
Podpořené projekty v kategorii SPORT 2017

Evidenční číslo 

žádosti
Název projektu Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel

25 Májové závody

Atletický mítink pro děti a mládež. Cílem je přivést děti k 

pravidelnému sportování. Velký zájem dětí i rodičů (600 

dětských závodníků).

20 000 Kč
TJ Slezan Frýdek-

Místek, z.s.

16
Mezinárodní hokejový turnaj pro děti (ročník 2008 a 

mladší)

Uspořádání turnaje pro mladé začínající hokejisty (120 - 150 

dětí).
20 000 Kč Alan Janák

26 3. NoEXCUSE!
Uspořádání 3. ročníku mezinárodního turnaje v brazilském 

jiu-jitsu pro děti, mládež i dospělé. 
20 000 Kč GB Draculino

33 Malé děti - velké sportovní cíle

Uspořádání každoroční sportovní soutěže pro žáky šesti 

malotřídních škol (1. - 5. ročník) z okolí Bruzovic - děti 

soutěží v pětiboji. Finance by se použily na sportovní 

potřeby - využití i dětmi z MŠ a ŠD.

5 100 Kč ZŠ a MŠ Bruzovice

86 Katusha 2017

Realizace outdorového závodu ve všech kategorích (běh do 

vrchu, paragliding a MTB). Zajištění doprovodného 

programu pro děti i dospělé. 

20 000 Kč
El Speedo - flying 

comunity o.s.

96 Běh na Emu
Veřejný běžecký závod v délce 10 km na haldu Ema, dětský 

běžecký závod a soutěže pro děti.
20 000 Kč LK Baník Ostrava, z.s.

98 Havířovská desítka 2017

Městský běh určen pro širokou sportovní veřejnost. 

Závodníci přispívají částkou ze svého startovného na 

činnost sportovců na vozíku. Handicapovaní sportovci v roli 

spoluorganizátorů.

20 000 Kč
Handicap sport club 

Havířov, z.s.

61
Biatlonová příprava dětí a mládeže - našim cílem 

jsou cíle naších svěřenců

Zajištění sportovní přípravy dětí a mládeže v klubu biatlonu. 

Zakoupení letních dresů. Uspořádání dvou závodů pro 

biatlonisty z MSK.

19 000 Kč

Biatlonklub SMTu 

Poruba při DDM 

Ostrava - Mar. Hory, 

p.s.

77 Účast na mezinárodním turnaji Taekwondo WTF
Účast na závodech Bratislava Open ve sportovním boji 

Taekwondo WTF. 
7 300 Kč

TJ Sokol Frýdek-

Místek

15 Radši box než ulice

Cílem  je zabezpečit chlapcům ze sociálně vyloučených 

lokalit trénink a rozvoj v boxerském sportu. Prevence 

kriminality a "špatné party".

15 000 Kč Boxing King Club z.s.


