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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: 

 

 LEDEN 

 

 Popletená maškaráda Klaunů z Balónkova- Členové  obč. sdružení 
uspořádali tradiční maškarní bál pro malé i velké kamarády.  
 

 Pejskiáda- 5-té pokračování pochodu ve sněhu s našimi čtyřnohými 
miláčky. 
 

 Maškarní bál pro sdružení ADAM-Naši Klauni z Balónkova nesměli 
chybět. Dětem se SDRUŽENÍ ADAM (děti s autistickou poruchou spektra) 
přivezli spoustu her, kouzel a smíchu. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 ÚNOR 

 

 Návštěva diakonie – Klauni z Balónkova začali navštěvovat Diakonii 
Českobratrské církve evangelické pro osoby s postižením v Ostravě 
 

 Valentýnská zábava- Klaunovská zábava pro všechny zamilované. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BŘEZEN 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic, opět pokračuje. Klauni ukazují dětem, že v nemocnici je taky 

zábava a příjemné prostředí, kterého se nemusí bát. 

 VESELÁ KŘIŽOVATKA – zábava pro nejmenší s naučnými tématy v oboru 

dopravy a chování na silnici. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 DUBEN 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic. 

 Návštěva diakonie – Klauni z Balónkova navštívili Diakonii Českobratrské 
církve evangelické pro osoby s postižením v Ostravě 
 

 Den Země – Klauni z Balónkova společně s dětmi uklízeli a třídíli odpad. 

 

 VESELÁ KŘIŽOVATKA – zábava pro nejmenší s naučnými tématy v oboru 

dopravy a chování na silnici. 

 

 KARVINÁ SE BAVÍ aneb SPORTEM KE ZDRAVÍ – i klauni se zapojili 

s přicházejícím jarem do sportovních aktivit. 

 

 
 

 

 

 



 

 KVĚTEN 

 

  KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi nejen do 

nemocnic. Klauni z Balónkova jeli za kamarády do speciální školy Diakonie 

v Ostravě. 

 DEN ZDRAVÍ V ZOO aneb VESELÉ HUDEBNÍ PASTELKOVÁNÍ -  Klauni 

z Balónkova začali skládat vlastní písničky a děti  učili podle nich tančit 

 

 
 

 ČERVEN 

 

 Den dětí – spousta atrakcí, adrenalinové sporty a balónky taky nechyběly. 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi nejen do 

nemocnic.  

 

 BALONKY, BUBLINKY A JINÉ BLBINKY – Klauni z Balónkova během června 

řádili na své bubilnové show 

 



 
 ČERVENEC 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic. 

 

 Festival v ulicích- v Ostravě se po roce opět od pravého poledne sešla 

spousta kamarádů, kteří se rozhodli pomoci dobré věci. Všichni až do 

večerních hodin tancovali, aby pomohli nejenom Klaunům z Balónkova.  

 Návštěva diakonie – Klauni z Balónkova navštívili Diakonii Českobratrské 
církve evangelické pro osoby s postižením v Ostravě 
 

 

 

 
 

 

 Kouzelný kufr 

 



 
 

 
 

 

 SRPEN 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic. 

 Hry bez hranic- Všichni si zatančili, zasoutěžili a odnesli si domů spoustu 

krásných odměn a zážitků. 

 BACK TO THE SCHOOL - Naši malí kamarádi se přišli rozloučit s krásnými a 

zábavnými prázdninami. 

 PŘEDVEČERNÍČKY – Klauni z Balónkova spojili své síly s TV Relax a natáčeli  

pro odpolední program Předvečerníčky 

 

 

 ZÁŘÍ 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic. 



 

 Kouzelný slabikář aneb zásady správného chování- První návštěvy 

Mateřských školek se společným projektem s ARCELORMITTAL jsou za 

námi. 

 

 

 ŘÍJEN 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic. 

 

 Kouzelný slabikář aneb zásady správného chování- Děti nám navíc 

nakreslili naše podobizny 

 

 Veselá křižovatka –křižovatky,semafory,přechody pro chodce to děti 
spolu s našimi klauny zvládly na jedničku.  
 

 
 

 



 

 LISTOPAD 

 

 KLAUNOSANATORIUM aneb Klauni z Balónkova jedou za dětmi NEJEN do 

nemocnic. 

 

 Kouzelný slabikář aneb zásady správného chování 
 

 PROSINEC 

 

 Mikulášská nadílka- pomohli jsme Mikuláši a Čertovi s Andílkem předat 
dětem nějaké ty dárečky. 
 

