
„Boccia spojuje a tvoří životní pouta.“ 
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Handicap sport club Havířov má za sebou třetí rok své činnosti. I v něm jsme pokračovali v důrazu na kvalitu tréninků, tak aby naši hráči byli 
konkurenceschopní nejen na národní, ale i světové scéně. Výsledky se dostavují. Jiří Svojanovský se stal stabilním členem reprezentace České 
republiky. Do širší reprezentace se podíval Tomáš Byrtus. Jan Bajtek a Marek Schmid patří k nejlepším hráčům ve své kategorii. Byl rokem 
stabilizačním. Stávající aktivity jsme nejen zachovali, ale přidali i projekty nové. Na chodu klubu se aktivně podílí více lidí, což jej staví na 
pevnější nohy. 
 
Ve větším jsme se pustili do organizace běžeckého závodu na podporu boccistů, kterého se zúčastnilo na 250 běžců, což považujeme za velký 
úspěch. Nepolevili jsme ani v organizaci domácích turnajů a tak naši členové ani veřejnost nepřišli o možnost zahrát si na jaře integrovanou 
bocciu a na podzim přijít podpořit naše hráče v ligových zápasech, do kterých se zapojili boccisté z celé České republiky. Novým počinem pak 
byl Kalendář přání boccistů, který se setkal s pozitivními ohlasy. Aktivně jsme tedy i v roce 2015 bocciu popularizovali v očích široké veřejnosti. 
 
Veškeré naše aktivity by nebyly možné bez dlouhodobé finanční podpory. Našimi největšími podporovateli jsou statutární město Havířov a 
Moravskoslezský kraj. Loni nás nově podpořilo také město Ostrava a město Mohelnice. Portfolio dotváří i drobní sponzoři, jejichž darů si taktéž 
velmi vážíme. Finanční podpora je důležitá, ale bez nasazení a dobrovolné práce spousty dalších by to také nešlo. Ať už při samotném chodu 
klubu a zjištění nezbytných organizačních věcí při účasti jak na českých, tak mezinárodních turnajích, tak při organizaci našich vlastních turnajů a 
miniturnajů, soustředění a dalších společných událostí. Jménem předsedy spolku tedy srdečně děkuji všem, kteří se na jeho chodu jakkoli podílí. 
 
Přeji všem hráčům, asistentům a dobrovolníkům, aby je boccia dále bavila a smysluplně naplňovala, všem našim partnerům přeji, ať se jim daří 
ve všech jejich činnostech a přeji si, aby nám zachovali přízeň. 
 
 
 
Sportu zdar a boccii zvlášť, 
Martin Kučera 

 

Slovo úvodem 



 



 
• Handicap sport club Havířov je spolek, který sdružuje osoby s převážně spastickým tělesným znevýhodněním po území 

Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Boccie se naši první hráči začali věnovat zhruba před 11 lety. Zprvu pouze 
rekreačně, posléze jako registrování hráči SK Kociánka Brno. S rostoucí popularitou sportu a zájmem sportovců, kteří bocciu hráli či měli 
zájem hrát, vznikla potřeba založit regionální sportovní klub. Vznik HSC Havířov se datuje 28. listopadem 2012. 

 
 

 
 
 
 Hlavní poslání našeho klubu spočívá ve vytváření nejlepších 

podmínek a zázemí pro trénování a hraní boccii našim sportovcům. S tím 
je spojeno zajištění tréninků, materiálního vybavení, organizování 
turnajů, účast na turnajích, fyzioterapeutická péče, budování 
sportovního a kolektivního ducha v týmu a spoustu dalšího. 

  
Díky turnajům v klasické a integrované boccie, ale také dalším 
projektům, jako je například běžecký závod na podporu boccii Havířská 
desítka nebo projekt Kalendář přání boccistů 2016 dostáváme sport lidí s 
handicapem do povědomí široké veřejnosti a propojujeme tak dva, na 
první pohled možná odlišné, světy. 

