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stručný popis projektu:
Projekt předpokládá cyklus 4 venkovních volnočasových akcí se společným 
názvem Lidé a kultura polsko-českého pohraničí. Jejich cílem bude integra-
ce místních komunit, prezentace sociálních organizací, propagace jejich roz-
manitosti a integrace třetího sektoru z polsko-českého pohraničí. Atraktivity 
akcí, jako jsou např. umělecká vystoupení, představení, výstavy a workshopy, 
budou multidisciplinární. Všechny aktivity projektu budou komplementární.



ič/ nip: 26993252
adresa: Čapkova13/12, Český Těšín 737 01
odkaz na web: www.petrklichelp.cz
kontaktní údaje: 777 021 478, petrklichelp@gmail.com

Petrklíč help je místem, kde mladí lidé nalézají prostor ke kreativitě a příle-
žitost k dobrovolnictví, rozvoji, poučení, odpočinku i zábavě. Petrklíč help 
je mládežnická, vzdělávací a inovační nezisková organizace působící od roku 
2005. Máme bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním, dobrovolnic-
tvím, rozvojem mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční i mezinárodní 
spolupráci, ekologickou problematikou a participací mládeže.

Co nabízíme?
Nabízíme pomoc, pokud chce mladý člověk zrealizovat svůj vlastní ná-
pad (jednodenní akce, start-upy, workshopy apod.) Poskytujeme prostory, 
zkušenosti, materiální pomoc, aby se váš nápad podařil. Realizujeme prožit-
kové akce, vzdělávací programy, organizujeme výstavy a soutěže. Celoroční 
projekty i pravidelnou činnost realizujeme po celém Moravskoslezském kra-
ji, zejména pak v Českém Těšíně, Třinci a Karviné. Působíme také na mezi-
národním poli, kde se účastníme mezinárodních projektů s partnery z EU, 
Arménie, Gruzie, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie.

ič/ nip: 41034635
adresa: Vřesinská 121/97, Ostrava - Poruba, 70800
odkaz na web: http://hazenasokolporuba.cz/
kontaktní údaje: 605 434 620, vavrica@seznam.cz

HÁZENÁ v Ostravě - prezentace ostravských oddílů házené, olympijského 
sportu vhodného jak pro chlapce, tak pro dívky. Jsme dynamický kolektiv-
ní míčový sport pro všechny. Přijďte si vyzkoušet miniházenou, budou se 
na vás těšit zkušení trenéři z ostravských klubů.

ič/ nip: 65497996
adresa: Bieblova 404/8 702 00 Ostrava
odkaz na web: https://www.vzajemnesouziti.cz/
kontaktní údaje: 777 760 195, nzdmkchrusov@vzajemnesouziti.cz

Vzájemné soužití o.p.s. - NZDM KC Hrušov, je nezisková organizace která 
nabízí širokou škálu služeb zaměřených na vzdělávání, zdravý rozvoj dětí, 
zábavu i odborné poradenství v různých životních situacích.

házená v ostravě - tj sokol porubapetrklíč help, z.s.

Vzájemné soužití o.p.s.



klub biatlonu MoraVia,p.s.klub plaveckých sportů ostrava

ič/ nip: 60336803
adresa: Gen.Sochora 1378, Ostrava Poruba 708 00
odkaz na web: www.kpsostrava.cz
kontaktní údaje: 736 210 698, petka.formankova@seznam.cz

Klub plaveckých sportů Ostrava je jeden z nejúspěšnějších klubů v ČR. Pyšní-
me se výchovou účastnice Olympiády- Barbory Závadové. KPSOs naučí plavat 
celou Ostravu a vychová z dětí nejen skvělé plavce, ale i úžasné lidi.

ič/ nip: 63025400
adresa: Francouzská 6022/1, 708 00 Ostrava-Poruba
odkaz na web: https://www.facebook.com/biatlonostravaporuba/?ref=bookmarks
kontaktní údaje: 604 490 005, slavek.gr@seznam.cz

V klubu biatlonu Moravia pracujeme s dětmi a mládeži od 8 do 26 let. 
Učíme děti běhu, jízdě na kolečkových lyžích na běžeckých lyžích, střel-
bě v klidu a po zátěži. Účastníme se závodů Českého poháru v biatlonu 
a letním biatlonu s postupem na MČR. Účastníme se také hladkých běhů 
a sportovní střelby.



