ÚVOD
Handicap sport club Havířov z.s. oslavil v roce 2018 šest let od svého založení. Za tu dobu se stal neodmyslitelnou
součástí české paralympijského sportu boccia. Stejně jako v předchozích letech se naši hráči aktivně zúčastnili
nejen národní ligy, ale i tuzemských a zahraničních mezinárodních turnajů.
Tento rok jsme zorganizovali dva turnaje na domácí havířovské půdě. Na jaře třídenní mezinárodní turnaj
s rekordní účastí a druhý podzimní integrovaný, který byl jubilejním dvacátým havířovským turnajem v boccii.
Klub se letos zasloužil o libý propagační počin, a to kalendáře ve stylu Humans of HSC.
Navázali jsme užší spolupráci s nově vzniklou Českou federací boccii z.s. Zároveň pokračujeme ve spolupráci
s Českou federací Spastic Handicap z.s., která má na starosti ligové boje. Důležitým prvkem pro fungování
klubu je i spolupráce s partnery a sponzory, kteří nás podporují celoročně i zvlášť na turnajích a přispívají tak
k hladkému chodu.
Významnou součástí jsou pro nás všichni členové i dobrovolníci, které s námi vytváří jedinečnou komunitu
a pomáhají s rozvojem klubu. Velkým úspěchem je pro nás to, že naši malí hráči, kteří se zapojili do tréninku
teprve v předchozím roce, s námi stále setrvávají, poctivě trénují a vytvářejí pozitivní náladu a atmosféru. Jsou
pro nás velkým příslibem do budoucna. Nejen sportovním ale především lidským.

2

OBSAH
O klubu

4

Jak fungujeme

6

Členská základna

7

Úspěchy našich boccistů

10

Další aktivity

13

Hospodaření spolku

17

Plány pro rok 2019

19

Poděkování

21

3

O KLUBU
Před více než šesti 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 14 let.
Nejen boccia jako pralympijský 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, jednou měsíčně absolvuje tréninky v Havířově
i Ostravě a bývá součástí turnajů i ligových zápasů.
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O KLUBU
Tým sportovců vede skupina pěti trenérů. Nadále spolupracujeme s paralympionikem a stříbrným medailistou
z Londýna Radkem Procházkou, který se věnuje našim hráčům, Honzovi 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 spolupracujeme také s Českou federací boccii. V létě se náš nadějný
hráč Honza Bajtek zúčastnil světového poháru v Povoa v Portugalsku, kde čerpal důležité zkušenosti.
Před koncem roku měla naše členská základna 137 členů, které sdružuje na území Moravskoleszkého
a Olomouckého kraje.
Mezi naše 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
1)

Vytváření podmínek

pro pravidelné provozování boccii sportovcům
s tělesným postižením formou pravidelných tréninků,
poskytováním materiálního vybavení a finanční
podpory sportovcům, účast na
regionálních,
národních, mezinárodních turnajích.

2)

Osvěta veřejnosti

o sportu a životě 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.

3)

Propagování

naší činnosti, rozšiřování členské základny, a tím
nabízení možností volnočasového vyžití většímu
množství lidí s tělesným postižením.
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JAK FUNGUJEME
ALTERNATIVA: Na rozdíl od většiny sportovních
klubů podobného zaměření nejsme součástí žádného
subjektu, pracující s cílovou skupinou lidí s hendicapem.
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 narůstají potřebou přítomnosti
osobních asistentů a sportovních doprovodů.
Tréninky probíhají jedenkrát týdně v Havířově, třikrát v Ostravě a dvakrát v Olomouci.
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JAK FUNGUJEME
Letošní soustředění
První soustředění proběhlo 9. - 11. července 2018 ve sportovní hale Tělovýchovné jednoty Ostrava. Celou akci
pořádal sportovní klub HSC Havířov za finanční podpory Nadace OKD. Třídenní soustředění bylo zaměřeno
na kategorii BC3 ve složení: Jirka Svojanovský, Kamil Vašíček, Vašek Herzinger a jejich spoluhráči.
Druhé soustředění se konalo poslední říjnový víkend v Hotelu Prosper v Čeladné. Bylo určeno pro hráče BC1
a BC2, rovněž za podpory Nadace OKD. Účastni byli 3 trenéři, 4 hráči se svými asistenty a fyzioterapeut.
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Ke konci roku 2018 čítala základna 137 členů. Předsednictvo je složeno z pěti osob, které byly řádně zvoleny
na volební schůzi spolku, která se uskutečnila 20. dubna 2017 v Ostravě.
Martin Kučera
předseda

