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Požadovaná
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Žadatel

Nákup sady dresů a míčů pro mládežnická družstva

Fotbalový klub První SC Staré Město, z. s. je společenskou organizací, která
se zaměřuje hlavně na rozvoj a výchovu mládeže. Celkový počet členů je
230, z toho dětí a mládeže 180. Družstva mládeže tvoří družstvo mladších
žáků, starších žáků a dorostu, kteří hrají své soutěže v rámci
Moravskoslezského fotbalového svazu s tím, že na svá utkání zajíždějí do
mnoha lokalit Moravskoslezského kraje.

9000

První SC Staré Město, z. s.

Florbalové mantinely pro celoroční využití

Projekt je určen na koupi florbalových mantinelů, které náš oddíl FBC Letka
využije v rámci trénování nejen celoročních tréninkových jednotek v halách,
ale také na venkovním hřišti, které jsme letošního roku zakoupili. Toto
venkovní hřiště budeme využívat pro venkovní trénování, zejména v této
době, jelikož trénování v halách je nejisté. Dále jej budeme využívat pro
naše dětské sportovní tábory.

20000

FBC Letka, z.s.

Tenis Vratimov

Podpora mládežnických kategorií v tenise. 1/ Tréninkové pomůcky, opravy
tenisových kurtů jako jsou sítě a tenisové čáry. 2/ Ceny na turnaje
organizované Českým tenisovým svazem. Kategorie Babytenis termín
8.8.2021, Mladší ž. 14.-16.8.2021, Starší ž. 25-27.9.2021. 3/ Trička s logem
klubu a poskytovatelem grantu(HMMC) pro všechny věkové kategorie.

20000

TC Biocel Vratimov z.s.

Náš Sportovní klub stolního tenisu Frýdlant nad Ostravicí, z. s. vznikl v roce
2005. Pod vedením dlouhodobé reprezentantky Marie Hrachové, která se
na letních olympijských hrách v Soulu v roce 1988 umístila na 4. místě ve
Podpora mladých stolních tenistů Sportovního klubu Frýdlant nad
Ostravicí, z. s.
dvouhře. Věnujeme se našim dětem a mládeži od 6 let. Dosahují úspěchů v
odpovídajících turnajích okresní, krajské i celostátní úrovně. Pořádáme
různé turnaje pro děti a mládež.

20000

Sportovní klub Frýdlant nad
Ostravicí, z. s.

20000

TJ Sokol Frenštát p. R.

38

Oprava hrací plochy v sokolovně Frenštát

Dotace bude použita na zlepšení podmínek k sportovní činnosti v
Sokolovně Frenštát pod Radhoštěm. Již delší dobu nás velmi trápí
nevyhovující parketová podlaha. Původní povrch je již velmi poškozen, v
některých místech jsou uvolněny parkety, podklad pod parketami je
zhroucen a parkety jsou vyštípány.

92

Rekonstrukce a vybavení haly pro tréninky parkouru a gymnastiky
dětí a mládeže

Projekt je o rekonstrukci a vybavení haly ve Frýdku-Místku, která bude
sloužit jako sportovní centrum zaměřené na výuku parkouru, gymnastiky a
akrobacie pro děti a mládež. S funkční zónou, jógou nebo bojovými sporty
bude vhodné i pro širší veřejnost.

20000

Improve Yourself, z.s.

Ochranné a tréninkové pomůcky pro mládež

Pro větší bezpečnost hráčů chceme pro všechny mládežnická družstva
věkových kategorií od 6 do 16 let našeho klubu k ochraně hlavy pořídit
ochranné ragbyové přilby, které chrání hlavu hráče před nárazy při
kontaktech s protihráči, při pádech na zem apod. a tréninkové pomůcky
(pevné zdi hráčů po 5 hráčích s možností variabilní změnou rozestavení
hráčů – figurín dle potřeby) pro nácvik útočných situ

20000

Rugby Club Havířov, zapsaný
spolek

26

Benefiční běh Běhej na vsi

Benefiční běh Běhej na vsi je pro všechny věkové kategorie. Motivuje běžné
lidi, aby si zkusili zazávodit na 5km a děti k soutěži na krátkých trasách.
Pohyb prospívá všem obzvláště nyní při velkém zastoupení sedavého
zaměstnání či stále častějšímu klidovému způsobu zábavy dětí. Protože
projekt je benefiční, lidé zahazují svůj stud a k pohybu jsou motivováni svou
snahou pomoci druhým.

10000

Bez Mámy,z.s.

41

Hukvaldy sportují

Zakoupení outdoorového cvičícího stroje, který přispěje ke zlepšení fyzické
kondice dětí, dospělých i seniorů Hukvald a okolí. Pravidelné cvičení vede k
lepšímu zdraví a možné změně životního stylu.

18000

ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy,
p.o.

79

Beskydský pohár žáků ve skoku na lyžích 2021

Jedná se již o 33. ročník Beskydského turné čtyř můstků - Kozlovice,
Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Nýdek. Startují zde děti
ve věku od 4 do 14 let. Počet startujících je v průměru 100 a ž 120.

20000

SKI klub Kozlovice, z.s.

Podpora materiálního vybavení 1. Judo club Baník Ostrava z.s. pro
rozvoj schopností a dovedností dětí

1. Judo club Baník Ostrava by rád získanými prostředky pořídil tréninkové
pomůcky a vybavení, které by byli využity na akcích pořádaných klubem,
konkrétně na příměstských táborech (12.07.2021-16.07.2021, 16.08.202120.08.2021), letním kempu (22.08.2021-29.08.2021) a podzimní
judovíkendu v Beskydech.

20000

1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

20

9

