
 Výjezdní zasedání výkonného výboru HSC Havířov, 11. - 12. únor 2022, Hotel Maralak 

 Datum: 11. - 12. 2. 2022 

 Místo:  Hotel Maralak 

 Přítomni:  Petr Kalman, Kateřina Šajnarová, Milan Svojanovský,  Jiří Marsín 

 Hosté:  Barbora Skopalová (koordinátor PR), Matěj Ostárek  (člen RK) 

 Bod  Úkol  Kdo  Deadline  Stav 

 2  Zeptat  se  OLO  město  na  dotace,  individuální 
 podporu 

 PKal  03/2022 

 7  Nominace hráčů na turnaje 2022  ASaj  + 
 trenéři 

 02/2022 

 2  Upravit mustr pro dotace  VHer  + 
 KŠaj 

 2  Vytvořit seznam kontaktů partnerů  JMa 

 2  Vytvořit cestu hráče a trenéra  KŠaj  + 
 ASaj 

 5  Odeslat  formulář  s  hlasováním  o  novém  názvu 
 klubu ČLENŮM 

 JMa  18.2.202 
 2 

 splněno 

 5  Vyzvat  přes  sítě  ,,Hledáme  nové  jméno  pro  náš 
 klub” 

 BSkop  18.2.202 
 2 

 splněno 

 5  Setkání po uzavření hlasování  VV  začátek 
 3/2022 

 5, 12  Pozvánka na ČS 7. 5. 2022  KŠaj  7.4.2022 

 6  26HTB - propagace na sí�ch  BSkop 

 6  26HTB - vymyslet návrh ocenění v síni slávy  MSvoj 

 6  26HTB - vystoupení Barči, přihlášky  JMa 

 6  26HTB - Pub kvíz  MOst 

 6  26HTB - pozvání spec. hostů  MKuč 

 14  Revize stanov  celý VV 



 9  E-mail partnerům  BSkop  + 
 KŠaj 

 2/2022, 
 10/2022 

 7  rozeslání kodex hráčům  KŠaj 

 7  mo�vace  odměn  konzultovat  s  šé�renérkou  a 
 trenéry 

 KŠaj 

 7  písemné  nominace  (emailem)  hráčů  ze  strany 
 šé�renérů 

 ASaj 

 15  na  #UKAŽKOULE!  web  přidat  do  Aktuálně  videa 

 poděkování,  vyboccuji  z  řady  a  závěrečnou  zprávu 

 2021 

 KŠaj  + 
 VHod 

 15  zakoupit SSL cer�fikát  KŠaj  + 
 VHod 

 splněno 

 10  náborová akce Hrabyně  JMa 

 10  najít  emailové  kontakty  v  Olomouckém  kraji,  kam 

 bychom mohli poslat nabídku 

 VHer 

 Pátek, 11. 2. 

 Zápis 2019 výjezd 

 Zápis 2021 schůze VV 

 1)  Závěrečná zpráva 2021, 16:15 - 17 

 -  Zpětná vazba 

 -  přečtení zprávy 

 2)  Kontrola zápisů 2019 - 2021, 17 - 17:15 

 Kontrola úkolů z předešlých let, které trvají: 

 -  Organizační struktura a metodika práce, KŠ 

 -  Humans  of  HSC  na  webu,  dodělat,  doplnit  o  všechny  lidi  z  kalendáře  BS  -  koho  ještě  přidat, 

 kdo  již  není  členem  a  není  ani  v  kalendáři?  (Koach,  Tomáš  Byrtus,  Šajny,  Kamil  Vašíček,  Karel 

 Jakubál,  Klárka  Šte�ová,  Marťa  Kotulová,  Vojta  Hodeček,  Mirek  Hodeček,  Mar�n  Kučera, 

http://hschavirov.cz/wp-content/uploads/2019/09/Z%C3%A1pis-z-v%C3%BDjezdn%C3%ADho-zased%C3%A1n%C3%AD_10.-13.-1.-2019_HSC-Hav%C3%AD%C5%99ov.pdf
http://hschavirov.cz/wp-content/uploads/2021/07/2021.01.16.Sch%C5%AFze-v%C3%BDkonn%C3%A9ho-v%C3%BDboru-z%C3%A1pis.pdf