1. JUDo CLUB Baník ostravaasociace debatních klubů, z.s.

spolek poseJDon

ič/ nip: 69058041
adresa: U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3
odkaz na web: http://debatovani.cz/
kontaktní údaje: 608 731 553, zbynek.piech@debatovani.cz

Asociace debatních klubů ČR nevládní neziskovou organizací, spolkem de-
batérů, trenérů a rozhodčích. Organizujeme debatní turnaje po celé ČR 
a nabízíme možnost naučit se debatování. Díky debatování se naučíte kri-
tickému myšlení, vyhledávání informací, rétorickým schopnostem či ang-
ličtině. 

ič/ nip: 69058041
adresa: Jaroslava Misky 71/11, Ostrava, 700 30
odkaz na web: www.1jcbo.cz
kontaktní údaje: 777 037 710, radekdurina@seznam.cz

1. Judoclub Baník Ostrava je největším judoklubem v Moravskoslezském 
kraji. Máme již více než 670 členů, kteří trénují na 10 střediscích v Ostra-
vě, Hlučíně a Dolní Lhotě a na 7 mateřských školách. Judo u nás trénují 
především děti v družstvech přípravky, mláďat, žáků a dorostenců. Máme 
však také družstva mužů, která zápasí v extralize, v 1. lize a v Moravské lize. 
Kromě závodních skupin u nás trénuje také skupina sebeobrany, skupina 
„Judo pro všechny“, kde může zkusit judo opravdu každý, a skupina veterá-
nů, kde se často střetávají starší zkušení judisté se začínajícími dospělými, 
často tam trénují rodiče našich dětí.

ič/ nip: 26997479
adresa: Hlavní 33, Věřňovice, 73553 Dolní Lutyně
odkaz na web: www.posejdon.cz
kontaktní údaje: 721 012 222, posejdon@posejdon.cz

Rozvíjíme vodní turistiku a sport na Odře, Olši a Ostravici. Organizujeme 
vodácký program, kurzy, besedy a tábory např. u Loděnice pod hradem 
v Ostravě. V Bohumíně máme učebnu a Vodáckou knihovnu. Sdružujeme 
spisovatele v Literárním klubu. Spravujeme vodáckou stezku na Odře a Olši 
(Slezské Benátky).



pop academy z.s.asociace malých debrujárů čr, z. s.,  
klub debrujárů při gymnáziu Frýdek, FreeDek

ič/ nip: 46271066
adresa: Klub malých debrujárů FreeDeK při gymnáziu, Cihelní 410, Frýdek-Místek
odkaz na web: www.debrujar.cz
kontaktní údaje: 604 320 360, lepiklibor@post.cz

Hlavním předmětem činnosti Asociace malých debrujárů je přispět k nenu-
cenému pochopení přírodních jevů a zákonitostí, objevování vědy a tech-
niky, utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábav-
ných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky, 
ekologie a environmentální výchovy. Cílem činnosti je: podporovat rozvoj 
osobnosti mladých lidí, zejména mravních, sociálních, kulturních a intelek-
tuálních schopností; umožnit dětem a mladým lidem smysluplně využívat 
volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky 
a ekologie; pravidelnou i příležitostnou nabídkou aktivního využití volného 
času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dal-
ším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež; podporovat 
a dbát na rozvoj interkulturních aktivit; podporovat snahy o trvale udrži-
telný rozvoj. K naplnění svých cílů spolek navazuje kontakty a spolupracuje 
s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v České 
republice i v zahraničí.

ič/ nip: 22742816
adresa: Sokolská tř. 26, 702 00, Ostrava
odkaz na web: www.popacademy.cz
kontaktní údaje: 772 872 877, kubecova@email.cz

Pop Academy je soukromá hudební škola, zaměřující se na populární zpěv, 
moderování, rétoriku a herectví. Fungujeme od roku 2012 a studují u nás 
lidé všech věkových skupin. Sídlíme v centru Ostravy, nad hudebním klu-
bem Parník.



rada dětí a mládeže Moravskoslezského  
kraje, z.s. (raDaMok, z.s.)

