ÚVOD
V roce 2019 uplynulo 7 let od založení Handicap Sport Clubu Havířov. Po celou dobu jeho působení se
zaměřujeme na sdružování sportovců věnujících se boccie - paralympijskému sportu. Ti svou účastí reprezentují
klub na národních a mezinárodních turnajích.
Na domácí půdě organizujeme turnaje každoročně. Výjimkou nemohl být ani rok 2019, kdy jsme opět
uspořádali turnaj s mezinárodním zastoupením, jenž navštívilo 70 sportovců. Na podzim nechyběl tradiční
turnaj integrovaný, na nějž si našlo cestu 22 týmu. Znovu se nám tak povedlo propojit svět osob se zdravotním
postižení a bez něj.
Klub však není jen o sportovcích. Významnou součástí jsou všichni členové a dobrovolníci, kteří tvoří jedinečnou
komunitu a pomáhají s jejím rozvojem a dalším růstem. Velkým úspěchem je pro nás i to, že naši malí hráči,
kteří se zapojili do tréninku teprve v předchozím roce, s námi stále setrvávají, tvrdě trénují, vytvářejí pozitivní
atmosféru a jsou tak velkým příslibem do budoucna. Příslibem nejen sportovním, nýbrž i lidským.
V loňském roce jsme se soustředili také na stabilizaci zázemí klubu. Přestěhovali jsme se do nových prostor
a přijali prvního zaměstnance na částečný úvazek. Koncem roku proběhla i důležitá změna ve struktuře vedení
klubu. Po členské schůzi s dosud největší účastí byli zvoleni noví členové Výkonného výboru a nová předsedkyně
klubu, kterou se od ledna 2020 stala Bc. Kateřina Šajnarová. S klubem se tak rozloučil Mgr. Martin Kučera, který
stál v jeho vedení po celou dobu jeho dosavadní existence.
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O KLUBU
Handicap Sport Club Havířov vznikl 28. listopadu 2012 a má tak za sebou již 7 let úspěšného fungování na české
sportovní scéně. Klub sdružuje boccisty, kteří se tomuto paralympijskému sportu věnují řadu let, a poskytuje jim
nezbytné zázemí. Na jednom místě se tak setkávají lidé, kteří nejen trénují, ale také výrazně rozšiřují povědomí
o tomto důležitém sportu, tráví zde svůj volný čas a tvoří jedinečnou komunitu.
Klub pravidelně organizuje tréninky ve třech městech: v Havířově, v Ostravě a v Olomouci. Tréninky probíhají
2 - 3x týdně pod vedením 6 zkušených trenérů. Stabilně spolupracujeme s fyzioterapeutem, který našim členům
poskytuje odbornou péči, jednou měsíčně absolvuje tréninky v Olomouci a v Ostravě a hráčům je pravidelně k
dispozici i během národních a mezinárodních turnajů.
Účastníme se soutěží a turnajů u nás i v zahraničí. Náš klub je oficiálním členem České federace Spastic Handicap
a v rámci rozvoje boccii spolupracujeme rovněž s Českou federací boccii.