 KLAUNOSANATORIUM aneb klauni z Balónkova jedou za dětmi do 

nemocnic. 

 

 Kouzelný slabikář aneb zásady správného chování- Naše putování za 
dětmi do školek s našim kouzleným Lexikonem správného chování. 

 
 Advent v obchodním centru Forum Nová Karolina- naše spolupráce s 

obchodním centrem Forum Nová Karolina, které se rozhodlo stát se 
partnerem naší neziskovky, pokračuje. Klauni z Balónkova tráví víkendy s 
návštěvníky centra. Společně s námi byli na akci taky děti se sdružení 
ADAM- děti s poruchou autistického spektra. 
 

 

 
 



 

Orgány občanského sdružení: 
 
Valná hromada 
- nejvyšší orgán občanského sdružení 
- právo účasti má každý člen sdružení 
 
Správní rada 
- předseda Bc.David Zbavitel 
- místopředseda Ing. Ivona Benešová 
 
Dozorčí komise 
– Ing. Gabriela Šnirchová 
 
Pracovní tým v roce 2014: 
Animátoři – externí spolupráce: 
 
Ondřej Zniszczol 
Pavel Dvořák 
Veronika Folířová 
Bc. Lukáš Beneš 
Veronika Kavanová 
Barbora Anndreeva 
Kristýna Střelcová 
Bc. Petra Vážná 
Tomáš Tomek 
Danuše Starečková 
Řidič – externí spolupráce: 
Jiří Beneš 
David Beroun 
David Boor 
Mgr. Jan Gavelčík 
Jiří Krupica 
Kateřina Budínová 
Kamil Kubjatko 
 
 
 
 
 



Dosažené úspěchy: 
Návštěvnost ve sdružení je stále dobrá. 
 
Podařilo se nám stabilizovat řady klaunů i přes výměnu některých externích 
členů. 
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 sdružení. 
 
Podařilo se zajistit realizaci stěžejního projektu (návštěvy nemocnic) i přes 
ztrátu hlavního partnera. 
 
Klauni z Balónkova se prezentovali na celoplošném televizním kanálu. 
 
Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi. 
 
Automobil od jednoho z partnerů Klauni z Balónkova mohou užívat i nadále. 
 
 
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. Získat hlavního partnera. 
 
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. 
 
 
 



 
 
 

Návrh akcí na rok 2015: 
 
LEDEN- Popletená maškaráda Klaunů z Balónkova, Pejskiáda, Maškarní bál, 

Spolupráce s TV RELAX 

ÚNOR- Zdravotní pexeso, Valentýnská zábava 

BŘEZEN- KLAUNOSANATORIUM  

DUBEN- Velká jarní zábava, Den Země, KLAUNOSANATORIUM, spolupráce se 

sdružením ADAM, Autisti a my 

KVĚTEN- KLAUNOSANATORIUM, Veselá křižovatka 

ČERVEN- Den dětí, KLAUNOSANATORIUM 

ČERVENEC- KLAUNOSANATORIUM , Festival v ulicích, Veselá křižovatka, 

Předvečerníčky 

SRPEN- KLAUNOSANATORIUM, Hry bez hranic, Loučení s prázdninami  

ZÁŘÍ- KLAUNOSANATORIUM, Kouzelný slabikář aneb zásady správného 

chování, Týden evropské mobility 

ŘÍJEN- Klaunovo dopravní vyprávění , KLAUNOSANATORIUM , Kouzelný slabikář 

aneb zásady správného chování 

LISTOPAD- KLAUNOSANATORIUM, Zdravotní pexeso, Kouzelný slabikář aneb 

zásady správného chování 

PROSINEC- Mikulášská nadílka, KLAUNOSANATORIUM, Kouzelný slabikář aneb 

zásady správného chování, Advent 

 

 

 

 



 

 

Občanské sdružení TRDLA děkuje všem členům i nečlenům, kteří se aktivně 
podílí na jeho fungování. Dále děkujeme za štědrost našich sponzorů: 
 
Arcelor Mittal Ostrava 

Forum Nová Karolina 
 
Itec – czech,s.r.o. – Ostrava 
 
Auto Edu s.r.o. – Ostrava 
 
VZP 
 
MPL STAVEBNINY 
 
AUTOBAZAR TVARDEK 

Hlavní Báňská Záchranná stanice Ostrava 

ARRIVA MORAVA a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 