Mikasa z.s.

Veselá věda z.ú.

pionýr, z.s. - Moravskoslezská  
krajská organizace

ič/ nip: 3657914
adresa: Podhorská 45, Jablonec nad Nisou 46601
odkaz na web: www.veselaveda.cz
kontaktní údaje: 732 190 399, jarmila@veselaveda.cz

Nezisková organizace pořádající badatelské/vědecké kroužky a příměstské 
tábory pro děti na prvním stupeň ZŠ.

ič/ nip: 26523825
adresa: Na Mýtě 1556/10, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
odkaz na web: www.radamok.cz
kontaktní údaje: 737 776 492, 774 499 129, radamok@radamok.cz

RADAMOK je dobrovolný spolek, jehož posláním je podporovat oprávně-
né zájmy dětí a mládeže a napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí. 
Hlavním úkolem je zajišťovat členským organizacím zázemí pro jejich akti-
vity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický 
a metodický servis. Ke konci roku 2018 RADAMOK sdružuje více než 20 
organizací s celkovou členskou základnou 30.000 členů. 
RADAMOK vznikla v říjnu roku 2000 ze společného zájmu ostravských dět-
ských a mládežnických organizací. Působí na území Moravskoslezského 
kraje, sídlí v Ostravě-Hrabůvce.

RADAMOK v průběhu roku realizuje či zaštiťuje celou řadu akcí, z nichž nej-
významnější jsou:

*  BaMBiFesT - Přehlídka organizací a aktivit naplňujících volný čas dětí 
a mládeže www.ostrava.BAMBIFEST.cz <http://www.ostrava.BAMBIFEST.cz> 

* Mládež kraji - Projekt na podporu iniciativ pro mládežníky ve věku 15–26 let. 
<http://moravskoslezsky.mladezkraji.cz/> www.moravskoslezsky.mladezkraji.cz

* Tornádo - Nepostupová mezinárodní soutěž mažoretek v Aule VŠB s více než 
500 soutěžicími. <http://www.tornadoostrava.cz/> www.tornadoostrava.cz

* Trefa - Soutěžní klání ve správné trefě v desítí disciplínách – od šipek, 
přes granát, luk, prak, ale také z malorážkové pušky nebo pistole.

* azimut - Zimní orientační branný závod skupin s hodinovým rogainin-
gem. Akce je pravidelně zpestřena smažením bramboráků účastníkům pří-
mo v Bělském lese.

Kromě těchto akcí RADAMOK celoročně koná osvětové akce (Dny Země, Dny 
sociálních služeb, Dny dětí, Fair Trade), vzdělávací akce (školení, táborové 
školy, kurzy), diskusní kulaté stoly k aktuálním tématům, zákonný lobbing 
ve prospěch zájmů dětí a mládeže apod. Ředitel kanceláře a hospodář.

ič/ nip: 70311008
adresa: Bajkalská 1247/10, Ostrava - Poruba
odkaz na web: http://www.moravskoslezsky.pionyr.cz
kontaktní údaje: 777 248 713, moravskoslezsky@pionyr.cz

Jsme spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném 
čase. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dětem na více než 600 místech 
po celé republice. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti.

ič/ nip: 22832386
adresa: Lumírova 28, Ostrava - Výškovice 700 30
odkaz na web: http://www.mikasazs.cz
kontaktní údaje: 730 513 406, poradce@mikasa-detem.cz

MIKASA z.s. je organizace, která podporuje děti, dospívající a dospělé se 
středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením, ale také s poruchou 
autistického spektra ať už v těžší formě, nebo s vysokofunkčním autismem 
a Aspergerovým syndromem.