4

O KLUBU
Před koncem roku měla členská základna klubu 137 členů, které sdružuje na území Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Jsou však mezi námi i hráči z Brna a nově jsme přijali také dva členy z Anglie, kteří projevili
zájem stát se součástí našeho týmu.
Mezi naše pravidelné aktivity patří organizace dvou velkých turnajů, které se konají vždy na jaře a na podzim.
Pro naše hráče dále pořádáme malé klubové turnaje, sportovní soustředění, spolupořádáme populární benefiční
městský běh Havířovská desítka a účastníme se řady dalších akcí, které přispívají k osvětě sportu i propagaci
našeho klubu.
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POSLÁNÍ A CÍLE
Naše poslání je jednoduché, každé slovo jsme však volili s rozvahou a nese tak svůj nezaměnitelný význam.
„Jsme komunita nadšených lidí spojená bocciou.
Dáváme lidem možnost znovu vyhrávat. Vyboccujeme z řady!”
Původně zamýšlené slovní spojení „sportovní klub“ jsme nahradili souslovím „komunita nadšených lidí”. Handicap
Sport Club Havířov je tvořen společenstvím, které nese výrazné prvky komunity: žijeme ve společném prostoru,
vykonáváme společné aktivity a tvoříme autonomní jednotku.
Slovo „boccia” je ve většinové populaci stále spíše neznámé. I proto se zasazujeme o jeho skloňování. Naše
komunita je s bocciou přímo spojena - spojuje nejen sportovce, nýbrž i jejich rodiny, přátele a známé. Spojuje
svět těch, pro které je často jedinou možností smysluplné aktivity a širokého okolí.
V poslání záměrně nepoužíváme pojmy „postižení” či „handicap”. Pracujeme totiž s lidmi, které charakterizuje
především jejich osobnost a charakter. Zdravotní omezení je důležité, nikoli klíčové. Podtrhujeme tím myšlenku,
že nezáleží na handicapu jako spíše na příležitostech pro naplněný život.
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POSLÁNÍ A CÍLE
Ve slově „dáváme“ je ukryto sdělení, že největší množství úsilí odvádíme ve svém volném čase. Ať už to znamená
proplouvání v bouřích byrokracie, motivování důležitých subjektů a partnerů či nikdy nekončící shánění peněz
a propagaci klubu.
Nemontujeme auta, ani neprodáváme kávu. Člověk je pro nás prvním místě jako cíl sám o sobě. Slovem „lidem“
říkáme, že jsme komunitou lidí pro lidi. Nic víc, nic míň.
„Možnost” vnímáme ve dvou rovinách. Umožnit, aby mohlo něco vzniknout, a dát příležitost zvolit si být součástí.
Proto je toto slovo neoddělitelné od celého poslání i všeho, co děláme. Vyjadřuje myšlenku tvorby společného
prostoru a zapojení se do něj.
Hra i výhra úzce souvisí nejen se sportem. Je jedno, zda jde o šachy, cyklistiku, bocciu nebo život sám, „vyhrávat“
chce každý. Narození s postižením či získané omezení po autonehodě bývá vnímáno jako celoživotní prohra.
I nad tak obtížnou věcí lze však prostřednictvím boccii denně vyhrávat.
Boccisté vyhrávají „znovu” právě tím, že se nevzdávají. Příchod na první i stý trénink je nejen cestou k úspěchu
na mezinárodním turnaji, ale i cestou k lepšímu já, vlastní hodnotě a důstojnosti nebo novým vztahům
a přátelstvím. Protože jde o věci, které chceme všichni zakoušet opakovaně.
„Vybbocujeme z řady” je chytré, hravé a veselé. Tak jako náš klub.
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POSLÁNÍ A CÍLE
Mezi tři hlavní cíle Handicap Sport Clubu Havířov patří:

1)

Vytváření podmínek

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

2)

Propojování

zdánlivě vzdálených světů lidí s handicapem a bez něj.
Spolupráce s místními sportovními spolky, aktivní
zapojení do veřejného života, komunikace v souladu
s moderními trendy (využití webu a sociálních sítí),
organizace akcí s potenciálem osvěty a 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
Na rozdíl od většiny klubů podobného zaměření nejsme součástí žádného většího subjektu pracujícího
s cílovou skupinou lidí s handicapem. Fungujeme tedy jako klasický sportovní klub a zcela samostatně
zajišťujeme hráčům dopravu a asistenci, vytváříme klubové zázemí, řídíme množství souvisejících procesů
a rozvíjíme infrastrukturu nezbytnou pro plynulý chod celého sdružení.
Pro boccisty zajišťujeme bezbariérové prostory pro tréninky - pronajímáme si zejména tělocvičny, do nichž
naši členové dojíždějí. Hráčům pořizujeme také nutné základní vybavení od sad míčů až po herní rampy. Nejen
v těchto aspektech je boccia poměrně nákladným sportem a nároky na zajištění závodů pak narůstají i potřebou
přítomnosti osobních asistentů a sportovních doprovodů.
Klademe důraz na rozvoj a posilování hráčských dovedností. V minulém roce jsme uspořádali dvě sportovní
soustředění. Jedno hráči absolvovali v polském městě Jastrzębie-Zdrój společně s hokejisty klubu AZ Residomo
Havířov. Samostatné klubové soustředění se pak konalo v září ve Velkých Losinách. Tyto výjezdní akce slouží
především ke zvyšování sportovních kompetencí hráčů, zároveň mají vysokou přidanou hodnotu v možnosti
poznat jiná prostředí, rozšířit své kulturní obzory a tvoří vítané příležitosti pro navazování nových sociálních
kontaktů.
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JAK FUNGUJEME
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA
I v roce 2019 jsme si mezi českými kluby boccii udrželi prvenství v rámci nejvyššího počtu sportovců, kteří
dosahují nejlepších výsledků. Disponujeme členskou základnou čítající 137 členů, z nichž je 39 osob s tělesným
handicapem.
Předsednictvo klubu je složeno z 5 osob, řádně zvolených na volební schůzi spolku, která se uskutečnila 20. dubna
2017 v Ostravě. Od roku 2020 klub přivítá nové složení Výkonného výboru.
Martin Kučera
předseda

