Číslo
Tematická
projektu
oblast

Název

2022-Sp043

Společně za
sportem

Bezpečná tělocvična

2022-Sp088

Společně za
sportem

Nohejbal pro všechny

2022-Sp057

Společně za
sportem

Rozhýbat dvounohé i
čtyřnohé!

2022-Sp003

Společně za
sportem

Dolnolhotský BAJK
2022

Žadatel

Anotace

Jsme Gymnastický oddíl, patříme pod TJ Sokol F-M. Díky velkému zájmu o
naší gymnastiku jsem byli nuceni hledat nové prostory na cvičení abychom
uspokojili obrovskou poptávku a holčičky nemuseli odmítat. Malá
sokolovna nám už tedy nestačí a tak jsme si našli další prostory. To se
Tělocvičná jednota
povedlo a od září 2021 jsme se přestěhovali do prostor staré šicí dílny,
Sokol Frýdek-Místek kterou postupně rekonstruujeme a vybavujeme. Děláme vše proto, aby se
holkám u nás líbilo. Díky Vám chceme dětem dopřát nové žíněnky, aby se
zvýšila jejich bezpečnost při cvičení. Nyní používáme staré postelové
matrace, nebo vyřazené školní žíněnky
Jedná se o 4. ročník nohejbalového turnaje dvojic v Novém Jičíně pořádaný
v kategorii Open (bez omezení) pro nejlepší nohejbalisty z České a
Slovenské republiky. Bezesporu se jedná o nejkvalitnější nohejbalovou akci
v MSK - ať už jeho obsazeností - účast v roce 2021 byla celkem 38 týmů
tak kvalitou - hráči reprezentace, mistři republiky. Turnaji v roce 2021
Jakub Tomáš
přihlíželo v průběhu celého dne cca 300 diváků. Turnaj je otevřen také
hráčům rekreačním, kteří hrají kategorie trojic a tím získává celá akce na
jedinečnosti - hobby hráči či mladé naděje mohou na jedné akci hrát vedle
mistrů světa.
Sportovní skupina v Beskydech, která pořádá agility tréninky a závody
potřebuje finanční prostředky na nákup nových překážek, zabezpečovací
boudy na překážky jako ochranu proti krádeži. Z důvodu velké frekvence
tréninků a závodů a opotřebovanosti překážek je zapotřebí část těchto
pomůcek vyměnit. Dále finance na uspořádání agility závodu, kterého se
Barbora Kabátová
účastní děti i dospělí a proběhne jako ukončení prázdnin pravděpodobně v
srpnu. Závodu se zúčastní cca 50 týmů, předpokládaný počet diváků je
4násobný. Děti zužitkují zkušenosti, které nasbíraly během táborů v létě
pořádaných trenérkou.
Dolnolhotský BAJK 2022 je třetím ročníkem okruhového závodu horských
kol pro děti již od 5 let a pro dospělé bez věkového omezení. Součástí
tohoto závodu je i přípravka pro méně zkušené děti, které se chtějí
Sportovní a Kulturní
připravit na náš závod. Tato přípravka je pro všechny děti zdarma.
spolek Dolní Lhota z.s. Samotný závod se jede v lese v katastru obce Čavisov, nedaleko Ostravy a
patří k nejtěžším v regionu. Jsme součástí Bajkerské Amatérské Regionální
soutěže. Závod vznikl z lásky ke sportu a cyklistice. Dolnolhotský BAJK
dodržuje vlastní kodex vycházející z ochrany lesa a životního prostředí.

Požadovaná
částka

20 000

18 000

20 000

20 000

2022-Sp030

Společně za
sportem

30. ročník
mezinárodního
fotbalového turnaje
mladších žáků

2022-Sp064

Společně za
sportem

Jiu-Jitsu soustředění
pro děti

2022-Sp086

Společně za
sportem

Rozhýbejme děti

2022-Sp087

Společně za
sportem

Sportovní soustředění
TOM Krokodýl

2022-Sp022

Společně za
sportem

Mezinárodní hokejový
turnaj hráčů ročníku
2007 a mladší, název
„Fajný turnaj“

2022-Sp048

Společně za
sportem

Podpora výuky šachu
dětí

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků je vyvrcholením žákovských
turnajů, které fotbalový oddíl TJ Spartak Chuchelná každoročně připravuje
Tělovýchovná jednota na červen. Letos se navíc jedná o jubilejní 30. ročník, což dokladá, že jde již
o tradiční sportovní akci. Na turnaj budou pozvány i zahraniční týmy z
Spartak Chuchelná, z.s.
Polska a Slovenska, tradičním účastníkem turnaje je i tým z akademie FC
Baník Ostrava.

