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ÚVOD

Devátý rok činnosti HSC Havířov, z.s., tedy rok 2021, začal poněkud klidněji. První 4 měsíce byly  obdobím, kdy vzhledem  
k vládním opatřením v důsledku COVID-19, nebylo možné vyvíjet běžnou činnost – trénování, účast na národních a mezinárodních 
turnajích, soustředění, vzdělávání a další aktivity. Tento čas jsme věnovali plánování aktivit pro daný rok, vyúčtovávání dotací za 
rok 2020, personální stabilizaci klubu a pravidelnému setkávání týmu, uzavření kampaně #UKAŽKOULE!, poděkování partnerům 
a dárcům, distribuci nových propagačních materiálů, ad. 

V květnu nám bylo za přísných podmínek umožněno vrátit se na kurty, a my této příležitosti s radostí využívali. Celkem se 
naši sportovci zúčastnili 9 turnajů, z nichž 5 bylo mezinárodních a další 2 se konaly v zahraničí. Svými výsledky si stále držíme 
titul 2. nejúspěšnějšího klubu ČR. V roce 2021 nás pravidelně reprezentovalo 13 hráčů, a z 9 turnajů dovezli celkem 7 zlatých,  
8 stříbrných, 8 bronzových a 7 bramborových medailí. Věnovali jsme se propagaci našeho sportu na Mistrovství světa v parahokeji 
a půlroční přípravě kampaně ,,Vyboccuji z řady!”. Zorganizovali jsme 1 mezinárodní, v řadě již 24. havířovský turnaj v boccie,  
a 1 vánoční klubový turnaj. Pro naše sportovce jsme připravili 2 klubová soustředění a vyslali je na 2 reprezentační soustředění. 
Naši trenéři odtrénovali 346 hodin. Podíleli jsme se na organizaci tradičního závodu Havířovská desítka. A do toho všeho byl rok 
2021 pro bocciu úspěšný rovněž po politické stránce.

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 2021, 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 9 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.  

Hráčům se věnuje 5 trenérů a šéftrenérka Alena Sajdaková, tréninky strávili 346 hodin. Trénujeme 5x týdně v Ostravě v tělocvičně 
Duhového domu, 2x týdně v Olomouci v tělocvičně TJ Milo a 2x týdně v tělocvičně ZŠ Sedliště. V roce 2021 jsme přerušili tréninky 
v Havířově. Sídlo a kancelář organizačního týmu je Hlavní třída 678/118, Ostrava – Poruba, kde nám společnost Heimstaden 
pronajímá kancelářské prostory za symbolickou cenu.

Účastníme se soutěží a turnajů u nás i v zahraničí. Náš klub je oficiálním členem České federace Spastic Handicap. V rámci 
rozvoje boccii spolupracujeme rovněž s Českou federací boccii. Avšak, jak jsme uvedli výše, tak v průběhu roku došlo k výrazné 
politické změně v rámci našeho sportu. 

V personálním složení došlo rovněž ke změnám. V polovině dubna jsme absolvovali online volební schůzi členů výkonného 
výboru a členů revizní komise. Do čela klubu byla zvolena Kateřina Šajnarová jako předsedkyně spolku, a Milan Svojanovský, 
Petr Kalman, Jiří Marsín a Václav Herzinger jako členové VV. Do čela revizní komise byl zvolen Matěj Ostárek, jako člen pak David 
Hošťálek a bývalý předseda Martin Kučera. Výkonný výbor se setkal celkem 6x a aktivně spolupracoval se zástupci revizní komise. 
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O KLUBU

Historicky poprvé byla 1. června 2021 uzavřena smlouva na hlavní pracovní poměr s Kateřinou Šajnarovou, která na půl úvazek 
zajišťuje organizační a manažerské práce pro klub. S administrativní prací pomáhá Jiří Marsín, koordinátorem dotací je Václav 
Herzinger a účetnictví má pod palcem Radka Jahnová. Do personálního týmu jsme přivítali také hráčku Barboru Skopalovou, 
která se od června stará o sociální sítě spolku. Celkem 5 trenérů má novou šéftrenérku, kterou se od dubna 2021 stala zkušená 
Alena Sajdaková. Videa z turnajů pro hráče stříhal Jiří Svojanovský, a na každém turnaji naši skupinu doprovází vedoucí výpravy  
a externí fyzioterapeut. Mimo jiné klub na DPP zaměstnal jednotlivce pro jednorázové práce na propagační akci v rámci Mistrovství 
světa v parahokeji a pro organizaci Mezinárodního 24. havířovského turnaje v boccie. 
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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 na 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  jako klasický sportovní klub, vytváříme klubové zázemí, řídíme množství souvisejících procesů a rozvíjíme 
infrastrukturu nezbytnou pro plynulý chod celého sdružení.

