
Výjezdní   zasedání   výkonného   výboru   HSC   Havířov,   
10.   -   11.   ledna   2020,   Ostrava  

 
Datum:    10.   -   11.   1.   2019  
Místo:    Ostrava  
Přítomni:    Petr   Kalman,   Mar�n   Kučera,   Kateřina   Šajnarová,   Milan   Svojanovský,   Mar�na   Kotulová,   Jiří  
Marsín  

Poznámky   a   úkoly:  

- Nechat   udělat   mikiny   s   logem   HSC   Havířov   a   vlajkou   ČR  
- oslovit   ČFB   o   stejné   dresy   pro   rozhodčí   v   rámci   CBT   
- školení   finančního   řízení   Šajny  
- psaní   článků   na   blog   -   ,,kredit”   hráčů   za   psaní   turnajů  
- vymyslet   systém   hodnocení   a   ,,sankcí”,   mo�vace  
- sada   míčů   z   AZ   Havířov  
- 2   integrované   turnaje,   jeden   v   červnu   společně   se   schůzi   27.   6.   ??  
- Povinné   a   havarijní   pojištění   -   může   být   i   pojistník   někdo   jiný   než   PO  
- Pojištění   dobrovolníků  
- Zeptat   se   Radka   na   pravidelný   servis  
- Zavolat   trenérům   a   zjis�t   zájem   o   školení,   Alča   -   licence?  
- Zjis�t   jak   moc   je   účast   Romana   jistá!   Jaká   je   tam   mo�vace?   Co   pro   Romana   děláte?   Apel   na  

repre   trenéra!   Sepsat   email!   Jaký   je   váš   podíl   na   jeho   nominace?  
- NADACE   OKD   -   žádat   obecně   na   reprezentanty   VŠECHNY!  
- Milan   Svojanovský   jako   zástupce   za   výbor   v   reprezentačních   záležitostech  
- Marťa   -   newsle�er  
- Domluvit   se   s   účetní   jak   popisovat   faktury   za   ubytování   a   stravu  

 
1) Zhodnocení   roku   2019   +   úkolu   z   loňského   výjezdu  

 
2) Harmonogram   roku   2020  
- Czech   Boccia   Tour   2020   //   Interna�onal   23rd   tournament   in   boccia   in   Havířov,   17.   -   19.   4.  

➔ vedoucí   výpravy   Marťa   Kotulová  
- Czech   Boccia   Tour   2020   //    Praha   5.   -   7.   června  
- Czech   Boccia   Tour   2020   //   Boccia   Cup   Plzeň    13.   -   15.   11.  
- Start   Boccia   Cup   //   národní   divize   v   Českých   Budějovicích   2.   -   3.   5.  
- Start   Boccia   Cup   //   národní   divize   v   Praze   3.   -   4.   10.  
- Tatra   Cup   18.   -   23.   6.  
- BISFed   EP   Nantes   29.5   –   5.6.2020  
- BISFed   EP   Záhřeb   29.3   –   5.4.2020  

 
Událost   pro   Havířov   zde:     h�ps://www.facebook.com/events/2431123013828509/   
pro   Plzeň:    h�ps://www.facebook.com/events/419054202096553/  
Tatra   cup:    h�ps://www.facebook.com/events/2734301069922336/  
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HSC   AKCE:  
17.   -   19.   4.   /   Czech   Boccia   Tour   2020   //   Interna�onal   23rd   tournament   in   boccia   in   Havířov  
27.   6.   /    Integrovaný   turnaj   a   členská   schůze,   Ostrava   -   Duhový   dům  
18.   10.   /   Havířovská   desítka  
02.12.   –   04.12.2020   /    Havířov   v   pohybu  
12.   12.   /   24.   havířovský   turnaj   v   integrované   boccie  
 
Schůze   Výkonného   výboru:  
10.   -   11.   1.   výjezdní   zasedání   
9.   3.   v   16:00   schůze   s   Mar�nem  
20.   3.   supervize   16:00  
27.   4.   schůze   výkonného   výboru   16:00  
5.   nebo   6.   6.   na   Czech   boccia   tour   v   Praze   
14.   9.   schůze   výkonného   výboru  
9.   11.   schůze   výkonného   výboru  
15.   -   17.   1.   2021   výjezdní   zasedání   
 

