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- Název organizace: TRDLA – divadelní společnost absolutních 
neherců,občanské sdružení  

- Sídlo: K.V.Raise 1079/14, 736 01 Havířov – Město  

- IČO: 22840460  

- Vznik: 27.7.2009  

- Číslo účtu: 4613756001/5500  

- Působnost: Moravskoslezský kraj  
 
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 

 
Ekonomické údaje. 
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Akce pro veřejnost. 

 

LEDEN  
Maškarní bál – členové obč. sdružení uspořádali maškarní bál pro malé i velké             
kamarády. 

Víkend plný pohybu s našimi chlupáčky –to byla fuška,ve sněhu to těm čtyřnohým šlo 
lépe než nám. 

 
ÚNOR  
Beseda o včelách –tady jsme si udělali kontrolu,kdo si něco z minula zapamatoval. 

Celkem to šlo- vědomostí bylo hodně. 

Valentýnská zábava  - to byl krásný svátek pro všechny zamilované. 
 
 
 
 



 
 
BŘEZEN  
Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  

 
 
 
 
 

DUBEN  
Velikonoční městečko –vše se zelenalo,bylo spoustu zábavy,smíchu a radosti. 

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic –na tato setkání se naši členové moc 
těšili,neboť nemocným dětem vždy udělají radost svým smíchem,malými dárečky a 
spoustou drobných kouzel. 

Den Země  
 
KVĚTEN  
Klaunovo dopravní vyprávění –křižovatky,semafory,přechody pro chodce to děti spolu 
s našimi klauny zvládly na jedničku. 

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
 
 

     
 
 
 
 
 
 



ČERVEN  
Den dětí –spousta atrakcí, adrenalinové sporty. 

Klaunovo dopravní vyprávění  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  

 
ČERVENEC  
Květinová zábava s klauny –učili jsme se všichni dělat květinky z nafukovacích balónků 

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
 
SRPEN  
Malování na chodníku - bylo krásné a barevné, pak přišel mrak Drak a vše umyl. 

Loučení s prázdninami  - dokonce padla i nějaká slza od našich malých kamarádů. 

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
 
 
ZÁŘÍ  
Týden evropské mobility - pravidelná akce organizovaná městem Havířov dala prostor 
členům občanského sdružení, aby na této akci popustili uzdu fantazii. Výsledkem byl „běh 
okolo meandrů Lučiny“, spousta soutěží a her. 
 

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  

 
ŘÍJEN  
Návštěva dětských domovů  – děti si naše klauny chtěli nechat u sebe. 

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
 
 
 
 



LISTOPAD  
Halloween  – jako už podruhé proběhl tajemný HELČIN, akce plná zábavy a tajemna. 

Návštěva dětských domovů  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  

 
PROSINEC  
Mikulášská besídka – předali jsme dárečky ve školkách. 

Vánoční nadílka – proběhla výměna kouzelných dárečků mezi členy obč.sdružení. 

Návštěva dětských domovů  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  

 
 

 

 

 

 

 

Orgány občanského sdružení. 
 

Valná hromada  
- nejvyšší orgán občanského sdružení  

- právo účasti má každý člen sdružení  
 
Správní rada  
- předseda David Zbavitel  

- místopředseda Ing. Ivona Benešová 
 
Dozorčí komise – Ing. Gabriela Šnirchová  



 
Pracovní tým v roce 2010. 

 
Animátoři – externí spolupráce:  
Ondřej Zniszczol  
Aleš Svoboda  
Pavel Dvořák  
Veronika Kroupová  
Lukáš Beneš 
Martina Šotkovská 
 
Řidič – externí spolupráce:  
Jiří Beneš  
 
 
 

Dosažené úspěchy. 
Návštěvnost ve sdružení je stále dobrá, má vzrůstající tendenci.  

Podařilo se nám rozšířit řady klaunů. 

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.  
Navázání spolupráce s Moravskoslezským krajem.  

Rozšíření spolupráce se sponzory.  

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plány do budoucna. 
Rozšíření pole působnosti.  

Intenzivnější návštěvy nemocných pacientů. 

Rozšířit spolupráci se sponzory.  

Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi  
Návštěvy seniorů v domovech důchodců. 
 



 
 

Návrh akcí na rok 2011. 
 

LEDEN  
Maškarní bál  

Setkání klaunů na Benštejně  
 
ÚNOR  
Hra o Velkou kost  

Valentýnská zábava  
 
BŘEZEN  
Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
Klauni z Balónkova jedou za seniory  
 
 
DUBEN  
Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  

Den Země  
Velikonoční městečko  

 
 
KVĚTEN   
Ekolóra – čistější vzduch na Ostravsku 

Klaunovo dopravní vyprávění  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
Posezení se seniory 
 
 
ČERVEN  
Den dětí  

Klaunovo dopravní vyprávění  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
Sázení nového života do lesů s dětmi 
 
 
ČERVENEC  
Květinová zábava s klauny  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  



Klauni a naši starší obyvatelé 

 
 
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  
2. ročník Pejskiády 

 
 
 
ŘÍJEN  
Návštěva dětských domovů  

Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic  
Návštěva LDN  

 

 
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  
Vánoční besídka v domově důchodců  

 
 
 



Občanské sdružení TRDLA děkuje všem členům i nečlenům, kteří se aktivně podílí na jeho 
fungování. Dále děkujeme za štědrost našich sponzorů: 
Tetur   Vladimír – Vinařství  Velké Bílovice 
Nadační fond Veolia – Praha 
Itec – czech,s.r.o. – Ostrava 
Auto Edu s.r.o. – Ostrava 
Raiffeisenbank,a.s.-Praha 
Město Orlová 
Moravskoslezský kraj 


