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Občanské  sdružení „TRDLA – divadelní společnost absolutních neherců“  je 

dobrovolné, nezávislé, demokratické sdružení. 

 Cíle občanského sdružení : 

 Podpora kulturního života a umění, podpora volnočasových kulturních , 

sportovních a zájmových aktivit občanů prostřednictvím vystoupení, 

představení, koncertů, výstav a jiných kulturních akcí. 

 Využití volného času dětí a mládeže organizováním kulturních a sportovních 

akcí. 

 Vzájemné poznávání lidí z různých etnických skupin a menšin. 

 Podpora psychické pohody starších pacientů hospitalizovaných 

v nemocnicích a léčebnách, pořádáním divadelních představení a 

uměleckých vystoupení. 

 Podpora psychické pohody hospitalizovaných dětí návštěvami klaunů 

v nemocnicích po celé ČR, ambulancích, léčebnách a podobně. 

 Vytvoření stálého bezplatného centra pro rozvoj volnočasových aktivit. 



Činnosti občanského sdružení. 

 Společenské , sportovní a kulturní akce a pořady pro veřejnost 

 Umělecké workshopy 

 Pomoc sociálně znevýhodněným skupinám 

Pravidelné činnosti občanského sdružení. 

 vedou lektoři a naši šikovní kamarádi, kteří mají chuť a cit pracovat s dětmi 

 jedná se zejména o činnosti:   divadelní představení 

                                                            tvořivé činnosti 

                                                            sportovní činnosti 

 

Akce pro veřejnost. 

SRPEN 

 Obecní hry bez hranic – projekt „ kulturní a společenský život 

Mikroregionu Odersko“. Naši klauni pobavili se svými tvarovacími 

balónky děti i dospělé v Jakubčovicích nad Odrou. Všichni si zatančili, 

zasoutěžili a odnesli si domů spoustu krásných odměn a zážitků. 

 Loučení s prázdninami – členové obč. sdružení se společně s dětmi 

rozloučili s prázdninami. Společnost jim kromě klaunů dělali dva psí 

kamarádi Athea a Aiko. 

 Návštěva pštrosí farmičky - prohlídka chovu nandu pampového. 

                      

                                        



 Včelí medování- návštěva u člena sdružení, který chová včely, seznámení 

s chovem včel, účast a pomoc při medování. 

 

 

ZÁŘÍ 

 Havířovské slavnosti – Klauni z Balónkova vytvořili v rámci Havířovských 

slavností prostor plný zábavy, smíchu, barev a radosti. Součástí akce bylo 

sportovně adrenalinové soutěžení. 

               
 

 Evropský týden mobility – pravidelná akce organizovaná městem 

Havířov dala prostor členům občanského sdružení, aby na této akci 

popustili uzdu fantazii. Výsledkem byla „honba za pokladem“, třídenní 

maratón soutěží a plnění úkolů různých obtížností. 

 Beseda s Josefem  Klímou – známý novinář a publicista rád přijal pozvání 

členů obč. sdružení a pobesedoval na vážná i nevážná témata se 

studenty středních škol Frýdku Místku. 

ŘÍJEN 

 Halloweenské klaunské odpoledne – své dovednosti klaun Chytrolín a 

Lenivec zaobalili  do svátku duchů – HELČIN. Výsledkem byla akce plná 

zábavy a tajemna pro havířovskou základní školu. 

 

 

LISTOPAD 



 Pejskiáda – proběhlo setkání všech chlupatých členů občanského 

sdružení a jejich páníčků. Buřty byly samozřejmostí. 

 

PROSINEC 

 Vánoční strom – naši členové se zúčastnili slavnostního rozsvícení 

havířovského vánočního stromu. 

 Vánoční nadílka – členové obč. sdružení navštívili mateřskou školku a 

předali dětem malé dárečky. 

 



Orgány občanského sdružení. 

Valná hromada 

- nejvyšší orgán občanského sdružení 

- právo účasti má každý člen sdružení 

Správní rada 

- předseda  David Zbavitel 

- místopředseda Ing. Gabriela Šnirchová 

Dozorčí komise – Ing. Ivona Benešová 

 

Pracovní tým v roce 2009. 

Animátoři – externí spolupráce: 

Ondřej Zniszczol 

Aleš Svoboda 

Pavel Dvořák 

Veronika Kroupová 

Řidič – externí spolupráce: 

Jiří Beneš 

Dosažené úspěchy. 

 Návštěvnost ve sdružení je stále dobrá, má vzrůstající tendenci. 

 Stoupl počet pasivních členů. 

 Akce pro veřejnost se těší stále větší oblibě. 

 Navázali jsme spolupráci s redakcemi místního i regionálního tisku. 

 Podařilo se nám oslovit sponzory na další rok. 

 



Plány do budoucna. 

 Navázat spolupráci s Moravskoslezským krajem. 

 Rozšířit řady klaunů. 

 Rozšířit spolupráci se sponzory. 

 Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi 

 

Návrh akcí na rok 2010. 

LEDEN 

 Maškarní bál 

 Víkend plný pohybu s našimi chlupáčky 

ÚNOR 

 Beseda o včelách 

 Valentýnská zábava 

BŘEZEN 

   Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

DUBEN 

 Velikonoční městečko 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

 Den Země 

KVĚTEN 

 Návštěva Vysokých Tater 

 Klaunovo dopravní vyprávění 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

ČERVEN 

 Den dětí 

 Klaunovo dopravní vyprávění 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 



ČERVENEC 

 Květinová zábava s klauny 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

SRPEN 

 Malování na chodníku 

 Loučení s prázdninami 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

ZÁŘÍ 

 Týden evropské mobility 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

ŘÍJEN 

 Návštěva dětských domovů 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

LISTOPAD 

 Halloween 

 Návštěva dětských domovů 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

PROSINEC 

 Mikulášská besídka 

 Vánoční nadílka 

 Návštěva dětských domovů 

 Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 

 

 

Občanské sdružení TRDLA děkuje všem členům i nečlenům, kteří se 

aktivně podílí na jeho fungování. 

 

    


