Výroční zpráva 2014
Handicap sport club Havířov
„Sportu zdar, Boccii zvlášť!“
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Slovo úvodem
Sport, pohybová aktivita či pouhé aktivní trávení volného času je pro mnoho z nás nedílnou součástí běžného života. Já sám si bez něj nedokážu svůj
život představit. Běh či kolo pro mě představuje relax, odpočinek a vyčištění hlavy. Zároveň je to činnost, při které zvyšuji svou fyzickou kondici,
potkávám nové lidi, na závodech prožívám spoustu emocí. Je to činnost, která mě nutí klást si cíle a motivuje mě je plnit a posouvat se dál. Sport má
nesporný vliv na můj běžný život a to veskrze pozitivní.
V našem mladém sportovním klubu se snažíme vytvořit co nejvhodnější podmínky pro trénink boccii, tedy pro paralympijský sport určený lidem, kteří
moc jiných možností sportovat nemají. Ať už se s těžkým tělesným postižením narodili nebo jej získali v průběhu života. To, co většinová populace
vnímá jako automatické a mnohdy si toho neváží, u našich sportovců neplatí. Boccia je pro ně jedinou či jednou z mála aktivit, při které se mohou
sportovně realizovat. Byť jsme klubem mladým a malým, naši hráči již zaznamenali nemalé úspěchy na české scéně, ke konci roku i na scéně
mezinárodní.
Boccia není sportem všeobecně známým, ale díky našim turnajům a dalším aktivitám již prakticky celá Havířovská radnice či celý hokejový tým AZ
Havířov ví, o co se jedná. Součástí naší činnosti je tedy kromě tréninků a účasti na závodech také rozsáhlá osvěta a navazování spolupráce
s nejrůznějšími subjekty a známými osobnostmi. Tím zvyšujeme nejen povědomí o boccie a našem sportovním oddílu, ale věříme, že tímto svým
aktivním přístupem jsme zajímaví i pro současné, ale i potenciální sponzory a dárce. Sport handicapovaných je totiž podfinancován a peníze se
shánějí velmi těžko, navzdory tomu disponujeme sadami kvalitních míčů, atraktivními dresy, reprezentativním webem a to díky nemalému množství
našich podporovatelů. I přestože nemáme jediného zaměstnance a všichni se na činnosti klubu podílíme ve svém volném čase, jsem na náš tým hrdý a
jsem si jist, že by mi jej záviděla i spousta vedoucích firem, kteří své zaměstnance štědře platí.
Samozřejmě jsme si vědomi svých nedostatků a také toho, že všechno se dá dělat mnohem lépe. Neusínáme proto na vavřínech, neustále se snažíme
přicházet s něčím novým, co nabídne aktivní využití volného času nejen našim sportovcům, jejich rodinám a příznivcům, ale také široké veřejnosti,
sponzorům a médiím, aby docházelo k maximální interakci a spolupráci, ze které budou mít užitek a zisk všechny zapojené strany.
Rádi bychom v blízké době sehnali dostatečný počet financí na to, abychom mohli mít prvního zaměstnance alespoň na částečný úvazek, který bude
zajišťovat nezbytnou základní administrativu spojenou s chodem našeho klubu, komunikaci s našimi partnery, obstarávání dotací a další zdánlivě
drobné, ale velmi důležité činnosti. Chceme pokračovat v náboru hráčů na propagaci našich činností, protože jsme silně přesvědčeni, že v celém
Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji je mnohem více potencionálních hráčů boccii, kteří o této možnosti neví a sedí pasivně doma.
Našim cílem je v budoucnu začít provozovat další sporty, jako je atletika nebo cyklistika. Stejně tak bychom rádi pořádali rekondiční pobyty spojené
nejen se sportovním tréninkem a fyzioterapeutickými cvičeními, ale také s dalšími volnočasovými a socializačními aktivitami.
Všem, kteří nám nejen k dosažení těchto cílů pomáháte, srdečně děkujeme za pomoc a podporu.

