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3.12.2022 
Městská sportovní hala Havířov  



 

Úvodní slovo 
 
Vážení a milí příznivci boccii,  
 

Právě držíte v rukou turnajový zpravodaj Balón, který 
je už tradiční součástí Havířovského turnaje v boccie, 
tentokráte v té integrované. Balón vám poslouží jako 
průvodce celým dnešním dnem. Naleznete v něm informace 
týkající se organizace turnaje, pravidel, časového 
harmonogramu, občerstvení a doprovodného 
programu. V rámci turnaje budeme soutěžit o 
nejoriginálnější vánoční týmový dresscode, nejsympatičtější 
tým, nejsympatičtější rozhodčí a nejsympatičtějšího 
dobrovolníka či dobrovolnici.   

Letošní ročník turnaje je zároveň i oslavou 10. 
narozenin klubu HSC Moravia, který tento turnaj pořádá. 
Níže si také můžete přečíst rozhovor s Václavem Bučkem, 
který dnes září v týmu ,,My Čtyři“ po boku boccisty Jiřího 
Svojanovského. 
  Přejeme všem sportovcům jen to nejlepší a 
pamatujte „Žádný zápas nesmíte vzdát. A to ani když zrovna 
prohráváte.“ Velké díky patří všem, kteří se na přípravě a 
realizaci turnaje podíleli. 
Za organizátory turnaje,  
 
Barbora Skopalová 



 

Časový harmonogram 
 
 
8:00 – 8:30  registrace na místě 
 
9:00   zahájení turnaje 
 
11:30 – 12:30  výdej obědů 
 
16:30    finálový zápas 
 
17:15   vyhlášení 
 
17:30   ukončení turnaje 
 
18:00   Afterparty pro členy a hosty 
 
 
Po ukončení turnaje se přesuneme do Pizzerie Max, kde 
proběhne afterparty pro členy HSC Moravia a zvané hosty. 
Vstup je zdarma včetně bohatého rautu! Doporučujeme 
auta parkovat u Kauflandu, který se nachází přes cestu od 
restaurace. 
  



 

Kudy kam v hale 
 
Na kávu, koláčky nebo na nákupy merche našeho klubu 
musíte do Bufetu. V něm vás obslouží bufetmáma Marcelka, 
která vám nejen připraví kávičku, ale také daruje úsměv. Ke 
kávičce si můžete dát lahodné koláčky ze Semagu či koblížky 
z CrossCafe. Oběma partnerům tímto děkujeme. Pokud by 
vám byla zima nebo nemáte ještě vánoční dárky, využijte 
možnosti koupit si HSC merch ve výrazných slevách. 
 
Rozhlédne-li te se po hale, můžete zahlédnout naší Stěnu 
slávy. Najdete tady fotky, diplomy, ústřižky z článků či další 
vzpomínky napříč 10 letům našeho klubu.  
 
Na oběd vyražte do naší romantické restaurace v centru 
Recepce. Ano, tam, kde jste se registrovali, se na vás budou 
usmívat od 11:30-12:30 Gabča s Marcelkou, a pokud je 
opětujete úsměvem, tak vám možná dají oběd 😊😊. 
 
V zadní části haly najdete na síti vyvěšeny rozpisy zápasů, 
průběžné výsledky a rovněž hlasovací krabici. Co s ní? 
Vytipujte a oslovte pro vás největšího sympaťáka mezi týmy, 
rozhodčími a dobrovolníky, a dejte jim hlas!  
  



 

Zajímavosti k dnešnímu dni 
 
Dnes má svátek Svatoslav, dříve také František Xaverský. 
Pranostiky pro dnešek znějí „O Františku Xaveru ledový vítr 
fičí od severu“ a „O Františku Xaveru vítr fičí od severu“ 
Co se týče počasí, očekáváme spíše zataženo s teplotami 
okolo 2°C. 
 
Herní systém 
Soutěží se v týmech s minimálně 3-6 hráči.  
V týmu musí být minimálně 1 hráč s tělesným handicapem. 
Do zápasu mohou zasáhnout pouze 3 hráči. střídání v týmu 
může probíhat mezi směnami. Spoluhráč v kategorii BC1 či 
BC3 může být zároveň hráčem v týmu. Integrovaná boccia se 
řídí stejnými pravidly jako boccia bez tohoto přívlastku, jen s 
tím rozdílem, že hry se mohou účastnit i hráči bez hendikepu. 
Hraje se v sedě, na vozíku nebo na židli. 
 
Vyhlášené soutěže 
Turnaj v integrované boccie 
Nejoriginálnější vánoční týmový kostým 
Nejsympatičtější tým 
Nejsympatičtější rozhodčí 
Nejsympatičtější dobrovolník 
 



 

Představení účastníků a jejich sloganů 
 
Týmy 
 
Paroháči ,,Paroháči hraví jsou, koule koulí před sebou.“ 
Hanáčtí vlci ,,Všichni máte maskota ale my máme Kouťase!“ 
Majda tým ,,Neunikne mi ani koule.“ 
Havířovská desítka ,,Radši koule v ruce než jack na střeše.“ 
Torpédo ,,Vlčí torpéda se nevzdávají.“ 
Vánoční skřítci ,,Když je třeba bojovat, bude Libor blokovat.“ 
Gerča ,,My To Vyhrajeme!“ 
Hells balls ,,Když Hells při hře válí soupeře to pálí!!!“ 
 