Hráčům se věnuje 5 trenérů a šéftrenérka Alena Sajdaková, tréninky strávili 346 hodin. I přes všechna omezení se naši hráči zúčastnili 
2 národních turnajů, 3 mezinárodních turnajů v rámci Czech Boccia Tour v Praze, Plzni a Havířově, mezinárodního turnaje Boccia 
Tatra Cup na Slovensku, Mistrovství Evropy v Seville a dvou kol turnaje Start Boccia Cup pro začínající a rekreační hráče v Praze  
a Plzni. Celkově získali 7 zlatých, 8 stříbrných a 8 bronzových medailí.

Vrcholem trenérské přípravy jsou soustředění.  
V klubu jsme začali menším soustředěním pro 
hráče BC3, které proběhlo v Olomouci pod vedením 
Milana Svojanovského. Velkého klubového 
soustředění, které proběhlo 23. – 25. 8. na Čeladné, 
se zúčastnilo 7 boccistů, jejich asistenti, trenérky  
a fyzioterapeut. Většinu dne jsme trávili tréninkem 
na hale, jedno dopoledne jsme navštívili hotelové 
fitko, věnovali jsme se skupinové a individuální 
fyzioterapii a večery završili školením pravidel. 

Naši reprezentanti se rovněž zúčastnili 2 soustředění 
reprezentace v Nymburku. 

Soustředění Čeladná



10

JAK FUNGUJEME

POLITIKA
Významné změny pro budoucnost paralympijského sportu a pro samotný sport boccia se udály ve vrcholných organizacích 
zastřešující para sport v ČR. Naději pro zásadní změny v para sportu snad přinesou historicky 1. demokratické volby Českého 
paralympijského výboru. Do čela byli zvolení zástupci, kteří se para sportu aktivně a dlouhodobě věnují a náš klub je dlouhodobě 
podporoval. 

Další, pro bocciu ještě zásadnější, změnou je vyhlášení gestorů jednotlivých sportů ze strany Národní sportovní agentury. Do této 
chvíle byla Česká federace Spastic Handicap národní autoritou pro bocciu a my, jako její členové, jsme dlouhodobě upozorňovali 
na nečinnost a rapidně ubývající počty boccistů. Vrcholem byla velmi nízká účast Mistrovství České republiky (35 sportovců)  
a Národní soutěže (10 sportovců). Jsme proto velmi potěšení, že nově zvoleným gestorem a národní autoritou pro sport boccia 
byla Národní sportovní agenturou zvolena Česká federace boccii z. s., kterou od začátku aktivně podporujeme a podílíme se na 
její činnosti.
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA



12

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Kateřina Šajnarová
předsedkyně

Petr Kalman
místopředseda

Milan Svojanovský
místopředseda

Jiří Marsín
místopředseda

Václav Herzinger
místopředseda

Klub má nyní 70 členů, z nich pak 23 sportovců.  Jsme 2. největším klubem v České republice a díky skvělým výsledkům našich 
hráčů jsme také 2. nejúspěšnějším. V reprezentaci bylo 5 našich boccistů – Roman Sajdak, Jiří Svojanovský, Barbora Skopalová, 
Václav Herzinger a Jiří Marsín.

Po dubnové online volební schůzi členů výkonného výboru a členů revizní komise byla do čela klubu zvolena Kateřina Šajnarová 
jako předsedkyně spolku, a Milan Svojanovský, Petr Kalman, Jiří Marsín a Václav Herzinger jako členové VV. Do čela revizní 
komise byl zvolen Matěj Ostárek, jako člen pak David Hošťálek a bývalý předseda Martin Kučera. 

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

V roce  2021 jsme na kurty vrátili za přísných podmínek v průběhu května. A jak to probíhalo? 