  
Rádi bychom šli do budoucna cestou větší nezávislosti na veřejných 
prostředcích a s tím spojené vyšší podpory soukromého sektoru. Zároveň 
si vážíme všech poskytnutých prostředků, se kterými nakládáme 
maximálně efektivně především ve prospěch a za účelem rozvoje 
samotných boccistů. Cílem je v co nejbližší době proměna z čistě 
dobrovolnického spolku na spolek, který bude mít alespoň jednoho 
stabilně placeného zaměstnance, který umožní stabilní růst a rozvoj 
klubu 
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• HSC Havířov je členem České federace Spastic Handicap (ČFSH), která spadá pod Český paralympijský výbor. ČFSH provozuje kromě 

boccii také další sporty jako například cyklistiku, atletiku a lukostřelbu. Vizí HSC Havířov je rozvíjet do budoucna i tyto sporty, udržet a 
případně rozšířit členskou základnu a nabídnout sportovní vyžití většímu množství osob se spastickým postižením z regionu. 

 
 

Handicap sport club Havířov nesdružuje jen sportovce s tělesným 
handicapem, ale také jejich rodinné příslušníky, osobní asistenty, přátele a 
příznivce. Organizuje pravidelné tréninky paralympijského sportu boccia ve 
městech Ostrava, Havířov a Olomouc. Náš klub již několik let pořádá 
havířovské turnaje v boccie, a to na jaře a podzim. Naši sportovci jsou 
zapojeni do národní soutěže OZP Cup, která čítá okolo sto aktivních 
boccistů po celé České Republice.  

 
Členská základna tvoří přes 120 členů, z toho přes 30 s handicapem. Téměř 
polovina je zapojena do OZP Cupu. Ostatní se účastní pravidelných 
tréninků, otevřených a havířovských turnajů a sportovních soustředění. 

 
V rámci OZP Cupu vyjíždí sportovci reprezentovat náš klub do různých měst 
po celé České Republice. Díky vysoké konkurenceschopnosti našich hráčů, 
můžeme reprezentovat náš klub také v zahraničí. V naší krátké historii jsme 
se zúčastnili turnajů na Slovensku, Polsku, Německu, Španělsku, 
Portugalsku, Británii a Pekingu. 

 
  
 
 
 
 

O klubu 



 
Tréninky HSC Havířov v roce 2015 probíhaly pravidelně dvakrát týdně na 
třech místech - v Havířově, Ostravě a Olomouci. Olomouckou skupinu vedl 
Robert Mazouch. Ostravské hráče trénovala do října Kateřina Šajnarová, 
ovšem se stěhováním za studiem nastaly změny a trenérství převzala Alena 
Sajdaková, která trénuje hráče také v Havířově. V boccie je velmi důležité 
přistupovat k hráčům individuálně, poněvadž je třeba respektovat rozdílnou 
úroveň znevýhodnění, stejně tak jako mentálních schopností 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. Důraz na zkvalitnění tréninků společně s vyšším nasazením hráčů 
přinesl kýžené ovoce v podobě několika medailových umístění. Pro zlepšení 
kondice a jistoty koordinace hráčů byly zakoupeny fyzioterapeutické 
pomůcky a nově na každý turnaj vyráží klubový fyzioterapeut Karel Jakubál. 
 

 
Rozhodčí jsou nedílnou součástí našeho klubu. Jako nejmladší klub pod 
záštitou ČFSH vysíláme na závody nejvíce rozhodčích ze všech klubů v ČR. 
Všichni naši rozhodčí se zaučili na havířovských turnajích, tam se pod 
vedením Pavla Malinky naučili spoustu důležitých dovedností k rozhodování 
v boccie. Byli připraveni stát se národními rozhodčími na závodech. Naši 
rozhodčí tak přispívají na řadě závodů silnou měrou ke kvalitním průběhům 
všech turnajů. 
 