Skopali 
Pupíci 
My Čtyři 
Marshmallow  
HSC VM – Bouráci  

HSC VM – Tučňáci 
Vánoční hvězdy  
Dream team 
MTV 

 
Rozhodčí
 
Zbyněk Kučera ,,Neunikne 
mi ani koule!“ 
Dominik Kniezek ,,Hej, hej, 
hej, koulej koule dalej.“ 

Marie Němcová ,,Nohy 
nebo kola, jsme v tom zase 
znova.“ 
 
 



 

Radek Šnajdr 
Gabriela Kaločayová 
Marcela Kučerová  
Natalie Strachotova  
Julie Wernerová  

Nikol Sedláčková  
Alena Sajdaková  
Klára Vajglová 
Martina Miavcová 
Martina Páclová

 
Dobrovolníci 
 
Kateřina Šnajdrová ,,Ejkejej, Šajny je nej!“ 
Michal Kučera ,,Naplním předvolební slipy.“ 
Marcela Šajnarová 
 
Nezapomeňte pro vaše favority mezi sympaťáky hlasovat! 
Každý může dát 1 hlas v každé kategorii. 
 
 
Milníky v historii HSC Moravia 
 
28.11.2012 - založení HSC Havířov 
Červenec 2013 – první klubové soustředění ve Velkých 
Losinách 
Červenec 2014 – první trenérské soustředění 
29.3.2014 - Havířovský turnaj poprvé v týmech 
11.4.2014 - Radek Štěpánek na tréninku boccii 
Září 2014 - Jirka Svojanovský na MS v Pekingu 
Říjen 2014 - první liga poprvé v Havířově 



 

18.10.2014 - nultý ročník Havířovské desítky 
Duben 2015 - Evropský pohár v Barcelon 
2016 - kalendář přání boccistů HSC Havířov 
Březen 2016 - 15. integrovaný turnaj s významnějšími 
osobnostmi + afterparty v Prvním havířovském minipivovaru 
Srpen 2017 - soustředění s hokejisty AZ Havířov v Polsku 
9.9.2017 – pořádáme soustředění rozhodčích  
1.6.2018 - 1. klubová tisková konference 
17.7.2018 – pořádáme soustředění trenérů 
8.12.2018 - jubilejní 20. havířovský turnaj v integrované 
boccie 
2019 - kalendář Humans of HSC Havířov 
Únor 2019 - stěhování kanceláře (z Lučiny do garáže) 
Červen 2019 - soustředění s hokejisty AZ Havířov v Polsku 2 
Říjen 2019 - Scottish International Boccia Open 
Říjen 2019 – nová kancelář a sídlo spolku v Porubě 
2020 – kampaň #UKAŽKOULE! 
1.1.2020 – nová předsedkyně 
únor 2020 - Boccia na ledě s AZ Havířov 
2021 – kampaň Vyboccuji z řady! 
červen 2021 – historicky 1. pracovní úvazek 
2022 – 5 hráčů v reprezentaci 
Říjen 2022 – máme další 2 pracovníky na pracovní úvazek a 
vytváříme chráněné pracoviště 
 
Jsme 2. nejpočetnějším a 2. nejúspěšnějším boccia klubem 
v České republice



 

Rozhovor 
 
Václav Buček. Na LinkedIn se představuje jako Marketing & 
Event Manager společnosti Sirius Finance a.s., jako jednatel 
společnosti LeadX Group s.r.o. a jako prezident klubu Start98 
Kunratice. V minulosti nám pomáhal se zajištěním veškerého 
merche a dresového vybavení ve spolupráci s firmou JER53Y. 
Dnes je tady hlavně jako náš dlouholetý kamarád a fanoušek 
našeho klubu.  
 
Co Vás k boccie a našemu klubu přivedlo? 
Byl to skvělej chlapík, bývalý předseda Martin Kučera. 
 
Spolupracujete s HSC Moravia už dlouho. Vzpomínáte si na 
začátky? Nějaká vtipná či zajímavá historka? 
Podle mě to začalo asi v roce 2014-15 tím, že jsem Martinovi 
pomáhal zařizovat výrobu dresů, triček a merche pro HSC u 
Jersey53, potom se do toho ještě zapojila Šajny a jelo to. 
Myslím, že v roce 2016 jsem byl poprvé na turnaji a co si tak 
pamatuji, tak jsem lehce bojoval sám se sebou, protože jsem 
přijel rovnou ze stodolní :-), ale to jsem byl ještě mladý 
floutek. 
 
Jedná se o Váš první integrovaný turnaj, nebo už jste se 
některého zúčastnil? 



 

V roce 2016 jsem hrál poprvé s Jirkou Svojanovským a jeho 
tátou hned v následujícím roce jsme turnaj vyhráli. Měl jsem 
z toho ohromnou radost, protože Jirka a jeho táta jsou úžasní 
lidé a je pro čest s nimi zase být v jednom týmu a tentokrát 
jsem do toho uvrtal také svou manželku, aby tu atmosféru 
také zažila. 
 
Je něco, co byste rád popřál či vzkázal účastníkům turnaje? 
Nepochybuji o tom, že všichni si jdou turnaj užít, takže snad 
jen přesnou mušku a taky trochu toho pověstného štěstíčka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST, PŘEJEME PŘÍJEMNOU 
HRU, ZÁBAVU A NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY S NAŠÍM KLUBEM! 😊😊 