Start Boccia Cup 2021
Příležitost pro začínající či rekreační hráče. Prvního kola turnaje, který se konal v Praze 3. 10., se zúčastnili 3 vlci, ti získali 2 zlaté  
a 1 bronzovou medaili. V druhém kole v Plzni nás ve dnech 20. – 21. 11. reprezentovala Anička Jurošková se spoluhráčkou Lenkou 
a společně vybojovaly 3. místo.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ

Czech Boccia Tour 2021 

Mezinárodní seriál 3 závodů pro vrcholové boccisty. Odstartoval jej MMČR v Praze konané 11. – 13. 6, celkem se zúčastnilo  
40 hráčů, z nichž 8 byli hráči HSC Havířov. Celkově jsme vybojovali 1 zlatou a 2 stříbrné medaile. Další kolo organizoval 22. – 24. 10. 
náš klub, a v řadě 24. havířovského turnaje v boccie se celkově zúčastnilo 48 sportovců. Průběh zajišťovalo 7 členů organizačního 
týmu, 25 rozhodčích a 12 pomocníků. Našich 10 vlků vybojovalo 1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. Seriál byl završen 
Boccia Cupem v Plzni 2. – 5. 12. za účasti 8 havířovských boccistů s celkovým ziskem 1 zlaté, 2 stříbrných a 2 bronzových medailí.

 

Boccia Tatra Cup Slovensko

Čtyři naši hráči se 18. – 26. 6. zúčastnili mezinárodního turnaje Boccia Tatra Cup na Slovensku s celkovým ziskem 2 stříbrných 
medailí. 

Sevilla European Championships

Největším úspěchem byla nominace Romana Sajdaka a jeho spoluhráčky/trenérky Aleny Sajdakové na Mistrovství Evropy SEVILLA 
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS organizované mezinárodní autoritou World Boccia, konané 22. 11. – 1. 12. Na prvních příčkách se 
sice neumístil, ale to nemění nic na tom, že jsme na Romana patřičně hrdí.
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ÚSPĚCHY NAŠICH BOCCISTŮ

Mistroství ČR a Národní soutěž

V neposlední řadě se hráči HSC Havířov zúčastnili 2 kol národní soutěže pořádané Českou Federací Spastic Handicap. Poskrovnu 
obsazené Mistrovství ČR se konalo 24. – 26. 9. v Nymburku a naši hráči získali 1 zlatou a 2 bronzové medaile. Ještě méně 
účastníků přijelo na národní soutěž v Nymburku, která se namísto dvou dnů konala pouze 27. 11., za HSC Havířov reprezentoval 
a 1. místo získal Václav Herzinger. 

Posledním turnajem roku byl klubový Vánoční turnaj konaný 14. 12. v Olomouci za účasti 6 hráčů
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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. 

Na začátku roku jsme vyhodnotili kampaň #UKAŽKOULE! Intenzivní přípravy trvaly téměř rok a pokračovala samotná 
realizace, účast na akcích a v médiích. Rozšiřování povědomí o parasportu a obzvláště boccie jako takové je jeden  
ze 4 bodů hlavní činnosti HSC Havířov. V letošním roce jsme se zapojili do 2 významných sportovních událostí a 5 měsíců 
připravovali online propagační kampaň s názvem Vyboccuji z řady! Do všech projektů se aktivně zapojili naši hráči  
a členové.

Mistrovství světa v para hokeji se konalo 19. – 26. 6. v Ostravě a my byli po celou dobu konání u toho. Potkat jste nás mohli ve 
fanzóně v našem stánku, kde si návštěvníci mohli bocciu vyzkoušet či si s námi o sportu popovídat. 

Již několik let se aktivně zapojujeme jako dobrovolníci v rámci závodu Havířovská desítka, letošní 6. ročník se uskutečnil  
17. 10. v centru Havířova. Máme zde svůj stánek s merchem, startujeme jednotlivé závody, podporujeme běžce na trati, 
předáváme ceny, atd. Jsme vděční, že kromě příležitosti propagovat náš sport nás také běžci obdarovávají 100 Kč ze startovného, 
tedy celkovou částkou 69 500 Kč, kterou společnost Heimstaden zdvojnásobila na 139 000 Kč.
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DALŠÍ AKTIVITY

