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ÚVOD

Rok 2020, který byl osmým rokem od založení Handicap Sport Clubu Havířov, byl pro nás, stejně jako pro většinu 
společnosti, plný překvapení, vládních opatření a omezení. Po většinu roku nás celosvětová epidemie COVID-19 
donutila k útlumu naší činnosti – trénování, účasti na národních a mezinárodních turnajích, soustředěních, 
vzdělávání a dalších aktivitách. Sportu bylo poskrovnu, jelikož většina turnajů byla zrušena. Čas uzavření v 
domácnostech a kancelářích jsme přesto využili k jedné z našich priorit – osvěta a propagace boccii. A jakmile 
to bylo možné, vrhli jsme se zpět na kurty.

Z hlediska osvěty našeho sportu jsme se pustili do odvážné, a hlavně jedinečné akce. Po dlouhotrvajících 
přípravách jsme na podzim spustili kampaň #UKAŽKOULE!, která se zapojením našich sportovců, členů, 
spolupracovníků a známých osobností obletěla Česko napříč médii. Kromě osvěty, byl ambiciózním cílem 
kampaně, také výběr peněžní částky pro podporu klubu. Na nás je do budoucna tuto úspěšnou osvětovou 
kampaň dále rozvíjet. 

Náplň a cíle klubu zůstávají stejné - zaměřujeme se na sdružování sportovců věnujících se boccie - 
paralympijskému sportu. Ti svou účastí reprezentují klub na národních a mezinárodních turnajích. Výjimkou 
není ani náš domácí Mezinárodní havířovský turnaj, který jsme i přes nepříznivou situaci roku 2020, dokázali 
zorganizovat. V menším počtu a za přísnějších podmínek, avšak i přesto úspěšně a s radostí.  
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O KLUBU

Handicap Sport Club Havířov vznikl 28. listopadu 2012. Má tak za sebou 8 let úspěšného působení 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 daném sportu, tráví zde svůj volný čas a tvoří jedinečnou komunitu.  

Tréninky probíhají 2 - 3x týdně. V roce 2020 jsme se mohli tréninkům věnovat celkem 7 měsíců na tréninkových 
místech v Ostravě, Havířově, Sedlištích, Olomouci a v Brně. Hráčům se věnuje 5 trenérů a tréninky strávili 267 
hodin. 

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 ofi ciálním členem České federace Spastic Handicap. 
V rámci rozvoje boccii spolupracujeme rovněž s Českou federací boccii.

V uplynulém roce jsme úpravou stanov zredukovali  členskou základnu o tzv. ,,mrtvé duše”, čímž jsme se dostali 
na počet 63 členů, z nichž 22 jsou samotní sportovci. Jsme 2. největším klubem v České republice a díky 
skvělým výsledkům našich hráčů jsme také 2. nejúspěšnějším. V reprezentaci bylo 6 našich boccistů – Roman 
Sajdak, Kamil Vašíček, Jiří Svojanovský, Barbora Skopalová, Václav Herzinger a Jiří Marsín.
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O KLUBU

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 benefi ční 
městský běh Havířovská desítka a účastníme se řady dalších akcí, které přispívají k osvětě sportu i propagaci 
našeho klubu. Jak bylo zmíněno v úvodu, tak rok 2020 byl v mnoha věcech jiný. Spoustu aktivit jsme museli 
omezit, ale na dalších jsme mohli zapracovat. 

Především první polovina roku nebyla, po sportovní stránce, zrovna zajímavá. Sportovci seděli doma a čekali, 
až bude možné zase trénovat. Česká federace boccii, z. s. využila tento prostor k uspořádání 3 virtuálních 
turnajů, ve kterých si účastníci mohli vyzkoušet různé herní situace či si osvěžit pravidla. Turnaje se mohl 
zúčastnit kdokoliv z České republiky. Mezi klubovými boccisty a členy slavil tento turnaj úspěch a za všechny tři 
kola jsme sklidili 6 pohárů. 

Oželet jsme museli také Havířovskou desítku, ale věříme, že v dalších letech, se k ní zase jako spoluorganizátoři 
vrátíme. 
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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  fi nanční 
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  jako klasický sportovní klub, vytváříme klubové zázemí, 
řídíme množství souvisejících procesů a rozvíjíme infrastrukturu nezbytnou pro plynulý chod celého sdružení.