- Určit   vedoucí   výpravy  
 

3) Auto  
- Auto   od   konce   ledna  
- technická   stránka:   Radek   Šnajdr  
- povinné   ručení   a   havarijní   pojištění   od   Dana   Fridricha   (19   938   Kč   nebo   20   515   Kč   s   pojištěním  

vozidel),   ČSOB   pojišťovna  
- Petr   Kalman   zjišťoval   i   jiné   možnos�   pojištění,   ale   žádná   nebyla   tak   výhodná   jako   od   ČSOB  
- Kateřina   bude   přebírat   auto   v   druhé   polovině   února   -   bude   předáno   do   servisu   ke   kontrole  

 
4) Školení   trenérů  
- h�ps://vos-cus.cz/trenerska-skola-kurzy/trenerska-skola/  
- Shoda:   

➔ Lenka   a   Dominik:   100%   kurz,   cestovné   a   ubytování   po   vlastní   ose  
➔ Jarda:   50%   kurz  

 
5) Reprezentace  
- 7   hráči   v   reprezentaci  
- Výjezd   Romana   Sajdaka   do   Nantes   a   Záhřebu,   rozpočet  
- Poradce   pro   reprezentaci,   

stanovení   zástupce   -   Milan   Svojanovský  
- Sepsat   reprezentantům   co   nabízíme   a   co   očekáváme  

 
6) Web  
- Doladění   webu  
- odkaz   na   kalendář   hned   na   vrchní   liště  
- Co   se   u   nás   děje:   medailonky   hráčů,   reprezentantů,   turnaje   -   propozice  
- platný   odkaz   na   instragram  
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- krátké   zprávy   zaměnit   za   příspěvky   na   FB?  
- Pravidelný   zpravodaj  

 
7) Chráněná   pracovní   místa  
- Chráněné   pracovní   místa   pro   Vaška,   Jirku   M.,   Jirku   S.  

 
8) Výroční   zpráva   2019   
- závěrečná   zpráva   zde    h�p://hschavirov.cz/archiv/5331  

 
9) Supervize   
- 31.   1.   trenéři  
- 20.   3.    výkonný   výbor  

 
10) Rozpočet   akcí   a   dalšího  
11) Crowdfunding  
- ceny   do   hithitu  

➔ 100   Kč   rád   vás   podpořím   a   nic   za   to   nechci  
➔ 180   Kč   newsle�er  
➔ 250   Kč   týmová   fotografie   s   podpisy   emailem   
➔ 500   Kč   klíčenka   HSC   Havířov  
➔ 1000   Kč   tričko   s   logem   HSC   Havířov  
➔ 1500   Kč   kšiltovka   HSC   Havířov  
➔ 2000   Kč   tričko   Vyboccuji   z   řady!  
➔ 2000   Kč   Adopce   míčku!   Pojmenování   1   míče   vašim   jménem  
➔ 2   500   Kč   trénink   s   Českými   reprezentanty  
➔ 3   000   Kč   startovné   na   integrovaném   turnaji  
➔ 25   000   Kč   Adopce   rampy!   pojmenování   rampy   Vaším   jménem  

 
- kolik   co   stojí  

➔ 40   Kč   jeden   den   provozu   kanceláře  
➔ 80   Kč   stojí   1   hodina   tréninku   pro   jednoho   hráče   (nájem   haly,   trenér)  
➔ 100   Kč   stříhání   videa   zápasu  
➔ 500   Kč   stojí   startovné   1   hráče   na   národním   turnaji  
➔ 1   923   Kč   stojí   1   míček   
➔ 3   683   Kč   stojí   výjezd   1   hráče   a   asistenta   na   třídenní   turnaj   v   ČR   (   ubytování,   strava,  

startovné   a   cesta)  
➔ 6   900   Kč   stojí   3   denní   soustředění   1   hráče   a   asistenta   (ubytování,   strava,   pronájem)  
➔ 1   900   Kč   stojí   fyzioterapie   pro   celou   výpravu   na   1   den   turnaje   (služba,   ubytování,  

strava)  
➔ 22   300   Kč   stojí   jedna   rampa   pro   hráče  
➔ 53   510   Kč   turnaj   Evropské   úrovně   1   hráče   a   asistenta  
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