
Kategorie SRDCOVKA 

Organizace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně – Nerad 

Projekt: Nákup techniky pro organizaci  

Proč zrovna tento projekt? 

Naše jednotka obdrží v průběhu měsíce února nový dopravní automobil. Podstatou projektu je 

pořídit k tomuto vozidlu nákladní přívěs o nosnosti minimálně 1.000 kg. Ten pak bude primárně 

využíván k dopravě technického vybavení na tréninky sportovních družstev na vzdálenější 

sportoviště. Dále je jeho využití při převozu různého nářadí na sportovní a společenské akce 

pořádané naší organizací jelikož se jedná o objemnější věci, které nelze umístit do dodaného vozidla. 

Na co budou finance využity: Nákladní přívěs 

HESLO PROJEKTU: Máme vybavení, techniku i dostatek dětí, 

ale jak s tím odjeti? 

 

 

  



Kategorie SRDCOVKA 

Organizace: Taneční Klub Kmit, z. s. 

Projekt: Ozvučení pro Kmit 

Proč zrovna tento projekt?  

Hudbu, jež je základem pro naši práci, reprodukujeme pomocí přenosného radiomagnetofonu, na 

který se složili zakládající členové spolku v roce 2015. Tento přenosný radiomagnetofon je sice jeden 

z nejvýkonnějších ve svém sektoru, ale pro prostor cca 1000 m3, který využíváme je nedostatečný. 

Cílem projektu je poskytnout členům Tanečního klubu Kmit kvalitní ozvučení, ve kterém probíhají 

tréninky, soutěže a jiné akce spojené s naší činností.  

Na co budou finance využity: 2x aktivní reproduktory s Bluethoot rozhraním 

HESLO PROJEKTU: Bez zvuku není hudba, bez hudby není 

tanec, bez tance není KMIT! Tak Podpořte náš projekt, ať 

tancem můžeme žít. 

 

  



Kategorie SRDCOVKA 

Organizace: Bowlingový spolek Jadran 

Projekt: Celoroční činnost družstva mládeže 

Proč zrovna tento projekt? 

Družstvo dětí se již 2. rokem připravuje v Bowlingovém centru Jadran ve Frýdku-Místku. Zúčastňuje 

se "Juniorské ligy ČBA" a dalších turnajů v ČR. pravidelné tréninky a účasti na turnajích jsou finančně 

značně nákladné. Dotaci bychom chtěli využít k částečné úhradě nájmů bowlingových drah. 

Požadovaná výše příspěvku tvoří asi polovinu ročních nákladů na pronájem drah pro družstvo. 

Na co budou finance využity: Pronájem bowlingových drah 

HESLO PROJEKTU: Na bowlingu je nejkrásnější jeho 

nevyzpytatelnost. 

 

 

  



Kategorie SRDCOVKA 

Organizace: FBC OSTRAVA o.s. 

Projekt: Podpora činnosti dětí a mládeže ve florbalovém klubu FBC 

Proč zrovna tento projekt?  

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu vybavení poskytnout dětem a mládeži Moravskoslezského 

regionu nejen sportovní, ale i kulturní vyžití a reprezentovat klub na poli sportu v regionálním, 

národním ale i mezinárodním měřítku prostřednictvím široké hráčské základny a stále se zlepšujících 

týmů, a tím podporovat pozitivní obraz klubu a potažmo i města Ostravy v celé České republice. 

Cílem je zlepšení zázemí pro florbalový trénink dětí a z toho vyplývající zkvalitnění jejich tréninků a 

přípravy na ligové zápasy a turnaje. Cílem je také poskytnout dětem místo, kde mohou trávit volný 

čas a zvednout tak děti od dnešních počítačů apod. 

Na co budou finance využity: Dresy, tréninkové vybavení (míčky, kužely, překážky, florbalové 

narážeče apod.) 

HESLO PROJEKTU: Podpořte naše děti ve sportovním klubu 

FBC OSTRAVA  



Kategorie PRO REGION 

Organizace: FK Gascontrol Havířov, z.s. 

Projekt: Materiálové vybavení pro družstvo juniorek 

Proč zrovna tento projekt?  