Martin Kučera
předseda HSC Havířov
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Z historie
Handicap sport club Havířov je jediným sportovním klubem pro osoby se spastickým tělesným postižením na území
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Naši služebně nejstarší hráči se boccie začali věnovat zhruba před deseti lety,
zprvu pouze rekreačně, například v rámci aktivit Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě a posléze jako registrovaní hráči SK
Kociánka Brno. S rostoucí popularitou sportu, zájmem lidí s těžkým handicapem, počtem lidí, kteří bocciu hráli, vznikla potřeba
založit regionální sportovní klub, který by vytvořil dostatečné podmínky pro všechny hráče boccii a její příznivce. HSC Havířov byl
oficiálně založen 28. listopadu 2012.

Poslání a vize
Za naše hlavní poslání považujeme vytváření vhodných podmínek pro hraní
boccii našim sportovcům. S tím je spojeno zajištění tréninků, nákup
vybavení, organizace turnajů, účast na závodech a spousta dalšího.
Formou turnajů a dalších aktivit provádíme osvětu nejen boccii, ale obecně
sportu handicapovaných a propojujeme tak světy lidí s postižením a bez
především ve sportovní oblasti.
Do budoucna chceme především rozšiřovat naši členskou základnu a
organizovat pravidelné klubové turnaje v boccie. Mezi dlouhodobější cíle pak
řadíme rozvoj dalších sportů, například atletiky nebo cyklistiky pro osoby
s tělesným postižením.
Jelikož již třetím rokem fungujeme jen na základně dobrovolnictví, naši
snahou je sehnat v co nejkratší době dostatek finančních prostředků,
abychom mohli mít prvního zaměstnance, byť alespoň na poloviční úvazek.
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Organizační struktura

Výkonný výbor je složen z pěti osob, které byly řádně zvoleny na valné hromadě klubu konané 20. dubna 2013 v Havířově.

Martin Kučera
předseda

Pavla Staňková
tajemnice

Milan
Svojanovský
místopředseda za rodiče

Pavel Malinka
místopředseda za
rozhodčí

Marek Schmid
místopředseda za hráče
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O klubu
HSC Havířov je členem České federace Spastic Handicap (ČFSH), která spadá pod Český paralympijský výbor. ČFSH mimo bocciu
provozuje další sporty jako například cyklistiku, atletiku a lukostřelbu. Vizí HSC Havířov je rozvíjet do budoucna i tyto sporty,
mnohonásobně rozšířit členskou základnu a nabídnout sportovní vyžití většímu množství osob se spastickým postižením.

