
Občanské sdružení 
TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců 

Výroční zpráva 2012 
- 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 
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Akce pro veřejnost. 
 
LEDEN 
Maškarní bál – členové obč. sdružení pokračovali v pravidelném pořádání maškarních bálů 
pro malé i velké kamarády. 
PEJSKIÁDA – třetí ročník tradičního pochodu ve sněhu, kterého se opět zúčastnili naši 
čtyřnozí kamarádi. 
 

 
 
ÚNOR 
Valentýnská zábava pro nejmenší a jejich rodiče – společná zábava dětí a rodičů s klauny 
Popletená maškaráda – maškarní zábava pro děti v Moravskoslezském kraji 
 
BŘEZEN 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
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DUBEN 
Velikonoční městečko – vše se zelenalo, byla spousta zábavy, smíchu a radosti. Samozřejmě 
nesmělo chybět zdobení krásných vajíček. 
Veselá křižovatka Klaunů z Balónkova – putování s divadélkem za dětmi v Havířově za 
podpory vedené města 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
 
KVĚTEN 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
 
ČERVEN 
Den dětí – spousta atrakcí, adrenalinové sporty a balónky taky nechyběly. 
Veselá křižovatka. 
Smíchem ke zdraví aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi a seniory do nemocnic. 
Havířov v květech – Klauni z Balónkova se zúčastnili květinového průvodu  
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ČERVENEC 
Květinová zábava s klauny – učili jsme se všichni dělat květinky a také speciální Láskovníky z 
nafukovacích balónků. 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – spolupráce s městským obvodem Ostrava – Rdvanice¨ 
 

 
 
SRPEN 
Hry bez hranic – spolupráce s mikroregionem Odersko 
Loučení s prázdninami – všichni naši malí kamarádi se přišli rozloučit s krásnými a zábavnými 
prázdninami. 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
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ZÁŘÍ 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
 

 
 
 
 
ŘÍJEN 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
Velké kouzelné ekopovídání – program plný zábavy a hlavně užitečných informací od Klaunů 
z Balónkova a jejich kamaráda papouška Ekolóry. 
Zdravotní pexeso – taky letos jsme pokračovali v našem podzimním putování za dětmi, se 
kterými jsme povídali co dělat v oblasti hygieny a péče o zdraví 
HC Vítkovice – členové občanského sdružení zpříjemnili postiženým kamarádům návštěvu 
tréninku hokejistů Vítkovic  
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LISTOPAD 
Halloween – tradiční řádění plné tajemna 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
Velké kouzelné ekopovídání – pravidelné návštěvy dalších školek. 
Zdravotní pexeso  
 
 
 
 
 
PROSINEC 
Mikulášská besídka – pomohli jsme Mikuláši a Čertovi s Andílkem předat dětem nějaké ty 
dárečky. 
HC Vítkovice – členové občanského sdružení zpříjemnili postiženým kamarádům návštěvu 
tréninku hokejistů Vítkovic  
Vánoční městečko- členové občanského sdružení přispěli se svými pořady adventní náladě 
Návštěva dětských domovů. 
KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic – už třetím 
rokem pokračuje úspěšný projekt který se dostal do podvědomí zdravotníků a dětí 
v Moravskoslezském kraji. 
Smíchem ke zdraví aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi a seniory 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 2012. 
Animátoři – externí spolupráce: 
Ondřej Zniszczol 
Aleš Svoboda 
Pavel Dvořák 
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Veronika Kroupová 
Lukáš Beneš 
Martina Šotkovská 
Jan Kožmín 
Petra Vážná 
Jakub Zbavitel 
Lucie Tomková 
Tomáš Tomek 
Danuše Starečková 
Řidič – externí spolupráce: 
Jiří Beneš 
David Beroun 
David Boor 
Lukáš Boor 
 
Dosažené úspěchy. 
Návštěvnost ve sdružení je stále dobrá, má vzrůstající tendenci. 
Podařilo se nám stabilizovat řady klaunů a stoupl počet zájemců o členství. 
Akce pro veřejnost se těší stále větší oblibě a v některých případech členové sdružení založili 
tradici. 
Pokračuje spolupráce s tiskem. 
Podařilo se nám získat partnery, kteří se rozhodli spojit své jméno s projekty občanského 
sdužení. 
Moravskoslezský kraj se stal našim stálým partnerem. 
Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi. 
Podařilo se nám pro klauny z Balónkova získat automobil 
 
Plány do budoucna. 
Rozšíření činnosti občanského sdružení na další projekty. 
Rozšířit projekt návštěv v nemocnicích mimo Moravskoslezský kraj a v kraji samotném zvětšit 
intenzitu návštěv. 
Pravidelná spolupráce a vytvoření pevného vztahu mezi sdružením a partnery projektu. 
Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi 
Příprava dalších zábavně-animačních programů. 
Rozšířit schopnosti našich Klaunů o znakovou řeč. 
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Návrh akcí na rok 2013. 
LEDEN 
Maškarní bál. 
Setkání klaunů na Benštejně. 
Popletená maškaráda. 
Spolupráce z TV Pohoda. 
 
ÚNOR 
Valentýnská klaunování 
Zdravotní pexeso. 
HC VÍTKOVICE 
 
BŘEZEN 
KLAUNOSANATORIUM 
 
 
 
 
DUBEN 
KLAUNOSANATORIUM 
Smíchem ke zdraví aneb Klaunosanatorium Klaunů z Balónkova – putování do nemocnic. 
Den Země 
Velikonoční městečko 
Velká jarní zábava 
KVĚTEN 
Veselá křižovatka 
KLAUNOSANATORIUM 
ČERVEN 
Den dětí. 
Veselá křižovatka. 
KLAUNOSANATORIUM 
Sázení nového života do lesů s dětmi. 
ČERVENEC 
Květinová zábava s klauny. 
KLAUNOSANATORIUM 
SRPEN 
Malování na chodníku. 
Loučení s prázdninami. 
KLAUNOSANATORIUM 
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ZÁŘÍ 
Týden evropské mobility. 
KLAUNOSANATORIUM 
4. ročník Pejskiády. 
ŘÍJEN 
Návštěva dětských domovů. 
KLAUNOSANATORIUM 
Zdravotní pexeso. 
LISTOPAD 
Halloween. 
Návštěva dětských domovů a domovů pro postiženou mládež. 
KLAUNOSANATORIUM 
PROSINEC 
Mikulášská besídka. 
Vánoční městečko. 
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 
Itec – czech,s.r.o. – Ostrava 
Auto Edu s.r.o. – Ostrava 
Město Orlová 
Moravskoslezský kraj 
VZP 
MPL STAVEBNINY 
ŠIMÁČEK facility 
AUTOBAZAR TVARDEK 
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