TJ sokoL ŠilheřovicenoVÁ ŠanCe, z.s.

adresa: Stará cesta 121/6, Hrušov, 711 00 Ostrava
adresa azylového domu: Šilheřovice 453, 711 00 Ostrava, areál bývalých kasáren
kontaktní údaje: 731 265 982, nova.sance@koblov.cz

NOVÁ ŠANCE, z.s. je dobrovolná, nevládní, nepolitická a nezisková orga-
nizace, působící na území České republiky, především v regionu Severní 
Moravy a Slezska. 
Nová šance byla založena a zaregistrována na Ministerstvu vnitra v roce 
1998 jako občanské sdružení. Od 1. března 1999 sídlíme v areálu bývalých 
kasáren v Ostravě-Koblově. Od 3.9.2014 jsme se na základě nového občan-
ského zákoníku stali zapsaným spolkem.

Po celou dobu se zabýváme stejnou činností, primárně především postvě-
zeňskou péči (resocializací), která se zaměřuje zejména na hledání účin-
ných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů 
z výkonu trestu. Dále se zaměřujeme i na pomoc lidem bez domova.
Stále se zvyšující kriminalita a bezdomovectví jsou vždycky nepříjemným 
a složitým problémem v každé společnosti. Ale je jisté, že represe, vylou-
čení těchto lidí ze společnosti na její okraj (nejen úřady, zaměstnavateli, ale 
i samotnými občany), či jen materiální a finanční pomoc nestačí.

hlavní emailová adresa: sokolsilherovice@seznam.cz
předseda TJ sokol: Štěpán Kopia +420 602 774 587

Náš fotbalový klub byl založen již v roce 1951 Od tohoto roku prošel fotbal 
a celý sportovní areál mnoha změnami. Dnes má náš klub 5 fotbalových 
mužstev od Minižáků přes Žáky , Dorost , Muži-B až po Muži-A. Dnes klub 
vlastní celý sportovní areál s hlavní fotbalovým hřištěm a tréninkovým hři-
štěm , které současně slouží i jako druhé hrací hřiště.
TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice navázal na úspěš-
ný projekt z roku 2014 „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového 
střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt byl zaměřen na vy-
tvoření společného CZ-PL fotbalového týmu mládeže, který reprezentuje 
Obec Šilheřovice i sousední Gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích.



sbor dobrovolných hasičů Šilheřoviceklub důchodců Šilheřovice

Lze ho kontaktovat prostřednictvím obce Šilheřovice.

Klub důchodců Šilheřovice se stal střediskem volného času a aktivit šilheřo-
vických seniorů. Řada jeho akcí trvale obohacuje kulturní a společenský ži-
vot celé obce. Hlavní činností klubu je organizování osvětových akcí – před-
nášek, besed, setkání jubilantů, společenská odpoledne s hudbou, výstavy 
zdobených perníčků a ručních prací.

odkaz na web: http://www.sdhsilherovice.estranky.cz/

Historie sboru dobrovolných hasičů v Šilheřovicích se uvadí ke dni 16. 3. 
1901 a společně se sbory dobrovolných hasičů v Ludgeřovicích, Hati, ty 
vznikly v roce 1904 a sborem v Markvarotvicích, ten vznikl v roce 1910 
tvoří dnešní 14. orksek.
Připravujeme rovněž mladé hasiče tak, aby byli schopni poskytnout po-
moc v nouzi (zdravověda, uzly, zdolávání požáru, předcházení požárům, 
fyzická příprava). Z naších mladých hasičů se stávají studenti na středních 
školách PO.