 Paní  Kučerová,  Marcela  Šajnarová,  Robert  Mazouch,  Matěj  Ostárek,  Dominik  Kniezek,  Lenka 

 Jurošková, Ladis Nosek 

 3)  Rozpočet 2022, 17:15-17:30 

 dle NSA: 

 h�ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlFwlG97m32tv7A83Aj6vjWbMlJnlBv-/edit?usp=s 

 haring&ouid=116924486404873402603&rtpof=true&sd=true 

 4)  Schůzka s ČFB 19:00 - 20:00 

 5)  Změna názvu a vizualizace HSC, 17:30 - 18:30, 20:00 - 22:00 

 -  Co  chceme zanechat v názvu 

 ●  HSC 

 ●  Vlky bych tam nedávala 

 ●  Nemusí být zeměpisné určení 

 ●  HSC Bílí vlci // HSC White Wolves 

 ●  HSC Modří vlci // HSC Blue Wolves 

 ●  HSC Vlci 

 Za�m vítězí: 

 HSC Bílí Vlci 

 HSC Vlci 

 HSC BÍLÍ VLCI 

 HSC Wolves 

 HSC White Wolves 

 -  Co chceme zanechat v logu 

 Barvy: 

 modro bílý vlk 

 bílo šedý vlk 

 modrá bílá červená 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlFwlG97m32tv7A83Aj6vjWbMlJnlBv-/edit?usp=sharing&ouid=116924486404873402603&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlFwlG97m32tv7A83Aj6vjWbMlJnlBv-/edit?usp=sharing&ouid=116924486404873402603&rtpof=true&sd=true


 zvýraznit vlčí rysy (pletou si nás s kočkou, medvěděm nebo liškou) 

 trochu dravější výraz, ale ne do agrese 

 -  Co ta změna bude všechno obnášet? 

 ●  dresy 

 ●  propagační materiály - merch, trička, roll up, nálepky, náborové materiály 

 ●  webové stránky, sociální sítě, youtube 

 ●  podpisy v emailu 

 ●  hlavičkový papír 

 ●  smlouvy 

 ●  partneři 

 ●  finanční úřad 

 ●  stanovy 

 ●  dresy 

 ●  Spas�c, ČFB, rejstříky - NSA, ČUS 

 ●  ujis�t vztahy s Havířovem 

 ●  razítko 

 ●  vlajka 

 ●  vizitky, jmenovky na dveřích 

 -  Kolik nás to bude stát? 

 Nová doména 

 Dresy 20 000 Kč 

 Grafické práce 

 -  Jakých oblas� se to dotkne? (Příprava města Havířov,..) 

 -  LOGA  -  chceme  sjedno�t,  nechat,  udělat  tomu  nějaký  průvodní  ,,dopis” 

 (#UKAŽKOULE!, Vyboccuji z řady!, HTB, Czech Boccia Tour) 

 Může být pomocí drápů, jinak ne 



 -  Harmonogram změny 

 ●  Odeslat  formulář  s  hlasováním  o  novém  názvu  klubu  ČLENŮM  (varianta  HSC  VLCI,  HSC  BÍLÍ 

 VLCI, vlastní návrh), odeslat do  do 18.2., uzavření hlasování 28. 2. , JMar 

 ●  Vyzvat přes sítě ,,Hledáme nové jméno pro náš klub” odeslat 18. 2., BSkop, uzavření 28. 2. 

 ●  VV  se  setká  po  uzavření  hlasování  a  na  základě  výsledků  zvolí  nejčastěji  zvolený  název 

 (začátek  3/2022),  případně  vybere  mezi  více  variantami  a  proběhne  2.  kolo  hlasování  -  JMar, 

 do 31. 3. bude název zvolený 

 ●  Grafické práce na úpravě loga - HSC NÁZEV, modro-bílá, úprava vlka (zvýraznit vlčí rysy, 

 ●  Pozvánka  na  ČS  7.  5.  2022  s  bodem  změny  názvu  a  změny  stanov  ve  2  bodech,  pozvánka  7.  4. 

