
Online   výroční   zasedání    výkonného   výboru,   revizní   komise   a   klíčových   osob   
  HSC   Havířov,   16.   1.   2021   a   28.   1.   2021,   online   

  
Datum:    16.   1.   2021,   28.   1.   2021   
Místo:    online   
Přítomni:    Petr   Kalman,   Mar�n   Kučera,   Kateřina   Šajnarová,   Milan   Svojanovský,   Mar�na   Kotulová,   Jiří   
Marsín   

  
Body   programu:   

1) Shrnu�   roku   2020   
- Každý   z   přítomných   hodno�   za   sebe   rok   2020.     
- Přečtení   závěrečné   zprávy   za   rok   2020.     
- Zmínit   v   závěrečné   zprávě   ekonomickou   stránku   klubu   a   jak   se   na   ní   za   rok   2020   

zapracovalo.   
- Přidat   do   výroční   zprávy   narození   dvojčátek   Kalmanů   :)   

  
2) Plán   činnos�   2021   verze   A/B   

- Verze   A   )    od   března   se   bude   sportovat,   běžný   režim     
- Verze   B   )    nic   nebude   normální,   vše   se   bude   řešit   opera�vně   a   podle   příležitos�.     

  
- Turnaje     

Czech   Boccia   Tour:   
24.   mezinárodní   havířovský   turnaj   -   termín   23.   -   25.   duben   2021   
Czech   Boccia   Tour   Praha   -   termín   11.   -   13.   červen   2021   
Czech   Boccia   Tour   Plzeň   -   19.   -   21.   listopad   2021   
25.   havířovský   integrovaný   turnaj   -   11.   prosinec   2021   
Start   boccia   cup   -   někdy   v   květnu   2021   

  
- Schůze   VV   a   klíčových   osob   nad   plánem   činnos�   2022   pro   sestavení   projektů   a   

žádos�   
- V   letošním   roce   musí   proběhnout   volební   schůze.   Poslední   byla   v   dubnu   2017.     

Proběhne   v   sobotu   24.   4.   v   rámci   turnaje   v   Havířově.   Čistě   volební.     
Členská   bude   později.   

- Členská   schůze,   čtvrtek   24.   červen     
- Schůze   VV:    čtvrtek   28.   ledna,   čtvrtek   25.   března,   čtvrtek   27.   května     
- Moje   osobní   angažovanost   v   HSC   -   s   čím   může   HSC   Havířov   počítat   a   s   čím   už   ne?   

Moje   předpoklady   a   mé   limity   v   práci   pro   HSC?   
Každý   člen   -   jaké   má   možnos�   zapojení.   A   chce   dále   pokračovat?   

  
3) Finanční   rozpočet   verze   A/B   

- Dotace   pro   rok   2021   
- Verze   A   )    plánovaný   rozpočet   s   částkou   1   000   000   Kč   
- Verze   B)    plánovaný   rozpočet   s   částkou   500   000   Kč   
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4) Cíle   roku   2021   

- Chráněné   pracovní   místo   od   června   2021   
- Koncepce   práce   s   partnery   
- Kampaň   #UKAŽKOULE!   2   
- Tělocvična   v   Ostravě   ?     
- Zvážit   téma   přejmenování   klubu   -   HSC   Havířov   může   být   problém   při   žádání   dotací   v   

jiných   městech   -    Probrat   toto   téma   na   členské   schůzi.     
  

5) Jiné   
- Snížení   pracovní   úvazku   ,,Organizační   a   manažerské   práce   pro   HSC   Havířov,   z.   s.”   z   20   

hod/týden   na   15   hod/týden.   Finanční   odměna   beze   změny   -   DPP   na   10   000   Kč/měsíc.   
- Výkonný   výbor   odsouhlasil   snížení   pracovního   úvazku   při   zachování   stejné   odměny.     

  
6) Koncepce   práce   s   dárci   

- Pozvání   na   domácí   turnaje,   vtáhnu�   je   do   dění   v   klubu,   informovat   je,   jak   fungujeme,   
ukázat   jim   to.   (Zasílat   závěrečné   zprávy)     

- Pracovat   s   těmi,   kteří   se   zapojili   do   #UKAŽKOULE   1.   Odvděčit   se.     
- Propojit   je   s   H10   -   další   akce/místo/prostor   pro   jejich   zapojení.   Spojení   Sport   x   Sport   -   

Zdraví   x   Handicapovaní.     
- Zveřejnění    využi�   prostředků   z   první   kampaně.     
- Poděkování   videem   -   slovy   boccisty   -   pozvání   na   naše   akce   apod.   
- Při   týmovém   focení   -   poděkování   všech,   společný   pokřik   apod.     
● Úkol:   Vytvoření   roll-upu   s   logy   dárců,   Jirka   Marsín   do   konce   března   

Nalezení   nové   tělocvičny   v   Ostravě,   Vašek   zjis�   situaci   v   duháči   a   Peťa   v   tělocvičně   
na   Várenské   
Zjis�t   cenu   videa   u   Cousins   Produc�on,   Káča   do   konce   ledna   

  
- Co   by   měl   obsahovat   newsle�er?     
- Pozvání   na   turnaj   
- Spuštění   další   kampaně   #ukažkoule!   
- V   bodech,   co   se   za   poslední   půlrok   událo   
- Info   o   HSC   merchi   
- Aktuální   info   vždy   na   webu   a   FB   HSC   Havířov   
● Úkol:   na   starost   Mar�na   (únor   a   září)     

  
- Finanční   rozpočet:   
- Verze   rozpočtu   A   počítá   s   1   200   000,-   
- VV   připravil   verzi   rozpočtu   B,   která   kalkuluje   s   630   000,-   
● Úkol:   do   další   schůze   zajis�t   výsledky   za   2020   pro   Matěje,   Káča   
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