I přes všechna omezení se naši hráči zúčastnili 4 národních turnajů, 1 mezinárodního turnaje v Polsku, 2 
soustředění a 3 virtuálních turnajů, získali 13 medailí, 6 pohárů za virtuální turnaj. Naši trenéři odtrénovali 
celkem 267 hodin v Ostravě, Havířově, Sedlištích, Olomouci a v Brně. Uspořádali jsme 1 mezinárodní turnaj a 
spustili 1 velkou mediální a sbírkovou kampaň nesoucí název #UKAŽKOULE!

I v roce 2020 jsme měli možnost vyslat naše hráče na soustředění, které je velmi důležitou součástí tréninkové 
přípravy. Ve spolupráci s Českou federací boccii, z. s. se 11.-14. 6. 2020 vypravili 3 naši hráči na reprezentační 
soustředění do Nymburku. Pod vedením zkušených trenérů si mohli zatrénovat s hráči ze Sportovního Clubu 
Jedličkův ústav či s hráči z Tělovýchovné jednoty tělesně postižených Halma Plzeň. 

Ve dnech 21.-23. 8. 2020 jsme zorganizovali klubové soustředění, kterého se zúčastnilo 6 sportovců. Ve sportovní 
hale v Kozlovicích se hráči připravovali na první turnaje roku 2020 pod vedením trenérky Aleny Sajdakové, 
bývalého reprezentačního trenéra Ladislava Noska, a s klubovým fyzioterapeutem Karlem Jakubalem. Sportovci 
si kromě dobrého zázemí haly užívali také příjemný pobyt v Hotelu Prosper na Čeladné. 
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JAK FUNGUJEME



11

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Kateřina Šajnarová
předsedkyně

Petr Kalman
místopředseda

Milan Svojanovský
místopředseda

Jiří Marsín
místopředseda

Martina Kotulová
místopředsedkyně

V roce 2020 došlo úpravou stanov k redukci členské základny. Klub má nyní 63 členů, z nich pak 22 sportovců.  
Jsme 2. největším klubem v České republice a díky skvělým výsledkům našich hráčů jsme také 2. nejúspěšnějším. 
V reprezentaci bylo 6 našich boccistů – Roman Sajdak, Kamil Vašíček, Jiří Svojanovský, Barbora Skopalová, Václav 
Herzinger a Jiří Marsín.

Předsednictvo klubu je složeno z 5 osob. K jeho obměně došlo na doplňkové volební schůzi  30. 11. 2019, kdy 
na funkci předsedy rezignoval Martin Kučera a místopředsedy Robert Mazouch. Od roku 2020 klub tedy přivítal 
nové složení Výkonného výboru - předsedkyni Kateřinu Šajnarovou a místopředsedy Milana Svojanovského, 
Petra Kalmana, Jiřího Marsína a Martinu Kotulovou. 

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 našich partnerů a podporovatelů.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ

Jak už bylo zmiňováno výše rok 2020 byl v mnoha věcech netradiční, výjimkou nebyla ani účast na turnajích, kdy 
těch prvních jsme se dočkali teprve koncem srpna.

Mezinárodním mistrovství ČR v Praze
Turnajová premiéra roku se odehrála v Praze 28.-30. 8. 2020. Tento turnaj zahájil třídílný seriál Mezinárodní 
soutěže Czech Boccia Tour. Celkem se turnaje zúčastnilo 9 boccistů z našeho klubu a získali 5 umístění
na prvních příčkách – 3. místo vybojovali Václav Heringer se spoluhráčkou Annou Hlavicovou v kategorii párů 
BC3, 3. místo získali Jiří Marsín a Marek Schmid v párech BC4, v soutěži jednotlivců vyhrál 3. místo Roman Sajdak 
(BC1), 2. místo Kamil Vašíček (BC3) a 1. místo Jiří Marsín (BC4).
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ

Mezinárodní 24. havířovský turnaj v boccie
Druhé kolo seriálu Czech Boccia Tour jsme organizovali jako klub v Havířově. Na Mezinárodním 24. havířovském 
turnaji v boccie v termínu 11.-13. 9. 2020 jsme uvítali celkem 36 hráčů, včetně 11 členů reprezentace z Polska a 9 
hráčů našeho klubu. Získali jsme celkem 5 umístění. V soutěži párů BC4 obsadil Michal Koutný se spoluhráči 
z jiných klubů 2. místo, a 3. místo vybojovali Jiří Marsín s Markem Schmidem. V párech BC3 získali Kamil Vašíček 
a Jiří Svojanovský 3. místo. Stejní hráči bodovali také v jednotlivcích – Kamil Vašíček (BC3) se umístil na 3. místě 
a na stejném místě se umístil také Marek Schmid (BC4).

