається? [Yak nam 

podobayetʹsya?] 

Můžu tě pozvat na kávu? Чи можу я принести вам каву? 

[Chy mozhu ya prynesty vam kavu?] 

 

Zajímavosti těchto dnů 

 

20. dubna 

Svátek má Marcela. Přejeme vše nejlepší naší bufetmámě!  

Pranostika pro dnešní den: Potí-li se Domicila, bude Marek 

chodit v kožiše. 

Světový den marihuany 

Mezinárodní den svobody tisku 

Co se dělo:  

1972 – Apollo 16 přistává na Měsíci. 

21. dubna 

Svátek slaví Alexandra. Přejeme vše nejlepší! 

Pranostika pro tento den: O svatém Anselmě sejme semeno 

do země. 

Co se dělo:  

753 př. n. l. – Podle římské tradice bylo založeno město Řím. 



1990 – Papež Jan Pavel II. zahájil dvoudenní návštěvu 

Československa. Jednalo se o historicky první oficiální 

návštěvu papeže v Československu. 

22. dubna 

Svátek slaví Evženie. Přejeme vše nejlepší! 

Pranostika tohoto dne: Na svatého Sotera a Kaje zelenají už 

se háje. 

Den Země 

Evropský den akcí proti rasismu 

Co se dělo:  

1957 –  Poprvé se losovala Sportka. Jedna sázka stála 3 koruny 

a maximální výhra byla 40.000 Kčs. 

Organizačně 

 

Máte hlad? Žízeň? 

Navštivte naši bufetmámu, která vás s milým úsměvem ráda 

obslouží. Vybírejte z turnajové nabídky – čaje, káva, 

minerálka, ale i sladké a slané dobroty.  

 

Kdo je tady největší sympaťák?  

Nezapomeňte hlasovat v doprovodné turnajové soutěži o 

nejsympatičtějšího hráče/hráčku, dobrovolníka/dobrovolnici a 

rozhodčí/ho. Na výhru už se všichni třesou! 😊  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1


 

Vyboccte z řady! 

Líbí se vám naše nová módní kolekce? Pořiďte si svůj kousek a 

vyboccte s námi z řady. 

 



 

Rozhovor 

V rozhovoru jsme vyzpovídali předsedu České federace boccii 

Františka Serbuse. HSC Havířov nově spolupracuje s ČFB, 

proto jsme se jejího předsedy zeptali, jaké jsou její cíle. Podělil 

se s námi ale také o jeho boccistické zážitky.  

Kdy jste se k boccii dostal a co pro Vás tento sport 
znamená?  
Bylo mi 8 let, když jsem byl v lázních poprvé seznámen s 
bocciou a velice mě zaujala. Byl to první sport, který jsem 
začal trénovat a posléze v něm závodit.   
 
Vybavuje se Vám nějaký silný zážitek z nějakého turnaje 
nebo akce s bocciou spojené, který Vám utkvěl v paměti?  
Myslím, že to bylo MS v Brazílii, kde jsem měl jako asistenta a 
kamaráda Vladimíra Noska, který mi byl oporou a pomohl tak 
vybojovat 4. místo. Nesmírně jsem si to užil a věřím, že i on.   
 
Proč jste se rozhodl založit tuto federaci?  
Dobrá otázka. (úsměv) Za poslední dobu boccia v České 
republice upadá, a to se mi nelíbí, protože svět nám zas o 
krůček utekl. Věřím tomu, že malý stát dokáže velké divy, ale 
nejde to bez pořádné přípravy a kvalitního přístupu. Znám pár 
lidí, kteří pro bocciu v České republice udělali velký krok 
dopředu a byla by velká škoda to nechat zaniknout úplně. 
 
Jaké jsou Vaše cíle a očekávání?  
Naše cíle jsou vytvořit hráčům stejné podmínky jako ve všech 
sportovních odvětví. Těmi jsou sportovní materiál, kvalitní 
turnaje s mezinárodní účastí, školení, soustředění a další. 
 



Uvidíme Vás na havířovském mezinárodním turnaji?  
Ano uvidíte, už se velmi těším na příjemnou sportovní 
atmosféru. 
 
Co byste popřál účastníkům do následujících turnajových 
dní? 
Všem přeji hodně štěstí ve všech zápasech, rozhodčím fair 

play rozhodování a všem účastníkům dobrý sportovní zážitek. 

Děkujeme za rozhovor. 😊 

 

Najde vlk cestu na Havířovský turnaj v boccie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partneři turnaje 

  

 