 

 

Působnost 

Rozhodčí 



 

 OZP CUP – Sportovci našeho klubu jsou zapojeni do národní soutěže OZP CUP, která se dělí do tří lig dle výkonnosti a čtyř kategorií dle 
stupně handicapu. Letos náš klub reprezentovalo 15 boccistů. Velmi úspěšná se stala sezóna pro Jana Bajtka, který na Mezinárodním 
mistrovství v boccie vyhrál první místo v kategorii BC4. Konkurenci nenašel ani v první lize národní soutěže, odkud si přivezl zlato. Hned 
druhým nejlepším hráčem České republiky téže kategorie se stal Marek Schmid. Dařilo se i Tomáši Byrtusovi, který v prvním a druhém 
kole ligy získal bronzové umístění v kategorii BC1. V druhé lize byl bezkonkurenčně nejlepším hráčem Roman Sajdak, který si oběma 
vyhranými koly zajistil postup do vyšší ligy. Naději na postup živila i Nikol Vlochová, která v prvním kole vybojovala třetí místo. Svou 
šanci ale neproměnila, neb jí ve druhém kole porazil Roman Sajdak a Nikol tak celkově obsadila nepostupové čtvrté místo. V třetí lize byl 
nejúspěšnějším hráčem nováček Patrik Mravík, který na svých prvních závodech vyhrál druhé místo, v kole druhém dokonce místo první.  

 Turnaj Bělasého motýla – Květnový měsíc odstartoval reprezentaci našeho klubu v zahraniční. O tu první se postarali Jan Bajtek a Marek 
Schmid, kteří reprezentovali náš klub jako pár v Bratislavě. Konkurence slovenských hráčů byla velmi vysoká a kluci si tak mohli 
vyzkoušet zcela jinou hráčskou úroveň protihráčů. 

 Prometheus Cup – Dalším zahraničním reprezentantem se stal Tomáš Byrtus, který byl nominován do reprezentace České republiky jako 
součást týmu a individuální soutěže kategorie BC1. 

 Boccia Tatra Cup – Mezinárodní turnaj v Liptovském Jánu hostující hráče ze Slovenska, Velké Británie, Maďarska, Polska, Slovinska a 
Česka. Jan Bajtek byl osloven jako reprezentant České republiky v kategorii BC4. Turnaj oplýval hráči s vysokými ambicemi a bylo těžké s 
nimi držet krok. Honza se ve své kategorii umístil na sedmém místě. 

 Mistrovství Evropy 2015 – Začátkem letních prázdniny vyrazil Jiří Svojanovský se spoluhráčem Josefem Suchým reprezentovat Českou 
republiku na Mistrovství Evropy 2015, kde měli jasný úkol – nasbírat důležité body pro klasifikaci na paralympijské hry v Riu 2016.  

 Mezinárodní mistrovství Polska – Posledním a nejvydařenějším turnajem se stalo Mezinárodní mistrovství Polska. Kromě početných 
výprav z Německa, Anglie a domácích Poláků vyjeli reprezentovat Českou republiku také naši dva hráči – Jan Bajtek a Marek Schmid v 
kategorii BC4. Zazářil obzvláště Honza, který se probojoval ke stříbru. 
 

 
Na zahraničních soutěžích bylo prioritou získávání nových zkušeností, kterých se nám v Česku tolik nedostává, obzvláště v kategorii BC4. Naše 
hráče v zahraničních výjezdech maximálně podporujeme a věříme, že tato strategie přinese úspěch v podobě kvalifikace do příští paralympiády 
v Tokiu 2020. Náklady na zahraniční výjezdy jsou vysoké a tvoří nemalou část celkového rozpočtu klubu.  