Handicap sport club Havířov je sportovním klubem sdružujícím sportovce s tělesným
postižením, jejich rodinné příslušníky, osobní asistenty, spolupracovníky a příznivce.
Organizuje pravidelné tréninky paralympijského sportu boccia a to v Ostravě,
Havířově, Sedlišti a v Olomouci. Již několik let pořádá havířovské turnaje v boccie a
to dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Sportovci jsou zapojeni do celorepublikové
soutěže OZP Cup v boccie. V první lize soutěžilo v sezóně 2014 už sedm našich hráčů,
což je na náš mladý klub velký úspěch. Dalších pět sportovců bojuje v druhé lize.
Členská základna čítá téměř 100 členů, z toho přes 30 z nich je s handicapem. Ne
všichni jsou tedy zapojeni do OZP Cupu, většina z nich se účastní pravidelných
tréninků a havířovských turnajů. Sportovci se dále účastní otevřených turnajů v
boccie a sportovních soustředění.
V rámci I., II. i III. ligy OZP Cupu vyjíždíme na turnaje do Prahy (mezinárodní
mistrovství ČR), Plzně, Teplic, Velkého Meziříčí, Brna, což sebou nese samozřejmě
zvýšené náklady.
Pořádáme dvakrát ročně velký turnaj v Havířově za účasti zhruba 50 sportovců.
Tradice turnajů se datuje daleko před vznik našeho sportovního klubu a velký podíl
na ní má nestorka boccii v Havířově, paní Jiřina Nevrlá. Na podzim roku 2014 jsme
byli poprvé pořadateli nejvyšší české ligy a do Havířova se tak sjela absolutní česká
boccistická špička.
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O klubu
Působnost
Tréninky HSC Havířov v roce 2014 probíhaly pravidelně dvakrát týdně na třech místech a to v Havířově, Ostravě a Olomouci. Tréninky v
Olomouci vedl v 1. polovině kalendářního roku předseda Martin Kučera a od září nastoupil na jeho trenérskou pozici Robert Mazouch. V Ostravě
je trenérkou Kateřina Šajnarová a v Havířově Alena Sajdaková. Občas probíhají tréninky i na tréninkovém místě v Sedlišti, které bylo naší
hlavní tréninkovou základnou v minulých letech a je nejblíž bydlišti našeho v současnosti nejbližšího hráče a reprezentanta České republiky
Jiřího Svojanovského. Ten, společně se svým spoluhráčem a otcem v jedné osobě tělocvičnu využívají k individuálním tréninkům, tolik potřebným
k udržení se se světovou špičkou. V boccie je velmi důležité přistupovat k hráčům individuálně, jelikož je třeba respektovat rozdílnou úroveň
postižení, stejně jako odlišné mentální schopnosti hráčů. Každý má jiné potřeby a různí se i jejich cíle. Ne všichni naši hráči mají soutěžní ambice
a účast na trénincích tak u nich plní spíše charakter volnočasové aktivity. Většina z našich hráčů ovšem má vysoké soutěžní ambice a
v kombinaci s kvalitně vedenými tréninky se v sezóně 2014 dostavily i odpovídajících výsledky. Oproti rokům minulým je hlavní změnou, že
tréninky probíhají dvakrát týdně a ne pouze jednou. V návaznosti na zahraniční trendy se během tréninků snažíme používat nové tréninkové
metody a přizpůsobovat je hráčům, tak aby jim trénink vyhovoval a zlepšoval jejich výkonnost. Nezbytnou součástí tréninků je počáteční
důkladné rozcvičení a rozehřátí za použití moderních fyzioterapeutických pomůcek. Důraz je kladen nejen na nejvíce zapojované svalové skupiny,
ale na komplexní přístup obsahující zapojení i méně využívaných svalů, který je právě u našich sportovců tolik důležitý.