20 000

Každoroční soustředění jiu-jitsu pro děti na konci prázdnin, kdy se zahájí
nová sportovní sezóna. Této akce se pravidelně účastní kolem 30 dětí. Jde
o klasiku, na kterou se všichni netrpělivě těší :-)

20 000

GB Draculino

Dotace bude využita pro mladý a rychle se rozvíjející klub SK
CrossWeightliftingGym Bohumín. Klub se zaměřuje na tréninky vzpírání a
crossfitu. I přes to, že je klub malý a mladý, tak má za sebou velké úspěchy.
Nejmladší členové už posbírali medaile jak na lokálních, tak i zahraničních
CrossWeightliftingGym
závodech. Za dotace by klub pořídil nářadí pro kondiční tréninky, které
Bohumín z.s.
pomou cvičencům dosáhnout vyšší síly a fyzické vytrvalosti, které povedou
i k lepším sportovním výkonům. Nářadí klub také využije při organizaci
každoročních závodů pro mládež, kde děti budou soutěžit jak ve vzpírání,
tak i v crossfitu.
Týdenní sportovní soustředění pro 50 dětí (členy oddílu TOM Krokodýl a
nováčky) a 10 seniorů (prarodičů předškolních dětí) v RS Zálesí u Vítkova.
Cílem soustředění je růst fyzické zdatnosti účastníků, upevnění zdraví,
týmové spolupráce, navození pocitu sounáležitosti s přírodou a čisté
Asociace TOM ČR,
radosti ze života. To vše prostřednictvím nejen sportovní přípravy v hale i v
TOM 19061 Krokodýl přírodě, ale i nezapomenutelných zážitků (východ a západ slunce, spaní 1
noci pod širákem, kouzlo táborového ohně, hry a soutěže v přírodě...).
Aktivity jsou propojeny celotáborovou hrou s využitím prvků
mezigenerační spolupráce.
Jedná se o čtvrtý ročník turnaje dětí ročníku 2007, kterého se letos
zúčastní 10 mužstev z České republiky a Slovenska. Celkem se turnaje
Hokejový club Frýdek zúčastní minimálně 160 hráčů.
Místek, spolek
Vzhledem k mezinárodní účasti a bohatému doprovodnému programu,
věříme v mimořádnou propagaci města i sponzorů.
Dát dětem a mládeži z Frýdku - Místku a blízkého, ale i vzdálenějšího okolí,
možnost naučit se hrát šachy pod vedením kvalitních a zkušených trenérů
pro děti a mládež. Vedení individuálních a skupinových tréninků dětí, které
budou rozděleny podle šachových dovedností. Zvýšení intelektuálních
Interchess z.s.
schopností dětí a mládeže. Zlepšení schopnosti soustředění se dětí a
mládeže i ve škole a v běžném životě. Děti a mládež se naučí zvládat
stresové situace a rozhodovat se pod časovým tlakem. Aktivní způsob
trávení volného času. Posilování sociálních vazeb.