Kateřina Šajnarová
tajemnice

Milan Svojanovský
místopředseda

Petr Kalman

místopředseda

Robert Mazouch
místopředseda

Těmi nejdůležitějšími 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
herní dovednosti. Pyšníme se také silnou základnou rozhodčích, kteří neváhají na celorepublikových turnajích
vypomáhat. S velkou radostí jsme mezi sebou letos přivítali nového rozhodčího - Dominika Kniezka.
Samotné fungování klubu by bylo téměř nemožné bez rodin, přátel, fanoušků a dalších podporovatelů, za které
jsme velmi vděční.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Bára Skopalová ve 2. lize
S velkou radostí jsme se začátkem roku dozvěděli, že po úplném zrušení 3. ligy byla naše hráčka Barča Skopalová
nominovaná do bojů ve 2. lize.
19. mezinárodní havířovský turnaj v boccie
Ve dnech 20. - 22. dubna 2018 se bojovalo na
domácím turnaji v Havířově s mezinárodní
účastí. První soutěžní den hned bodoval tým
složený z Báry Skopalové, Patrika Mravíka,
Romana Sajdaka a Tomáše Medka a vybojovali
si 3. příčku. V soutěži párů BC3 obsadili 1. místo
Jiří Svojanovský a Kamil Vašíček. V soutěži
jednotlivců, která se hrála v sobotu, získala v
kategorii BC1 skvělé 2. místo Bára Skopalová.
V kategorii BC2 soutěžilo 16 hráčů, a rovněž
na 2. pozici se umístil Jiří Svojanovský.
Přestup Kamila Vašíčka do HSC
S velkou radostí jsme před pražským turnajem oznámili přestup špičkového hráče Kamila Vašíčka z SK Kociánka
do HSC Havířov. Kamil je hráč kategorie BC3 a už delší dobu tvoří soutěžní pár s naším Jiřím Svojanovským.
Od června tohoto roku tedy hájí barvy stejného klubu.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Mezinárodní mistrovství České republiky v Praze
3. místo v kategorii párů BC3 bral Václav Herzinger, který soutěžil ve smíšeném páru s kolegy z jiných klubů.
V kategorii párů BC4 získali Marek Schmid s Janem Bajtkem 2. příčku. V kategorii BC3 bral stříbro Kamil Vašíček,
který se tak stal vicemistrem ČR.
Tatra Cup
V červnu proběhl v krásném prostředí Nízkých
Tater další ročník Tatra Cupu. V soutěži
párů BC4 obsadili 3. místo Marek Schmid
a Jan Bajtek. V soutěži jednotlivců BC3 se
na krásném 2. místě umístil Kamil Vašíček a
historický úspěch zaznamenal Roman Sajdak
v kategorii BC1, který bral zlato a vyhrál tak
svůj první zahraniční turnaj.
Jan Bajtek s reprezentací na světovém
poháru v Portugalsku
Svůj první oficiální BISFed (Mezinárodní federace sportu boccia) turnaj absolvoval v červenci Honza Bajtek.
Otevřený světový pohár se konal v portugalském Póvoa de Varzim. Poprvé reprezentoval svou zemi. Hned
na úvod turnaje, i před televizními kamerami, překvapil výhrou nad světovou jedničkou a vytvořil si tak dobrou
výchozí pozicí ve skupině. Další dva zápasy ve skupině bohužel prohrál a do dalších bojů nepostoupil. Honza
však na turnaji získal první body do světového žebříčku, zcela nový pohled na organizaci turnajů,
a také cenné zkušenosti ze hry proti špičkovým světovým hráčům.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Mezinárodní otevřený turnaj v Plzni
V soutěži párů se hned první soutěžní den umístili na medailových pozicích naši hráči BC3 – Kamil Vašíček a Jiří
Svojanovský brali 2. místo, pár BC4 – Marek Schmidt a Jarda Brož a tým BC1 + BC2 – Bára Skopalová, Roman
Sajdak a Tomáš Medek si získali bronzové medaile. Další dny patřily jednotlivcům. Stříbro bral Kamil Vašíček,
bronz Marek Schmid.
Celkoví vítězi
Sérii mezinárodních turnajů (duben – Havířov, červen – Praha, listopad – Plzeň) ve svých kategoriích ovládli naši
hráči. Celkovým vítězem kategorie BC3 se stal Kamil Vašíček a kategorie BC4 Marek Schmid.
Stříbrná Národní liga
Havířovští vlci brali v 1. lize 2. místa – v kategorii BC1 Roman Sajdak, BC3 Kamil Vašíček, BC4 Marek Schmid
a v 2. lize také stříbrná – BC1 Bára Skopalová.
Bára Skopalová do 1. ligy
Druhým místě v 2. národní lize si Bára Skopalová zajistila pro rok 2019 účast v 1. lize. Gratulujeme k raketovému
postupu zase o stupeň výše.
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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. Módní kolekce „Vyboccuji z řady“ stále sklízí úspěch.
K prezentaci zákulisí klubu jsme pro rok 2019 vytvořili tematický kalendář s názvem Humans of HSC, kterým
s každým měsícem roku přinese příběh člověka, který je spjat s naším klubem.
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DALŠÍ AKTIVITY