Naše úspěchy 



 



 
Havířovské turnaje se stávají každoroční tradicí. Jarní turnaj je věnován integrované boccie, kdy soutěžícími jsou týmy složené z tří až šesti členů 
včetně jednoho sportovce s tělesným znevýhodněním. Příležitost vyzkoušet si bocciu a zažít příjemné sportovní odpoledne mohou nejenom 
aktivní sportovci, ale také rodiny, přátelé hráčů či široká veřejnost.  Integrovaná forma si získává čím dál větší oblibu. Důkazem budiž jarní turnaj 
o Pohár primátora, kde se v březnu 2015 utkalo 21 týmů. Tím vítězným se stal Apropo. První víkend v říjnu hostil HSC Havířov 1.kolo  II. a III. ligy, 
ovšem pro ostatní, prvoligové či neklasifikované hráče, jsme uspořádali open turnaj, vše pod hlavičkou 14. havířovského turnaje v boccie.  Open 
turnaje se zúčastnilo 9 hráčů a absolutním vítězem se stal Jan Bajtek.  Pro další ročníky havířovských turnajů máme vizi rozvíjet integrovanou 
formu jako možnost teambuildingu sportovním kolektivům a firmám.  
 
Mimo havířovské turnaje jsme uspořádali celkem tři menší „rodinné“ turnaje pouze pro členy klubu. 
 
1) Velikonoční turnaj v integrované boccie, Ostrava 
2) Předprázdninový turnaj v integrované boccie, Olomouc 
3) Vánoční turnaj, Olomouc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havířovské turnaje a turnaje pro členy 



 
 
Chceme, aby klub byl pro hráče a členy místem, kde se mohou cítit sami 
sebou, vítaní a podporováni. Chceme, abychom si navzájem byli motivací 
pro neustále zlepšování. Zakládáme si na přátelských vztazích a častém 
setkávání a iniciujeme tak teambuildingové setkávání. Proto jsme se 
rozhodli uspořádat, mimo turnaje a výjezdů na soutěže, menší akce 
v členském klubu jako odměnu za to, co do klubu vkládají. 
 
První teambuilding s názvem „S vlky do Zoo!“ proběhl v měsíci Květen a 
hráči s jejich rodinami zde strávili příjemný společný den. 
 
Poslední pátek v červnu, jsme společně přivítali prázdniny, oslavili 
dosavadní úspěchy a dodali si pozitivní energii do zbytku sezóny v 
restauraci U Besucha, která nám připravila bohatý raut a živou hudbu. 
Neloučili jsme se však nadlouho. 
 
Hned druhý týden v červenci jsme společně s fyzioterapeutem Janem 
Habarou připravili letní soustředění ve Velkých Losinách pro prvoligové 
hráče. Hráči se aktivně připravovali na podzimní kola národní soutěže 
pravidelným tréninkem a cvičením. Jeden trénink byl také otevřen 
veřejnosti a kdokoliv si tak mohl vyzkoušet bocciu, indoor curling, či využít 
služby fyzioterapeuta. Ve volných chvílích jsme hojně využívali bazén, 
procházeli se v přírodě a prohlubovali vzájemné vztahy. 
 
Na podzim se naši hráči podíleli na organizaci běhu Havířské desítky. viz 
Havířská desítka) 
 
Dalším společným projektem byl Kalendář přání boccistů 2016. (viz 
Kalendář přání boccistů 2016) 

Události klubu 



 
 

…aneb běh na podporu boccii. HSC Havířov ve spolupráci s triatlonisty SK 
Fuga obnovuje tradici městských běhů v Havířově. Po úspěšném nultém 
ročníku, který proběhl na Atletickém stadionu, se organizátoři rozhodli dát 
běhu daleko větší rozměr.  

  
První ročník Havířské desítky odstartoval na Náměstí republiky v Havířově 
druhý víkend v říjnu. Organizátoři měli pro běžce připraveny hned dva 
závody – 2,5 km pro začátečníky a děti a hlavní běh na 10 km.  