Projektem bychom rádi zlepšili materiálové vybavení nově se tvořícího družstva juniorek v našem 

klubu. Jednalo by se o nákup sady dresů, míče na mistrovské zápasy a tréninky, tréninkové pomůcky 

a částečné pokrytí nákladů odměny pro trenéry družstva na základě dohody o provedení práce. 

Na co budou finance využity:  Sada dresů, míče pro tréninky a zápasy, tréninkové pomůcky, 

hodnocení trenérům. 

HESLO PROJEKTU: "JSME HRDÍ NA SVŮJ TÝM "   

 

 

  



Kategorie PRO REGION 

Organizace: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové 

Projekt: MUZIKA PRO KOSTELNÍ MYŠI 

Proč zrovna tento projekt?  

Husův dům v Orlové často ožívá hudbou. Konají se zde koncerty, vystupují zde písničkáři, rockové 

kapely i pěvecké sbory. V suterénu funguje zkušebna, využívaná mladými hudebními 

experimentátory. I při pravidelných bohoslužbách zde zní písně v netradičním podání a kytaru či bicí 

slyšíme tak často jako varhany. "Muzika pro kostelní myši" pomůže, aby v "kostelním" prostředí 

zaznívala moderní hudba pravidelně a přiměřeně prostředí. Plánujeme v průběhu roku uskutečnit 4 

samostatné koncerty různých hudebníků a dvakrát měsíčně "kytarovou" bohoslužbu, při nichž 

využijeme nástroje a malý mixpult.  

Na co budou finance využity: honorář účinkujících při koncertech, hudební nástroje (el. bicí, basová 

kytara), malý mixpult + příslušenství (kabely, apod.), Ozvučení akcí. 

HESLO PROJEKTU: Hudbou vracíme život staré Orlové. 

 



 

  



Kategorie PRO REGION 

Organizace: THeatr ludem, z.s.  

Projekt: Zdravotní prevence a osvěta na 1. stupni ZŠ skrze divadelní lekce s loutkami 2018 

Proč zrovna tento projekt?  

Projekt navazuje na úspěšné realizace zdravotních dílen v roce 2016 a 2017. V roce 2018 zrealizujeme 

na 4 základních školách (Orlová, Frýdek-Místek a Ostrava)série 5 výchovně-vzdělávacích lekcí 

zaměřených na oblast zdravotní prevence a podpory zdraví. Lekce budou nabídnuty dětem ve věku 5-

7 let navštěvující přípravné třídy. Z pozitivních reakcí žáků a pedagogů víme, že se jedná o velmi 

vhodný způsob práce i o tematické zaměření. Pracujeme s žáky z méně podnětného prostředí, 

protože cítíme, že zde je důležité šířit zdravotní osvětu kvůli nedostatečným podnětům. Z NOKD 

budou hrazeny dílny v Orlové a Frýdku.  

Na co budou finance využity: organizace dílen, lektorné, propagace projektu. 

HESLO PROJEKTU: Barvička a děti už ví, jak předcházet 

nemocem. 

 

  



Kategorie PRO REGION 

Organizace: Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. 

Projekt: Vybavení klubovny Kroužku mladých včelařů Karviná 

Proč zrovna tento projekt?  

Kroužek mladých včelařů v Karviné vzniká při Včelařském spolku Moravy a Slezska z.s.. Navazuje na 

environmentální formy výchovy a vzdělávání, kterým se spolek včelařů věnuje při propagaci ochrany 

životního prostředí a včely medonosné ve školách a besedách. Zájem dětí je velký a chceme vytvořit 

kvalitní zázemí pro další rozvoj mládeže a propagaci včelařství. Vybavení klubovny interaktivní tabulí s 

dataprojektorem k této tabuli a SW významně zkvalitní výuku a postaví úroveň vzdělávání na 21. 

století. VSMaS zajistí personální zázemí kroužku a jeho chod. Vybavení bude sloužit nejenom kroužku. 

Na co budou finance využity:  Dataprojektor k tabuli a interaktivní tabule. 

HESLO PROJEKTU: Tak to nám ve škole neukázali … 

 