Největším propagačním projektem roku 2021 byla příprava a realizace online seriálu Vyboccuji z řady!, která zabrala 5 měsíců.  
V pondělí 22. listopadu 2021 se tak na webu a sociálních sítích HSC Havířov objevil první teaser. Následovalo vždy za týden 
jedno z připravených videí a pětidílný seriál postupně odkryl všechna nejdůležitější témata. Třeba jak se boccia hraje, jak se do 
ní zapojit nebo co boccia hráčům dává. Cílem bylo prostřednictvím krátkých formátů tento svižný sport jednoduše představit.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek                      
Oprávky k dlouhodobému majetku                    
Pohledávky                                                          
Krátkodobý finanční majetek                     

Aktiva celkem

 
PASIVA

Vlastní zdroje                                                  
Rezervy                                         
Dlouhodobé závazky                                         
Krátkodobé závazky                                                                                                

Pasiva celkem

  
10

222
-159

13
320

406
 
 

340
0
0

66                                                      

406

  
10

134     
-144

-55
223

168
 

115
0
0

53

168

1.1.2021 31.12.2021

Stejně jako v předchozích letech tvořily největší část rozpočtu účelově vázané dotace. Celková výše dotací pro rok 2021 byla  
1 069 600 Kč. Velkou měrou se zvedly také dary, které v roce 2021 dosahovaly téměř 410 000 Kč. Příspěvky ze strany členů činily 
necelých 40 000 Kč. Největšími náklady spolku jsou služby (ubytování, stravování a cestovné pro hráče i asistenty, pronájmy tréninkových 
hal, fyzioterapie, audiovizuální služby, grafické práce, provoz klubového auta, atd.) a mzdové náklady. Uzpůsobili jsme klubové auto  
pro potřeby sportovců zakoupením nájezdové plošiny a kotvení pro vozíky v celkové hodnotě 87 700 Kč. 

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

1 472
99
99

0
0
0

31
6

646
599

2
15

1

1472

176
3

84
330
276

37
1118

1711

239
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PLÁNY PRO ROK 2022

Kdo ví, čeho chce dosáhnout, hledá cestu snadněji. Pro rok 2022 jsme si definovali několik dílčích aktivit a akcí, jejichž realizace 
přispívá k naplňování poslání a cílů Handicap Sport Club Havířov.

• Jeden z důležitých bodů se zaměřuje na definici naší identity, chystáme změnu názvu klubu a oprášení loga. 

• Minimálně zachováme aktuální standard běžných činností, tedy fungování organizačního týmu, zázemí pro tréninky  
a soustředění našich sportovců 

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

• Podpoříme naše nejlepší reprezentanty (aktuálně 5 sportovců)  v účasti na mezinárodních turnajích.

• Budeme se účastnit propagačních akcí, kde budeme šířit osvětu našeho sportu - reBarbora Open Music, ParaFest, 
Havířovská desítka.

• A jelikož jde o jubilejní desátý rok fungování našeho spolku, tak rok zakončíme událostí: 26. havířovským turnajem  
v integrované boccie // 10. narozeninami HSC Havířov.
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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 Václav Herzinger.

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

Děkujeme hráčům za jejich skvělé výsledky.

Děkujeme Václavu Herzingerovi za zajištění fundraisingu spolku.

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

Děkujeme Jiřímu Marsínovi za správu administrativy a narozeninových přání.

Děkujeme Radce Jahnové za zpracování účetnictví.

Děkujeme Adéle Ostárkové za administraci havířovského  turnaje.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Jiřímu Svojanovskému za střih videí ze zápasů.

Děkujeme Barboře Skopalové za správu sociálních sítí.

Děkujeme Marku Schmidovi za kalendář akcí a komunikaci s hráči.

Děkujeme uskupení Úplnějinak.cz za grafické práce. 

Děkujeme Miroslavu Hodečkovi za pořízení a zpracování fotografií.

Děkujeme Cousin ś Production a Lukáši Kaletovi za práci na projektu Vyboccuji z řady!

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

Děkujeme  všem partnerům a dárcům, bez kterých by klub nemohl finančně 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 realizaci havířovského turnaje..  
 

Děkujeme všem fanouškům  
za podporu.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme našim partnerům:



24

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.

Chcete nás podpořit? 
Ozvěte se nám na info@hschavirov.cz

Sledujte nás na:
www.hschavirov.cz • FB HSC Havířov  • IG hschavirov