Kateřina Šajnarová
a
tajemnice
n

Milan Svojanovský
místopředseda

Petr Kalman

místopředseda

Robert Mazouch
místopředseda

Nejdůležitějšími osobami v klubu jsou samotní hráči a jejich asistenti, kteří jsou nepostradatelní při trénincích
i turnajích. Neopominutelnou součástí jsou i trenéři, kteří se boccistům pravidelně věnují a strukturovaně
rozvíjejí a zvyšují jejich herní dovednosti. Můžeme se pochlubit i početnou skupinou rozhodčích a jejich
vysokou účastí na celorepublikových turnajích. Samotné fungování klubu by bylo nemožné také bez rodin,
přátel, fanoušků a ašich partnerů a podporovatelů.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Národní soutěž
Mezi nejvýznamnější úspěchy našich boccistů v roce 2019 lze zařadit zejména zisk 3 stříbrných medailí po dvou
kolech národní ligové soutěže ve Velkém Meziříčí a v Brně, kterého dosáhli hráči Roman Sajdák, Kamil Vašíček a Marek
Schmid. Bronzovou medaili ve stejné soutěži pak vybojoval Jan Bajtek.

Také účast na Mistrovství České republiky v Nymburku znamenala významná vítězství. Hráči Roman Sajdák, Václav
Herzinger a Jan Bajtek přivezli domů stříbro, hráčka Barbora Skopalová přispěla cenným bronzem. Tyto úspěchy
vnímáme jako zúročení individuálního úsilí samotných sportovců, ale i jako neklamný důkaz dobré práce klubu
jako celku.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Czech Boccia Tour 21. mezinárodní havířovský turnaj v boccie
Czech Boccia Tour je turnajový seriál konaný v různých městech České republiky a hráči našeho klubu tvořili
na každém z nich silnou konkurenci ostatním soutěžícím. Jejich úspěchy proto nelze minout.
Na mezinárodním turnaji Czech Boccia Tour v Havířově, který spadal pod organizační patronát našeho klubu
a zúčastnilo se jej přes 170 lidí, z nichž 70 byli boccisté, jsme získali stříbro hned dvakrát, a to díky hráčům
Romanovi Sajdákovi a Jiřímu Marsínovi. Bronz zde vyházel Kamil Vašíček. V týmové soutěži urvali naši hráči Jan
Bajtek a Marek Schmid zlaté medaile, stříbrnou si domů odvezli Kamil Vašíček a Jiří Svojanovský.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Na dalším díle mezinárodního turnaje Czech Boccia Tour v Praze vybojovala Bára Skopalová zlato a Harry
Thompson stříbro. V soutěži párů zde získali Harry Thompson a hráč ze Slovenska zlato, stříbro se objevilo hned
dvakrát v rukou soutěžích párů Kamila Vašíčka a Jiřího Svojanovského a Jana Bajtka a Marka Schmida. Z posledního
mezinárodního turnaje Czech Boccia Tour v Plzni přivezla zlato Bára Skopalová, stříbro Kamil Vašíček a bronz
Roman Sajdák a Jan Bajtek. V párové hře dosáhli na nejcennější kov Kamil Vašíček a Jiří Svojanovský, na stříbro
hráči Václav Herzinger a Anna Hlavicová, hráčka jiného klubu.
Celkovými vítězi v rámci tohoto tříkolového turnaje se stali hned dva naši hráči a obsadili první příčky z celkem
4 soutěžních kategorií: Barbora Skopalová a Jiří Marsín.