Evropské dny handicapované mládeže
O týden později se v Brně odehrály Evropské dny handicapované mládeže známé pod názvem Emil Open. 
Turnaje jednotlivců se zúčastnili 3 naši hráči, z nichž Roman Sajdak (BC1) a Marek Schmid (BC4) získali 2. místo 
ve svých kategoriích. 
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ

Prometheus Cup
Jediný turnaj v zahraničí, kterého se zúčastnil náš reprezentant Jiří Marsín, se odehrál v polských Konopiskach 
v termínu 23.-28. 9. 2020 a nesl název Prometheus Cup. Jiří si zahrál s výbornými hráči a získal spoustu nových 
zkušeností. 

Start Boccia Cup
Posledním turnajem roku byl novinkou České federace boccie. Soutěž Start Boccia Cup se odehrála 3. 10. 2020 
a je skvělou příležitostí pro začínající hráče vyzkoušet si atmosféru opravdového turnaje, otestovat a porovnat 
své herní dovednosti. Za HSC Havířov se zúčastnil Tomáš Medek, který ve své kategorii BC1 vybojoval 2. místo.

V plánu jsme měli mnoho dalších turnajů. Na národním poli se naši hráči chystali na národní soutěže, integrovaný 
turnaj či poslední kolo Czech Boccia Tour. Těšili jsme se na zahraniční turnaje v Polsku a na Slovensku. Náš 
čerstvý reprezentant Roman Sajdak měl zakusil atmosféru evropských turnajů BISFeD ve francouzském Nantes 
a chorvatském Záhřebu. Bohužel, všechny tyto události byly v důsledku epidemie COVID-19 zrušeny.

Sportovec roku a trenér roku 2019
Naším vlkům bylo uděleno několik ocenění. Sportovkyní roku 2019 Moravskoslezského kraje v kategorii 
„Sportovci s handicapem” získala ocenění boccistka Barbora Skopalová. Ocenění České federace Spastic Handicap 
v kategorii „Trenér roku 2019” získala naše trenérka Alena Sajdaková a v kategorii „Nejlepší sportovci roku 
2019 do 23 let” byla opět oceněna Barbora Skopalová. Po uzavření dvou kol Czech Boccia Tour byli vyhlášeni 
nejlepší sportovci – za náš klub byli za své výsledky oceněni Kamil Vašíček (BC3) a Jiří Marsín (BC4).
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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. 

Když jsme nemohli na kurty, věnovali jsme se přípravě 
kampaně #UKAŽKOULE! Přípravy trvaly téměř rok 
a  yvrcholily 18. 10., kdy byla kampaň trvající 1 měsíc, 
spuštěna. Cílem kampaně bylo získat fi nanční 
prostředky, které našim sportovcům umožňují 
realizovat se v boccii v našem klubu. Kampaní 
jsme chtěli také přilákat pozornost k  tomuto 
netradičnímu sportu a propagovat bocciu
mezi širokou veřejností. Do kampaně se zapojila 
veřejnoprávní média, další rádia a televize, sportovní 
kluby i sportovci, a další významné osobnosti z řad 
hudebníků, herců ad. V rámci kampaně se podařilo 
získat 130 000 Kč, za které děkujeme všem dárcům. 
Celou zprávu o kampani si můžete přečíst na našich 
stránkách či navštívit webové stránky sbírky na

www.ukaz-koule.cz.
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DALŠÍ AKTIVITY

V roce 2020 se nám podařilo fi nančně a personálně stabilizovat náš klub. Organizační vedení má na starost 
Kateřina Šajnarová, dotačním koordinátorem je Václav Herzinger a s administrativou příležitostně pomáhá Jiří 
Marsín. Systematická práce s fi nancemi a kampaň nám pomohla ušetřit značnou část fi nancí, díky kterým 
překonáme tzv. „překlenovací období”, které přichází s novým rokem, kdy musí být většina fi nančních prostředků 
vyčerpána. V předchozích letech si klub musel brát bezúročnou půjčku, aby zvládl přečkat období, než přijdou 
první dotace. Jsme rádi, že v roce 2020 se nám podařilo na fi nanční stránce zapracovat a snížit tak dluh, který 
nás v posledních letech trápil. 