První tisková konference
Před začátkem červnového turnaje v Praze jsme uspořádali první tiskovou konferenci. Hlavním bodem bylo
oznámení přestupu Kamila Vašíčka do našeho klubu a představení nových dresů od společnosti Jersey.
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DALŠÍ AKTIVITY

Residomo Havířovská desítka
Pět běžeckých kategorií a více než tisícovka běžců v rámci Residomo Havířovské desítky rozpohybovala v neděli
14. října 2018 centrum Havířova. Čtvrtý ročník Residomo Havířovské desítky byl zároveň i Mistrovstvím Moravy
a Slezska v silničním běhu, a tak na trati na 10 km padaly rekordy. Ze štědrého příspěvku pro své fungování
se mohou těšit havířovští boccisté. HSC obdrželo částku 67 300 korun a boccisté se aktivně celé akce účastnili
i tentokrát – např. prací v backgroundu, nebo podporou běžců na trati.
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DALŠÍ AKTIVITY
Havířovské turnaje oslavily jubileum
Paralympijský sport boccia se v Havířově začal hrát před 10 lety. To, co původně začalo jako setkávání rodičů
a jejich dětí, se později rozrostlo až do mezinárodních rozměrů. 20. turnaj jsme oslavili integrovanou formou.
Šestnáct týmů, napínavé souboje, soutěže doprovodného programu, a hlavně příjemná atmosféra s nádechem
blížících se Vánoc bavila účastníky v pořadí už 20. havířovského turnaje v integrované boccie. Třešničkou na
narozeninovém dortu byla výhra týmu, jehož kapitánem byl hráč našeho klubu. Turnaj ovládl se svým týmem
My čtyři Jiří Svojanovský.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem

1.1.2018

31.12.2018

10
133
-139
34
71

10
133
-144
26
42

75

41

0
-35
0
110

0
-238
0
279

75

41

PASIVA
Rezervy
Vlastní zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba plynu
Spotřeba vody
Teplo a ostatní energie

240
241
-1
0
0
0

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní výdaje
Ostatní výdaje
Odpisy
Poskytnuté příspěvky

78
23
636
284
10
5
3

Náklady celkem

18

1 270

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

Výsledek hospodaření po zdanění

93
6
2
97
87
10
869
1 067

-203

PLÁNY PRO ROK 2019
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PLÁNY PRO ROK 2019
V roce 2019 budeme i nadále pracovat na co nejlepším zázemí pro naše boccisty, trenéry, členy i dobrovolníky.
Vymýšlíme koncept teambuildingových aktivit, jelikož náš klub staví svou činnost právě na silné komunitě.
Zapojíme se v rámci reprezentace klubu a vůbec světa handicapovaným do různých reprezentačních projektů.
Budeme součástí tuzemských i zahraničních turnajů, ligových soutěží i dalších aktivit.
Pro fungování našeho klubu je důležitá spolupráce s našimi partnery, jakožto i získávání nových, kteří nám stále
přinášejí nové příležitosti, stejně jako my jim.
Vizitkou toho, jak dokážeme organizovaně fungovat je pořadatelství našich domácích turnajů. Jeden s mezinárodní
účastí bývá v dubnu a další – integrovaný – se odehraje na podzim.
Prioritou pro letošní rok je pro nás také aktualizace a modernizace klubového webu a v neposlední řadě nemalá
kampaň, jejímž výsledkem má být zisk dostatečného množství prostředků pro nákup vlastního klubového
vozidla, které poslouží k pohodlnému přemisťování našich boccistů.
Pokud si nechcete nechat ujít naše události, přihlaste se na www.hschavirov.cz jako člen klubu.
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PODĚKOVÁNÍ
Je skvělé sledovat, kde a jak jsme začínali a kam se náš klub stále posouvá. Velkou zásluhu na tom má spousta
zapálených lidí, kteří se této aktivitě věnují se zápalem a nezištně. Jsme moc rádi, že tímto můžeme pracovat
na co nejlepším zázemí pro naše hráče, asistenty, trenéry, dobrovolníky a další. Bez nikoho z těchto lidí by tato
práce neměla smysl. Těmto lidem patří velký dík.
Stejně jako našim partnerům a sponzorům, kteří nám pomáhají na všech frontách a ani jim není zatěžko přiložit
ruku k dílu. Děkujeme!
Děkujeme finančním partnerům – Statutární město Havířov, Moravskoslezský kraj, Nadace OKD, Nadační fond
Residomo, Nadace ČEZ, Hyundai, Torpedo Havířov, Nadační fond Emil a Česká unie sportu.
Děkujeme za spolupráci: 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, firmě Jersey53 a jmenovitě Vaškovi Bučkovi, Autodomu Vrána Havířov za půjčování
automobilů. Dále firmám Erpeko, Semag a CrossCafe Havířov. S ubytování se můžeme spolehnout na Park
Inn hotel by Radisson a jmenovitě si zaslouží poděkování Ondřej Pytlík. Při organizaci havířovských turnajů
děkujeme za pomoc přátelům z organizace ADAM.
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PODĚKOVÁNÍ

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