Zahraniční turnaje
Z mezinárodního turnaje Tatra Cup na Slovensku přivezl Roman Sajdák zlatou medaili, Barbora Skopalová
bronzovou. Ze soutěže párů dosáhli na prvenství Jan Bajtek a Marek Schmid, bronz za týmovou hru třímali opět
úspěšní Roman Sajdák a Barbora Skopalová.
Na mezinárodním turnaji v polské Poznani získal Kamil Vašíček zlato.
Z mezinárodního turnaje Maraton of Boccia v polském městě Maslow dovezli Marek Schmid zlato, Roman Sajdák
s Kamilem Vašíčkem stříbro. V párové hře vybojovali Marek Schmid a jeho spoluhráč z Litvy příčku nejvyšší.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
V Nymburku se v září minulého roku konal jeden z nejprestižnějších turnajů evropské úrovně BISFED Boccia
Regional Open Nymburk, na nějž byli z našeho klubu do reprezentace nominováni dva nejlepší hráči Roman Sajdák
a Jan Bajtek. Ti změřili své síly se špičkovými boccisty ze všech koutů světa, na medailové umístění vsoutěžích
jednotlivců však jejich výkony nestačili a oba získali ve své kategorii 9. místo. Zazářili ovšem v soutěžích týmů
a párů, kde jim byly odměnou stříbrná a bronzová medaile. Na českém sportovním poli se objevuje elitní
světová konkurence jen zřídka a zahraniční turnaje jsou tak skvělou příležitostí změřit síly s elitními soupeři.
Posledním zahraničním kláním roku 2019 s naším
zastoupením byl říjnový mezinárodní turnaj ve
Skotsku. Naše barvy tam zastupovali Kamil Vašíček
a Jiří Svojanovský. Šance neproměnil nikdo z nich,
bohatší o motivaci do dalších tréninků se ale vrátili
oba. Věříme, že zkušenost zápolení mezi nejvyšší
světovou třídou brzy posune i naše sportovce blíže
k vysněným pozicím.

Reprezentace
Zásadním úspěchem hráčů našeho klubu je také
jejich zařazení některých do reprezentace České
federace boccii.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ
Z celkového počtu 16 sportovců, kteří reprezentují Českou Republiku je hned 6 boccistů z řad našeho klubu.
Hráči, kteří nesou nejen barvy Handicap Sport Clubu Havířov, ale i České republiky, jsou Jiří Svojanovský, který má
již bohaté zkušenosti z Portugalska, Pekingu či Skotska, dále účastník paralympijských her v Rio De Janiero Kamil
Vašíček, a mezi nováčky v reprezentaci vítáme Barboru Skopalovou, Jiřího Marsína, Romana Sajdaka a Václava
Herzingera. Zařazení našich sportovců do tohoto výběru považujeme za vynikající vizitku klubu.
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DALŠÍ AKTIVITY
Mimo pořádání turnajů nebo účasti v národní lize a v ostatních soutěžích jsme se v klubu věnovali i dalším
důležitým aktivitám, které jsou pro náš rozvoj přínosné nebo pomáhají propagovat sport v majoritní společnosti.
Koncem října 2019 se již popáté odehrál městský benefiční běh Residomo Havířovská desítka, na jehož start
se postavilo přes 1000 závodníků a našemu klubu tím věnovali více než 60 tisíc korun.
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DALŠÍ AKTIVITY
Zúčastnili jsme se mistrovství světa v parahokeji
v Ostravě, které se těšilo enormnímu zájmu veřejnosti.
Po celý týden jsme prezentovali bocciu v našem
stánku.
Naše módní kolekce s motivem boccii „Vyboccuji
z řady“ stále sklízí úspěch.
Osvěžili jsme naše webové stránky.
Na konci roku 2019 proběhla historicky největší
členská schůze spolku. Během ní byli zvoleni noví
členové výkonného výboru a nová předsedkyně
spolku. Tou se se s plným počtem hlasů stala
Bc. Kateřina Šajnarová. Novými členy výkonného
výboru se stali Jiří Marsín a Mgr. Martina Kotulová. Dalšími členy výkonného výboru zůstávají Bc. Milan Svojanovský,
DiS. a Mgr. Petr Kalman.
Se změnou osazenstva výkonného výboru přišla také změna sídla spolku na adresu Hlavní třída 678/118,
Ostrava - Poruba, 708 00, kde se od září 2019 nachází naše kancelář.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Peněžní částky jsou uvedeny v celých tisících Kč.
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem

1.1.2019

31.12.2019

10
133
-144
26
16

10
134
-144
43
90

41

133

-239
0
0
280

-238
0
0
371

41

133

PASIVA
Vlastní zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba plynu
Spotřeba vody
Teplo a ostatní energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní výdaje
Daně a poplatky
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
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VÝNOSY
73
73
0
0
0
0
58
22
589
266
67
0
3
1 078