Rozhodčí
Nedílnou součástí účasti na závodech je i reprezentování klubu v bílých
vestách. Jako nejmladší klub pod záštitou České federace Spastic Handicap
vysíláme na závody nejvíce rozhodčích právě z našeho klubu ze všech klubů
v České republice. Všichni naši rozhodčí se zaučili na našich havířovských
turnajích, kde se postupem času naučili spoustu důležitých dovedností
k rozhodování v boccii. Měli vše naučené a byli připraveni stát se
opravdovými rozhodčími na závodech, kde taky všechny zkoušky zvládli
levou zadní. Dokonce i náš předseda Martin Kučera disponuje licencí
hlavního rozhodčího a tak když nemá rozhodování dost, rozhoduje i na
závodech. Naši rozhodčí tak přispívají na řadě závodů silnou měrou ke
kvalitním průběhům všech turnajů.
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Naše úspěchy
Sezónu roku 2014 jsme zahájili v nových dresech, které i po její zbytek sklízeli slova chvály a uznání všude, kde se dalo. Historicky první medaili
pro náš klub dovezl hned z prvního kola I. ligy konaného ve Valašském Meziříčí Marek Schmid. Byla to placka za třetí místo v kategorii BC4.
Přes léto jsme pro naše barvy získali posilu v podobě Honzy Bajtka, který u nás do konce sezóny hostoval a v současnosti je našim
plnohodnotným hráčem. Hned při prvních závodech, na kterých soutěžil s logem vlka na prsou, vybojoval Honza druhé místo. Radost byla
znásobena domácím prostředím. O velké překvapení se postaral Tomáš Byrtus, který vybojoval druhé místo v posledním kole I. ligy. V celkovém
pořadí dopadl nejlépe Honza Bajtek se čtvrtým místem ve své kategorii BC4. V kategorii BC1 obsadila naše hráčka Nikol Vlochová a desáté
místo.
V prvním kole II. ligy se prezentoval raketovým startem Roman Sajdak, který vyhrál první místo. Bohužel se ale přes veškerou snahu v kole
druhém neprobojoval k postupu do I. ligy. Ve druhém kole II. ligy naopak zazářil Filip Hyrák, který
ovládl kategorii BC3 a celkově obsadil skvělé druhé místo a vybojoval si tak postup do I. ligy.
O hojnou účast se naši hráči postarali i ve III. lize, bohužel však bez většího úspěchu. V případě
Lenky Pietrové svitla naděje v postup do II. ligy v kategorii BC2.
Tradice havířovských turnajů v boccie je již velmi silná, stoupající počet účastníků a to i těch
zahraničních, zvyšující se kvalita turnaje, snaha o neustálé novinky jsou toho důkazem. V roce 2014
jsme se tak rozhodli udělat radikální změnu a uspořádat turnaj v integrované boccie. Obrovský
zájem předčil naše nejodvážnější očekávání. Turnaje se zúčastnilo 33 týmů, mezi nimi byli zástupci
Moravskoslezského kraje, města Havířova, moderátoři rádia Kiss Morava, hokejisté AZetu Havířov,
představitelé Nadace Agel a mnoho dalších. Celkově více jak sto hráčů tak vytvořilo v Městské
sportovní hale nezapomenutelnou atmosféru.
Prémiově nás čekalo pořadatelství nejvyšší české ligy v Havířově. Tato zkušenost byla vynikající a
až na pár drobných organizačních nedostatků vše dopadlo na výbornou, čehož důkazem byly velmi
pozitivní zpětní vazby valné části účastníků.
V návaznosti na spolupráci s Nadací Agel se jednoho z našich tréninků v Ostravě účastnil i skvělý
český tenista Radek Štěpánek, který přiznal, že jej překvapilo, jak náročná boccia je. Při této
příležitosti předal našemu hráči Josefu Meyerovi šek v hodnotě 50 000 Kč od Nadace Agel, díky
kterému si mohl pořídit nový vozík a proto byl v sezóně, ač prvoligový nováček, tak úspěšný.
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Naše úspěchy
Významnou událostí sezóny byla nominace Jirky Svojanovského do reprezentačního výběru České republiky a jeho následná účast na
Mistrovství v čínském Pekingu. Spousta z Vás se finančně podílela na tom, aby Jirka se svým otcem, spoluhráčem a asistentem
v jedné osobě, mohli na toto mistrovství odcestovat. Jirka jen těsně nepostoupil z kvalifikace do hlavní soutěže jednotlivců. V párech
pak společně s Kamilem Vašíčkem a Pepou Suchým vybojovali desáté místo. Pro Jirku to bylo především o sbírání zkušeností, o které
se určitě začne rozdávat. K této příležitosti jsme vydali speciální brožuru, v níž jsou sepsány emoce a pocity den po dni.
Jirka Svojanovský byl koncem roku vyhlášen nejlepším handicapovaným sportovcem města Havířova.

Ve spolupráci se spřáteleným klubem triatlonistů SK FUGA jsme uspořádali nultý ročník Havířské desítky, běhu na podporu boccii,
kterého se zúčastnilo přes 70 běžců včetně čerstvého mistra Evropy Pavla Masláka. Obdrželi jsme tak jasný signál, že jsme se trefili
do černého a v roce 2015 zorganizujeme první ročník Havířské desítky, běhu pro každého na podporu boccii. Termín je stanoven na
17. října a zúčastnit se může úplně každý. Otevřena bude nově i kategorie pro handbikery.
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Výkaz majetku

Popis
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
z toho stavby
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Majetek Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
z toho pokladna a bankovní účet
Jiný majetek
Majetek celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky Krátkodobé závazky
Jiné závazky
Závazky celkem
ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Stav k 1.1.2014 (v tis. Kč)

Stav k 31.12.2014 (v tis. Kč)

31 638
31 638

35 000
22 946
22 946

31 638

57 946

31 638

57 946
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Výkaz příjmů a výdajů
Popis

Výdaje

Spotřebované nákupy
z toho materiál na údržbu nemovitého majetku
el. energie
plyn
voda
teplo a ostatní energie
Služby
z toho oprava a údržba nemovitého majetku
nájmy TVZ
stočné
Osobní výdaje
Daně a poplatky
Ostatní výdaje
Odpisy
Prodaný majetek, tvorba rezerv a opravné položky
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu

