
Evidenční 
číslo žádosti  

Název projektu - SPOLEČNĚ ZA 
SPORTEM   

Cíl projektu  Výše grantu Žadatel 

44 Meziokresní přebor žactva v plavání 
Organizace závodů pro nejmladší plavce z okresu 
Karviná a Frýdek Místek. Jedná se o dvoudenní 
plavecké závody, kde se závodí ve 36 disciplínách. 

20,000 Kč 
Kosatky Karviná-oddíl 

plavání, z.s. 

38 
Frýdecko -Místecké tréninkové 

centrum agility 
Pořízení tréninkových překážek pro výcvikové centrum 
Agility Kubánkov.  

20,000 Kč Zuzana Kubánková 

47 Písek na nohách, úsměv na rtech 
Cílem projektu je zajistit nákup, dopravu a výměnu písku 
na beachvolejbalovém hřišti, které bylo před deseti lety 
laicky a svépomocí vybudováno dobrovolníky. 

20,000 Kč Nicol Šostá 

13 
Rozvoj sportovních aktivit oddílu 

volejbalu TJ Sokol Svinov 

Cílem projektu je zpestřit a rozšířit nabídku tréninkových 
aktivit oddílu volejbalu TJ Sokol Svinov.  Prostředky 
budou využity na organizaci volejbalového turnaje. 

20,000 Kč 
TJ Sokol Svinov, oddíl 

volejbalu 

15 
Rozvoj sportovních aktivit oddílu 

sportovní gymnastiky TJ VOKD 

Cílem projektu je zpestřit a rozšířit nabídku tréninkových 
aktivit pro oddíl  sportovní gymnastiky. Hlavním cílem je 
organizace 5. ročníku Memoriálu Radovana Šellonga. 

20,000 Kč 
TJ VOKD Ostrava - 

Poruba z.s. 

55 
Činnost flagových týmu mládeže 

Ostrava Steelers v roce 2020 

Cílem projektu je podpora mládeže v přípravě na soutěž 
a v samotné soutěži, která se na podzim roku 2020 
uskuteční pod záštitou ČAAF. 

20,000 Kč Ostrava Steelers z.s. 

43 
GB Draculino Třinec - akademie 

bojových umění 

Nákup a instalace sportovně bezpečnostního vybavení  
tj. obnova nevyhovujícího stavu podlahy v tělocvičně – 
tatami, obložení zdi žíněnkami do cca výše pasu jako   
prevence úrazu při nácviku sebeobrany.     

20,000 Kč GB Draculino 

8 Stolní tenis dětem 
Cílem projektu je zabezpečit a vylepšit tréninkové 
podmínky (pořízení tréninkových a závodních míčků, 
potahů, sítěk). 

20,000 Kč 
Klub stolního tenisu a 

plavání, z.s. 

29 Talent CUP 2020 

TALENT CUP je jeden z mezinárodních festivalů 
turnajů, které pořádá BŠŠ, a je určen pro nejmenší 
šachisty. Je mu pravidelně vyhrazen jeden prodloužený 
víkend v prosinci (celkem 4 dny).  

20,000 Kč 
Beskydská šachová škola 

z.s. 

 