 
Na startovací čáře se sešlo přes 200 závodníků, kteří díky své motivaci 
udělat něco pro sebe a zároveň pomoci jiným, vynesli boccistům 22 000 
korun. Hráči HSC Havířov se po celou dobu závodu podíleli na jeho 
organizaci a hladkém průběhu. Běžce také neúnavně hlasitě podporovali a 
motivovali, což závodníci velmi ocenili „Na závodu bych vyzdvihnul hlavně 
to, že nás na trati hlasitě povzbuzovali lidé s tělesným handicapem. Ve třetí 
čtvrtině závodu jsem pocítil krizi, kterou mi ovšem tito fanoušci pomohli 
překonat a já tak doběhl do cíle na 8. místě a s osobním rekordem!“ 
pochvaloval si Jan Benbenek, jeden z běžců.  

 
Pozitivní zpětné vazby běžců nás velmi motivují a díky tomu můžeme slíbit 
jeho rozšíření.  

 
 
 
 
 
 

Havířská desítka 



 



 
• Mít přání, to byl hlavní úkol dvanácti boccistů. Ti ve spolupráci s významnými osobnostmi, nafotili kalendář Přání boccistů 2016. 

Spoluautor projektu a předseda klubu HSC Havířov nechtěl nafotit jen obyčejný kalendář, ale něco, co má příběh. Společně s fotografem 
Miroslavem Hodečkem přišli po dlouhém přemýšlení s návrhem kalendáře. Na každém měsíci figuruje boccista se svým patronem, který 
se zavázal ke splnění přání. Vše bude v průběhu roku 2016 dokumentováno a vydáno v následujícím kalendáři splněných přání boccistů 
2017. Vzniklo tak 12 zajímavých příběhů. Do kalendáře se zapojili významné osobnosti jako hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav 
Novák, kapela Nebe, sportovní týmy jako jsou fotbalisté Baníku, triatlonisté SK Fuga, extraligové Ostravské volejbalistky či trenér české 
fotbalové reprezentace Pavel Vrba. Patrony se stali také hokejisté AZ Havířov a moderátoři rádia Kiss Morava, kteří HSC Havířov velmi 
podporují a pomáhají s propagací. Cílem kalendáře je především osvěta boccii jako plnohodnotného paralympijského sportu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Kalendář přání boccistů 2016 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Popis Stav k 1. 1. 2015  Stav k 31. 12. 2015  

 

 

 

 

 

Majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 10 10 

Dlouhodobý hmotný majetek 111 111 

                z toho stavby   

Dlouhodobý finanční majetek   

Oprávky k dlouhodobému majetku -121 -121 

Zásoby   

Pohledávky 35  10 

Krátkodobý finanční majetek 23 62 

- pokladna a bankovní účet 23 62 

Jiný majetek   

Majetek celkem 58 72 

Závazky 

Rezervy   

Vlastní zdroje 41 69 

Dlouhodobé závazky   

Krátkodobé závazky 17 3  

Jiné závazky   

Závazky celkem 58 72 

Výkaz majetku (v tis. Kč) 



 

 Popis Hlavní činnost  

 
 
 
 
 

Výdaje 
 
 
 
 

Spotřebované nákupy 
156 

        z toho materiál na údržbu nemovitého 
majetku 

 

                   el. energie 1  

                   plyn  

                   voda  

                   teplo a ostatní energie  

Služby 425 

         z toho oprava a údržba nemovitého 
majetku 

 

                    nájmy TVZ  

                    stočné  

Osobní výdaje 52  

Daně a poplatky  

Ostatní výdaje 2 

Odpisy  

Prodaný majetek, tvorba rezerv a opravné 
položky 

 

Poskytnuté příspěvky 1 

Daň z příjmu  

Výdaje celkem 637 

Příjmy 

Tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a 
služby 

69  

Změny stavu vnitroorganizačních zásob + 
aktivace 

 