17

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek                      
Oprávky k dlouhodobému majetku                    
Pohledávky                                                          
Krátkodobý fi nanční majetek                     

Aktiva celkem

PASIVA
Vlastní zdroje                                                  
Rezervy                                         
Dlouhodobé závazky                                         
Krátkodobé závazky                                                                                                

Pasiva celkem

  
10

134     
-144
-55                                    

223

168

115
0
0

53                                                      

168

  
10

134     
-144

43
90

133

-238
0
0

371

133

1.1.2020 31.12.2021

Peněžní částky jsou uvedeny v celých tisících Kč.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU

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                                           

NÁKLADY VÝNOSY
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

48
34
14
0
0
0

18
18

498
414

2
0
2

1 045

79
0
7

339
280

39
795

1 220

175
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PLÁNY PRO ROK 2021

Kdo ví, čeho chce dosáhnout, hledá cestu snadněji. Pro rok 2021 jsme si defi novali několik dílčích aktivit a akcí, 
jejichž realizace přispěje k naplňování poslání a cílů Handicap Sport Club Havířov.

• Zaměříme se na stabilizaci organizačního týmu ve složení manažerského pracovníka, administrativního 
pracovníka a šéftrenéra. A stabilizujeme pozici PR pracovníka.

• Zaměříme se na zachování standardu v zázemí pro trénink našich sportovců a v rámci rozšíření 
navážeme spolupráci se sportovním psychologem. 

• Zorganizujeme pravidelné sportovní soustředění.

• Budeme součástí tuzemských a zahraničních turnajů, ligových soutěží a dalších ryze sportovních 
aktivit, včetně reprezentačních akcí.

• Podpoříme naše nejlepší reprezentanty v účasti na mezinárodních turnajích.

• V říjnu uspořádáme tradiční mezinárodní havířovský turnaj v boccie a v prosinci turnaj integrovaný.

• V rámci prezentace klubu i osvěty handicapovaných se zapojíme do konkrétních osvětových projektů - 
např. Mistrovství světa v parahokeji a Havířovská desítka.  
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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 Kateřina Šajnarová, Milan Svojanovský, Petr Kalman, Jiří 
Marsín a Martina Kotulová.

Děkujeme našim trenérům Robertu Mazouchovi, Aleně Sajdakové, Lence Juroškové, Dominikovi Kniezkovi, a 
Milanu Svojanovskému za jejich fl exibilitu a ochotu dále v trenérství pokračovat, i když to znamenalo nejistot. 

Děkujeme hráčům za jejich skvělé výsledky.

Děkujeme Martinu Kučerovi, Radku Palaščákovi a Vojtěchu Hodečkovi za zorganizování celé kampaně 
#UKAŽKOULE! Zvlášť ještě děkujeme Barboře Skopalové, Václavu Herzingerovi a Jiřímu Marsínovi za jejich zápal 

při propagaci kampaně.

Děkujeme Václavu Herzingerovi za zajištění fundraisingu spolku.

Děkujeme Marii Kalmanové, Davidu Hošťálkovi a předsedovi revizní komise Matěji Ostárkovi za kontrolu 
účetních záležitostí a poradenství v oblasti hospodaření spolku.

Děkujeme Marii Kalmanové za správu administrativy a narozeninových přání.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Radce Jahnové za zpracování účetnictví.

Děkujeme Evě Kučerové za administraci havířovského  turnaje.

Děkujeme Jiřímu Svojanovskému za střih videí ze zápasů.

Děkujeme Marku Schmidovi za kalendář akcí a komunikaci s hráči.

Děkujeme Radimu Měsíci za grafi cké práce. 

Děkujeme Miroslavu Hodečkovi za pořízení a zpracování fotografi í.

Děkujeme všem členům za jejich podporu a pomoc s organizací našich akcí. 

Děkujeme všem partnerům a dárcům, bez kterých by klub nemohl fi nančně existovat.

 Velmi si vážíme spolupráce s Romanem Sudou a Pavlou Vrbovou, díky kterým se nám daří bocciu v Česku 
posouvat vpřed.

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.