 KŠa 

 ●  Příprava dresů, propagačních materiálů, atd podle financí 

 ●  Dopis  partnerům  ohledně  změny  názvů,  setkání  s  městem  Havířov  (díky  podpoře  města 

 Havířov,  rozrůstáme  se  do  jiných  měst,  nebýt  jich  tak  takových  úspěchů  jsme  nemohli 

 dosáhnout, budeme rádi za další spolupráci), pozvat je na turnaj 

 ●  Vše prezentovat na 26HTB 3. 12. 2022 

 6)  25HTB + 26HTB plán oslavy 

 -  balonky 

 -  síň slávy 

 -  čestné ocenění za rozvoj klubu 



 -  doprovodný  program  -  co  všechno  jsme  dělali  špatně  (kvíz)?,  spojit  fotky  s  obličejem  (staré), 

 síň  slávy,  slož  HSC  Hymnu  (ze  slov:  míče,  rampa,  vozman,  tykadlo  ),  virtuální  realita  Poraž 

 mistra světa (hra s světovou extra třídou) 

 -  fotokoutek, fotobudka.cz 

 -  pozvat někoho z Česká knihy rekordu a vymyslet rekordů - počet odhozených míčů najednou 

 -  na zahájení pochod s bubny 

 -  vystoupení Barči Marsínové v břišním tanci 

 -  a�erparty (i s ubytováním, raut, promítání fotek a videí, PUB KVÍZ) 

 -  sociální sítě: útržky po dobu nějaké době před turnajem, 

 -  Už 10 let koulíme! Už 10 let vyboccujeme z řady! Už 1 let UKAZujeme KOULE! 

 -  myslet i na hráče a osobnos� z jiných měst 

 -  žertovná dražba/tombola 

 -  speciální host - Pavel Maslák, Mirai, Harazim, Petr Vabroušek, Jiří Ježek, 

 -  Dárek:  pamětní  list,  panák,  záložka,  klíčenka,  propiska,  boccia  míčky  na  klíče,  chráněná 

 dílna?, perník s vlkem, láhev na pi� 

 -  Lukáš Kaleta propagaci 

 -  náušnice z Woodens, vlastní káva Upraženo! nebo jiná kavárna 

 7)  Mo�vace a systém odměn hráčů v rámci jejich zapojení v klubu 

 -  VV vytvořil  kodex sportovce HSC Havířov: 

 ●  zodpovědně  přistupovat  k  tréninkové  přípravě  -  účast  na  trénincích,  soustředěních, 

 spolupráce s trenérem, zajištění sebeobsluhy, 

 ●  účastnit  se  všech  turnajů,  na  které  je  klubem  nominován  a  řídit  se  na  místě  pokyny 

 vedoucího  výpravy  a  pokyny  organizátora.  V  případě,  že  se  sportovec  nemůže  ze 

 závažných  důvodů  turnaje  zúčastnit,  sdělí  neprodleně  tuto  skutečnost  organizátorovi 

 závodů a trenérovi, 

 ●  vystupovat  a  soutěžit  v  čestném  duchu,  nepoškozovat  dobré  jméno  klubu,  jednat  v 

 souladu se zásadou ,,fair play” a důstojně reprezentovat  HSC Havířov, z. s. 

 ●  účastnit se členské schůze spolku, 

 ●  zapojit  se  do  propagačních  ak�vit  spolku  (osobní  účast,  sociální  sítě,  plakát  v  práci, 

 pozvání,...) 

 Sportovci  berou  na  vědomí,  že  finanční  podpora  ze  strany  HSC  se  odvíjí  od  finanční  situace  spolku  a  je 

 nenárokovatelná. Výše podpory se odvíjí od naplňování kodexu a výsledků sportovce. 



 8)  Ceník příspěvků pro hráče 2022-2023 

 -  Finanční  podpora  ze  strany  HSC  se  odvíjí  od  finanční  situace  spolku  a  je  nenárokovatelná.  Její 

 výše se odvíjí od naplňování kodexu sportovce. 