Výdaje celkem

Příjmy

Tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby
Změny stavu vnitroorganizačních zásob + aktivace
Ostatní příjmy
Tržby z prodeje majetku
Příspěvky z vlastních zdrojů ČUS
Státní příspěvky rozdělované ČUS
Příspěvky od sport. svazů a ostatních sport. sub.
Příspěvky od fyzických a právnických osob
Členské příspěvky
Provozní dotace od obce a kraje
Provozní dotace od státu

Příjmy celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hlavní činnost (nezdaňovaná)
94 629

Vedlejší činnost (zdaňovaná)

Celkem
94 629

273 499

273 499

5 200

5 200

76 734
7 400
187 349

76 734
7 400
187 349

639 611
37 140

639 611
37 140

2 234

2 234

5 139
227 107
9 500
349 800

5 139
227 107
9 500
349 800

630 920
-8 691

630 920
-8 691
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Poděkování dárcům
Veškeré naše aktivity by nebyly možné bez finanční podpory všech našich partnerů, osobnímu zapálení a iniciativě velké spoustě lidí,
kteří často za výsledky nejsou ani vidět. Velké poděkování patří celému výkonnému výboru – Martinu Kučerovi, Pavle Staňkové,
Marku Schmidovi, Pavlu Malinkovi a Milanu Svojanovskému, kteří se významnou měrou podíleli na celoročním provozu klubu.
Dále děkujeme našemu dvornímu grafikovi Vojtu Hodečkovi za veškerou odvedenou práci, grafikovi Jakubu Cenklovi za design
našich dresů a loga, Pavlu Konečnému za funkčnost našich webových stránek, Lukáši Masnerovi za videozáznamy, Honzu Hrabcovi a
Lumíru Hlaváčovi za propojení našeho klubu s triatlonisty z SK Fuga. Dále Patriku Rimmelovi, manažeru AZetu Havířov, Zuzce
Střechové za medializaci v rádiu Kiss Morava, Barboře Kelnerové z TV Polar a Markétě Radové z MF Dnes. Poděkování patří také
vždy milým a ochotným úřednicím z magistrátu města Havířova, paní Miladě Klimešové, Evě Wojnarové a Lucii Gorecké a také
primátorovi Zdeňku Oszmancykovi, díky míří i na Moravskoslezský kraj za Janem Brodou, Františkem Pokludou a Liborem Lenčem.
Poděkování patří také našim finančním dárcům, kdy v roce 2014 byl největším Moravskoslezský kraj, jenž poskytl přes 200 000 Kč a
to jak na činnost, tak na oba pořádané turnaje a podporu Jirky Svojanovského v Pekingu. Velké díky patří i městu Havířov nejen za
finanční, ale také mediální a morální podporu.
Dalšími sponzory v roce 2014 byly tyto subjekty: Otto Bock ČR s.r.o., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, HC AZ Havířov 2010, z.s.,
Turňa Montáže s.r.o., Awec Alumium products s.r.o., Univerzita Palackého v Olomouci, Eurovia CS a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s.,
Optima spol. s.r.o. Erpeko a.s., Semag spol. s.r.o., Nadace Agel, Ing. Bohumila Martínková, Aleš Vrátný, MUDr. Beáta Ostárková a
dárci ze serveru hithit.com.
Za spolupráci děkujeme dále Centru Aplikovaných pohybových aktivit při FTK UP v Olomouci, Centru pro rodinu a sociální péči
v Ostravě, Slezské Diakonii, Helpklubu, SK Fuga, Pavlu Maslákovi, který pokud může, vždy na naše akce rád a úsměvem zavítá;
Radku Štěpánkovi a spoustě dalších tichých podporovatelů, fanoušků a příznivců.
Díky patří také mediálním partnerům, bez kterých by o nás nebylo toliko vidět a slyšet. Jsou jimi Karvinský a Havířovský Deník, MF
Dnes, Kiss Morava, TV Polar a také Česká televize.
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