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

84
0
50
184
154
30
761
1 079
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PLÁNY PRO ROK 2020
Kdo ví, čeho chce dosáhnout, hledá cestu snadněji. Pro rok 2020 jsme si definovali několik dílčích aktivit a akcí,
jejichž realizace přispěje k naplňování poslání a cílů Handicap Sport Club Havířov.
• Vylepšíme organizační i materiálně-technické zázemí pro boccisty, trenéry, členy i dobrovolníky.
• Zaměříme se na stabilizaci organizačního týmu.
• Upevníme systematickou spolupráci s našimi partnery a získáme nové s důrazem na využití
oboustranných příležitostí.
• Provedeme aktualizaci a modernizaci webových stránek klubu a realizujeme fundraisingovou online
kampaň.
• Jako spolupořadatel se zúčastníme městského benefičního běhu Residomo Havířovská desítka.
• V rámci prezentace klubu i světa handicapovaných se zapojíme do konkrétních osvětových projektů.
• Budeme součástí tuzemských a zahraničních turnajů, ligových soutěží a dalších ryze sportovních
aktivit.
• I tento rok uspořádáme jarní mezinárodní turnaj v boccie a podzimní turnaj integrovaný.
• Podpoříme naše nejlepší reprezentanty v účasti na mezinárodních turnajích.
• Zorganizujeme pravidelné sportovní soustředění.
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PODĚKOVÁNÍ
Velké díky patří všem organizačním pracovníkům a dobrovolníkům, kteří zajišťují chod klubu dobrovolně
a téměř zcela ve svém volném čase.
Děkujeme členům výkonného výboru, do kterého patří Mgr. Martin Kučera, Bc. Kateřina Šajnarová, Ing. Bc.
Milan Svojanovský, DiS., Mgr. Petr Kalman a do konce roku hostující Vojtěch Zajíček, za konstruktivní práci.
Děkujeme Václavu Herzingerovi za zajištění fundraisingu spolku.
Děkujeme Ing. Matěji Ostárkovi za kontrolu účetních záležitostí a za právní poradenství.
Děkujeme Mgr. Martině Kotulové a Bc. Vojtěchu Hodečkovi za starost o webové stránky.
Děkujeme Mgr. Marii Kalmanové za správu administrativy a narozeninových přání.
Děkujeme Ing. Radce Jahnové za zpracování účetnictví.
Děkujeme Bc. Evě Kučerové za administraci havířovských turnajů.
Děkujeme Ing. Radku Šnajdrovi za technické zajištění kanceláře.
Děkujeme Mgr. Kristýně Nekolové za organizaci dubnového turnaje.

22

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Janu Svojanovskému za zajištění doprovodného programu listopadového turnaje.
Děkujeme Jiřímu Svojanovskému za střih videí ze zápasů.
Děkujeme Marku Schmidovi za kalendář akcí a komunikaci s hráči.
Děkujeme Mgr. Radimu Měsíci za grafické práce.
Děkujeme Mgr. Miroslavu Hodečkovi za pořízení a zpracování fotografií.
Děkujeme Mgr. Romanu Sudovi a Bc. Pavle Vrbové za rozvoj boccii, přátelství a podporu.
V úctě se skláníme a děkujeme našim trenérům, díky kterým se naši hráči mohou chlubit tolika úspěchy.
Děkujeme Mgr. Robertu Mazouchovi, Mgr. Aleně Sajdakové, Lence Juroškové, Dominikovi Kniezkovi, a Ing. Bc. Milanu
Svojanovskému, DiS .
Děkujeme i všem dobrovolníkům a rozhodčím, kteří přispěli realizací obou havířovských turnajů.
Děkujeme všem fanouškům za Vaši podporu.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim partnerům:
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PODĚKOVÁNÍ
Vážíme si každého z vás a jsme vděční, že nám pomáháte vytvářet nejen sportovní klub, ale celé společenství,
ve kterém se lidé cítí dobře, ve kterém se rozvíjejí a realizují, vytvářejí přátelství a naplňují tak smysluplně svůj
život.
Protože právě o tom Handicap Sport Club Havířov je a takový - jak věříme - bude i v dalším roce.

Díky, že vyboccujeme z řady.
Každý zvlášť a zároveň spolu.
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