 -  Je-li to ve finančních možnostech spolku, je sportovci zajištěna tato podpora: 

 ●  pronájem tréninkové haly 

 ●  účast trenéra 

 ●  zajištění herního vybavení 

 ●  zajištění klubového dresu 

 ●  ubytování, strava a cestovné pro hráče 

 ●  ubytování, strava a cestovné pro 1 asistenta 

 ●  účast vedoucího výpravy na turnajích 

 ●  účast fyzioterapeuta na turnajích/trénincích 

 -  Sportovec se finančně podílí takto: 

 ●  1 000 Kč členský příspěvek / 1x za rok 

 ●  Startovné / turnaj 

 ●  500 Kč Příspěvek klubu / turnaj 

 ●  Individuálně  se  spolupodílí  na  nákladech  za  herní  vybavení,  účast  na  soustředění  či 

 zahraničních  turnajích.  Výše  podpory  se  odvíjí  od  naplňování  kodexu  a  výsledků 

 sportovce. 

 Spolek  má  Koordinátora  dotací,  který  sportovcům  poskytne  informace  k  možnostem  čerpání  dotací 

 pro vlastní potřebu. 

 9)  Práce s partnery - viz zápisy 2019, 2021. LETOS FAKT MUSÍME, 26HTB! 

 Co by měl obsahovat newsle�er? (březen a září) 

 -  Pozvání na turnaj 

 -  V bodech, co se za poslední půlrok událo 

 -  Aktuální info vždy na webu a FB HSC Havířov 

 KDO JSOU NAŠÍ PARTNEŘI 

 -  paralympijský výbor 

 -  státní orgány (kraj, město) 

 -  NSA - ??? 

 -  MSK -  Odstrčilíková  , Folwarczny (náměstek) 

 -  OlKr - Armsteinová (referentka) 



 -  Ostrava - Tisoňová, Vroblovský 

 -  Havířov -  Vachtarčík  (náměstek),  Kostelníček  (hala) 

 -  ČUS - ???, Vysloužilová (referentka) 

 -  Kateřinice -  Novák  (starosta) 

 -  neziskové organizace a sociální služby 

 -  Sedliště -  Hubeňák  (ředitel) 

 -  Bystřice -  Čechura  (ředitel) 

 -  Slezská diakonie -  Šimíková 

 -  CPR - Schneider (ředitel) 

 -  Brána - Poništ 

 -  sportovní federace a kluby 

 -  ČFB 

 -  H10 -  Kučera 

 -  AZ Havířov -  Raszka  (market. manažer) 

 -  Asociace ping pongu Havířov -  Kotulová 

 -  Halma Plzeň  - Suda  (předseda) 

 -  TJ OA Janské lázně - Fiedler (vedoucí cvičitel) 

 -  SC Jedličkův ústav Praha - Vrbová, Mar�nek (předseda) 

 -  ČPV - Sýkora (předseda), Suda (místopředseda) 

 -  FC Baník - Krejčíček (mark. manažer) 

 -  nadace 

 -  OKD - Poláková (ekonomka),  Preisengerová  (ředitelka) 

 -  Nadace JÚ - ??? 

 -  Konto Bariéry - Potomová, Vašek ví 

 -  ČEZ - přes Šoulera 

 -  NF Tesco - ??? 

 -  soukromé osoby 

 -  Pavel Zbožínek  - NF Emil 

 -  Sponzoři 

 -  Proseeds -  Robotka 

 -  Heimstaden -  Piechowitz 

 -  mediální partneři 

 -  Lukáš Kaleta  - ČRo, ČT 

 -  TV Polar -  Kelnarová 



 -  Šamal  - foto 

 -  Hit Orion - přes Šoulera 

 -  podporovatelé 

 -  Mobilní fyzioterapie -  Habara 

 -  Cousins produc�on -  Sojka 

 -  Jer53y -  Buček 

 -  Erpeko - přes mamu Kučerovou 

 -  Crosscafé -  Semanová 

 -  Semag - přes mamu Kučerovou 

 -  jiné 

 -  Úplnějinak.cz - 2x Hodeček, 1x Kotulová 

 -  APA FTK UPOL - Ješina 

 -  Měsíc a Janků - grafika 

 -  Quality City Hotel Ostrava -  Vida 

 -  Globus Havířov - ??? zjis�t přes Kotulovou 

 CO MŮŽEME NABÍDNOUT 

 ●  ÚNOR  -  EMAIL:  něco  osobního,  závěrečná  zpráva  za  předchozí  rok,  pozvánka  na 