20 000

20 000

20 000

20 000

2022-Sp054

Společně za
sportem

2022-Sp066

Společně za
sportem

2022-Sp091

Společně za
sportem

2022-Sp016

Společně za
sportem

2022-Sp093

Společně za
sportem

2022-Sp004

Společně za
sportem

DK BIKESHOP Racing Team, z.s. je Ostravský cyklistický oddíl, který
sdružuje mimo dospělé členy také děti a mládež do 18 let. Našim hlavním
Zajištění trenérské
cílem je budování kladného vztahu dětí k cyklistice a sportu obecně a jejich
činnosti pro děti a
DK BIKESHOP Racing
organizovanému trénování. Děti se pravidelně zúčastňují a dosahují
úspěchů jak na regionálních, krajských, tak také celorepublikových
mládež DK BIKESHOP
Team, z.s.
závodech. Pro děti jsou pořádány pravidelné tréninky na kole (2x - 3x
Racing Teamu
týdně) a přes zimu v hale. Kvůli velkému počtu dětí, tj. 28, je nutná účast
minimálně tří trenérů.
Tělovýchovná jednota Opava, z.s. se po celou dobu činnosti zabývá
prakticky všemi běžnými sporty pro děti, mládež a ženy. Spolek má několik
Cvičení pro zdraví a pro Tělovýchovná jednota
oddílů. Žádost se týká oddílu rekreačního sportu, kde je tělesná pohybová
radost
Opava, z.s.
aktivita provozována ve volném čase, slouží k fyzickému a psychickému
rozvoji člověka.
Rozvoj stolního tenisu pro děti a mladé v akademii stolního tenisu ve
Frýdku-Místku. Za 6 let fungování oddílu jsme se již prosadili mezi špičku
Akademie stolního
mládežnického stolního tenisu v ČR. Hráč Tomáš Fabián je v kategorii do
tenisu ve FrýdkuTTC Frýdek-Místek, z.s. 11 let jedničkou v ČR a 4. hráč světového žebříčku. V oddíle máme spoustu
nadějných hráčů ve věku 4-8 let. Těmto mladým nadějným hráčům
Místku
chceme zlepšit tréninkové podmínky, zakoupit robota, uspořádat
soustředění. (Tento rok budeme pořádat 4 příměstské kempy.
Sportovní příměstský tábor pro děti 6-12 let, druhý ročník, program
Sportovní příměstský
Sportovní klub policie
zaměřen na sportovní hry dětí, ale dále např. ukázka kynologie-výcvik
služebních psů, výlet do Beskyd, návštěva JUMP CENTRA, koloběžky kolem
tábor, děti 6-12 let
Frýdek-Místek z.s.
Olešné, návštěva aquaparku Olešná, atd.
Naše organizace se zaměřuje hlavně na rozvoj a výchovu mládeže. Celkový
počet členů je 185, z toho dětí a mládeže 65. Mládež v naší TJ máme
rozdělenu mezi celkem 5 mládežnických družstev. Všechna naše družstva,
Podpora mladých
Tělovýchovná jednota
nás reprezentují v soutěžích Moravskoslezského fotbalového svazu a
Raškovických fotbalistů Pražmo-Raškovice z.s.
Okresního fotbalového svazu Frýdek-Místek. Ke svým turnajovým a
mistrovským utkáním zajíždějí do mnoha lokalit kraje. V mistrovských
soutěžích po podzimní části sezóny jsou na čelních místech tabulek.
Účast házenkářského klubu MHK TAEDA Karviná v soutěžích
organizovaných Českým Svazem Házené. Klub nastupuje v 2. lize mužů
Podpora
PRO Handball 2011 z.s. (část Severní Morava) a v Českém Poháru mužů. Grant bude využit k chodu
házenkářského klubu
klubu - startovné, tréninkové potřeby a dresy, případně zaplacení haly a
rozhodčích za jednotlivá utkání.

20 000

6 490

20 000

15 000

20 000

20 000

2022-Sp019

Společně za
sportem

Garmin GPS navigace
pro výuku mladých
psovodů

Záchranná brigáda
kynologů
Moravskoslezského
kraje

Jako záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje trénujeme psy
také v oblasti plošného pátrání /zejména osoby ztracené v lesích či volné
krajině/. K tomuto nezbytně potřebujeme satelitní navigace k orientaci v
terénu pro psovody, tyto také obsahují GPS obojek pro psy, kteří v terénu
pátrají poměrně daleko od svých psovodů, a je nezbytné, aby psovod znal
aktuální polohu svého psa. Od loňského roku máme v brigádě 13 nových
čekatelů včetně mládeže, a GPS navigace použijeme zejména pro výcvik
těchto mladých psovodů.

20 000