Výkaz příjmů a výdajů (v tis. Kč) 



Ostatní příjmy 34  

Tržby z prodeje majetku  

Příspěvky z vlastních zdrojů ČUS 25  

Státní příspěvky rozdělované ČUS  

Příspěvky od sport. svazů a ostatních sport. 
subjektů 

 

Příspěvky od fyzických a právnických osob  

Členské příspěvky  

Provozní dotace od obce a kraje 396  

Provozní dotace od státu  

Příjmy celkem 524  

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 113  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Děkujeme dvornímu grafikovi Vojtěchu Hodečkovi za údržbu a nový vzhled našich webových stránek a tvorbu propagačních materiálů, Lukáši 
Masnerovi za videozáznamy z havířovských turnajů a desítky, Miroslavu Hodečkovi především za prvotřídní fotografie na projektu Kalendáře 
přání boccistů 2016, Lukáši Kaštovskému za fotografie z Havířovských turnajů a Desítky. Velmi si vážíme a děkujeme Janu Brabcovi a Lumíru 
Hlaváčovi za navázání spolupráce našeho klubu s triatlonisty SK Fuga a propojení tak dvou, na první pohled odlišných sportů. Děkujeme Patriku 
Rimmelovi, manažeru AZ Havířov, hokejistům AZ Havířov, za pomoc s propagací boccii, podpory na Havířovských turnajích a na ledě. 
Medializovat naše akce a klub nám vždy ochotně pomáhá Zuzana Střechová v rádiu Kiss Morava a Barbora Kelnerová skrze reportáže v televizi 
Polar. Velké díky patří vždy ochotným úřednicím z města Havířov a úřadu Moravskoslezského kraje, se kterými je vždy příjemná spolupráce.  
 
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 také morálně. Jsme radost město Havířov reprezentovat. Finanční podporou je nám také 
Moravskoslezský kraj, který se aktivně zapojuje se do naších projektů. Nemalou částkou nás podpořilo město Mohelnice a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. V neposlední řadě děkujeme Nadaci ČEZ realizaci letního soustředění pro naše boccisty ve Velkých Losinách a Nadaci 
Agel, která našim hráčům darovala příspěvky na nové mechanické vozíky. 
 
Dalšími partnery v roce 2015 byly tyto subjekty: HC AZ Havířov 2010, z.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Erpeko a.s., Semag spol. s.r.o. a 
Centrum APA. 
 
Za spolupráci děkujeme dále Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě, Slezské Diakonii, Helpklubu, Mobilní fyzioterapie s.r.o. a všem 
patronům projektu Kalendář přání boccistů 2016. Děkujeme všem členům, podporovatelům, fanouškům a příznivcům.  
Děkujeme Havířovskému deníku, rádiu Kiss Morava, TV Polar a České televizi za mediální podporu, bez které by o nás nebylo tolik vidět ani 
slyšet a zdaleka by se nám věci nedařili rozšířit do povědomí veřejnosti. 
 
Rok 2015 byl pro klub opravdu pestrý. Veškerá tato činnost by ale nebyla realizovatelná bez osobnímu zápalu těch, díky kterým se klub rozrůstá 
a zlepšuje. Děkujeme celému výkonnému výboru za jejich odvedenou práci, kterou vykonávají zodpovědně, ve svém volném čase a naprosto 
bezzištně. Sportovním úspěchům, kterých naši hráči dosáhli, by se nedostalo bez trenérů, kteří nad rámec své tréninkové pomoci, pořádají 
mimořádné turnaje pro členy a další akce pro zpestření chodu klubu. Jmenovitě to je Kateřina Šajnarová, Robert Mazouch, Alena Sajdáková, 
Tereza Šedová a nejmladší nováček Vojtěch Zajíček. Dále děkujeme našim hráčům za jejich příkladnou reprezentaci na národních a zahraničních 
soutěžích. 
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