 nadcházející rok (turnaje + H10), poděkování 

 ●  ŘÍJEN  -  EMAIL:  připomenu�  a  pozvání  k  teambuildingu  na  integrovka,  finanční 

 podpora 

 ●  Možnost: darování propagačních předmětů 

 ●  ! Mít člověka, který se o ně reálně stará! 

 10)  Náborová akce HSC - viz zápis 2019 (sportovci, trenér Olo) 

 -  schůzka na FTK v pondělí 13. 2. s Ondrou Ješinou ohledně prak�kantů 

 -  Roska  Frýdek-Místek  -  odpoledne  s  bocciou,  uvidíme  jestli  by  někdo  šel, 

 roska.fm@centrum.cz 

 -  Roska Ostrava -  roska.ostrava@seznam.cz 

 -  Napsat  email:  kdo  jsme,  co  děláme  a  kde  to  děláme,  koho  hledáme,  co  můžeme 

 nabídnout a koho mají kontaktovat 

 -  Trend vozíčkářů Olomouc 

 -  Místo tělocviku? 

 -  Radniční listy Havířov pro nové zájemce (tréninky v Ostravě) 

mailto:roska.fm@centrum.cz
mailto:roska.ostrava@seznam.cz


 -  tabulka s odkazy: 

 h�ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1_nYsMDvsBE05DSd6_cvjlHtudS_sYrHB/ed 

 it?usp=sharing&ouid=114913854835136468874&rtpof=true&sd=true 

 11)  Onboarding! Vítej na palubě! - viz zápis 2019, jak se starat o nové členy 

 -  Vytvořit Cestu hráče 

 -  Roman jakožto průvodce nových mladších hráčů, 

 -  Ujasnění  s  trenéry,  představení  náborů  a  domluvu  jak  si  hráče  rozdělíme  -  ROZPIS 

 HRÁČŮ NA JEDNOTLIVÉ DNY 

 12)  Kalendář 2023 + termíny VV, ČS, plánování rozpočtu 09/2022 

 -  termíny turnajů ČFB, ČFSH a BISFED 

 -  schůze VV: 

 3. 3. 2022 v 16:00 

 28. 4. 2022 v 16:00 

 ČS 7. 5. 2022 V 20:00 HOTEL 

 12. 9. v 16:00 PLÁNOVÁNÍ ROZPOČTU 

 10. 11. v 16:00 

 13. - 14. 1. 2023 výjezdní zasedání VV 

 -  6. - 8. 5. 2022 Mezinárodní 25. havířovský turnaj v boccie 

 -  1. 7. svatba předsedkyně :) 

 -  srpen 2022 soustředění 

 -  3. 12. 2022 26. havířovský turnaj v integrované boccie spojené s oslavami 10 let 

 13)  Pojištění zaměstnanců, směrnice auto 

 -  máme pojištěný turnaj, pojištění zaměstnanců není potřeba řešit 

 14)  Revize STANOV 

 -  Opravit: Bod 3c, ČS volí 3 člennou revizní komisi 

 -  Článek I název spolku, záhlaví a zápa� 

 -  vložení kodexu sportovce 

 15)  Další 

 -  zvážit cookies na webovkách - do budoucna pro cílenější reklamu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_nYsMDvsBE05DSd6_cvjlHtudS_sYrHB/edit?usp=sharing&ouid=114913854835136468874&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_nYsMDvsBE05DSd6_cvjlHtudS_sYrHB/edit?usp=sharing&ouid=114913854835136468874&rtpof=true&sd=true


 -  Propagační předměty: ponožky, tunely, propisky, sportovní čelenky, láhev na pi� 

 Zapsala: Kateřina Šajnarová 

 Ověřila: Barbora Skopalová 