sbory dobrovolných hasičůhájenka v Janíkově sedle

rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.
kontaktní údaje: 732 190 399, radamok@radamok.cz
pobytové a školící středisko dětí a mládeže
Vlčovice č.p. 36, 742 21 kopřivnice

Hájenka je umístěna na kopci nad městem Kopřivnice. Je to samostatně stojící objekt 
uprostřed lesů a luk. Objekt slouží dětem a mládeži k víkendovým pobytům, ale i jako 
školící a vzdělávací středisko pro naše dobrovolníky. 
Hájenka je dvoupodlažní stavba, z jedné třetiny podsklepená. Přízemí slouží jako klu-
bovna, jídelna, kuchyň a sociální zázemí (2 záchody, 2 sprchy, 4 umyvadla). Horní patro 
je uzpůsobené jako ložnice a je rozděleno na dva pokoje pro 8 a 17 osob. Ve sklepě 
je kotelna s centrálním vytápěním a s ohřevem vody. Kapacita hájenky je 25 osob 
ubytovaných na postelích s matracemi a prostěradly, takže je nutné mít vlastní spacák.
Součásti hájenky je přilehlá zastřešená pergola o rozměrech 9 × 5 metrů. Pergola může 
sloužit pro posezení, jako letní jídelna, prostor pro program apod. 
Voda je v objektu zajištěna vlastní vrtanou studnou. Vaří se na sporácích napojených 
na propanbutanovou láhev. Objekt není elektrifikován, el. proud v případě potřeby 
dodává benzínová elektrocentrála o výkonu 6 kW. Kuchyň je vybavena standardním 
nádobím (hrnky, sklenice, příbory, talíře pro 25–30 osob), a také většími hrnci. Vaří se 
na klasickém čtyřplotýnkovém vařiči nebo průmyslovým vařiči pro velké hrnce. V celém 
objektu je rozvedeno ústřední topení. V přízemí v klubovně jsou navíc krbová kamna.
Krajina, ve které se hájenka nachází, patří do významné přírodní oblasti NATURA 2000, 
nachází se zde orchidejové louky a další rostlinné a živočišné rarity, takže okolí přímo 
svádí k ekologickému či přírodovědeckému využití. Kousek od hájenky se nachází zříce-
nina hradu Šostýn s přilehlým jezírkem, v zimě jistě oceníte cca 500 m vzdálený lyžařský 
vlek. Spousta dalších výletních cílů nabízí přímo město Kopřivnice (rozhledna Bílá Hora, 
Bezručová vyhlídka, Technické muzeum Tatra, Muzeum Zatopkových, Muzeum malíře 
Buriana, …), či nedaleký Štramberk (jeskyně Šipka, vápencový lom Kotouč,…). Celé Janí-
kovo sedlo je pak propleteno turistickými značkami, cyklotrasami a naučnými stezkami.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Informace k rezervaci: Rezervaci objektu proveďte na e-mail radamok@radamok.cz. 
Volné termíny jsou v kalendáři na www.radamok.cz/hajenka.
Popis cesty: Hájenka stojí na samotě uprostřed lesů. Její dostupnost je od koupališ-
tě v Kopřivnici po zpevněné asfaltové lesní cestě. Cesta je dlouhá necelých 1,5 km. 
Do města Kopřivnice se dostanete vlakem ze Studénky, Veřovic – zastávka „Kopřivni-
ce“ nebo autobusem na zastávku „Kopřivnice-žel. stanice“. Ze zastávek dorazíte na há-
jenku do půl hodiny. K hájence je možno dostat se rovněž automobilem. V zimním 
období je tato cesta neprůjezdná.

Ceník: 100,- Kč/noc/osobu + spotřebované energie (minimální obsazenost je 10 osob).

Sbory dobrovolných hasičů – Na území obce Krzyżanowice funguje de-
set jednotek sboru dobrovolných hasičů, z toho SDH Krzyżanowice a SDH 
Tworków jsou součástí celostátního protipožárního a zdravotnického zá-
chranného systému. Ve svých řadách čítají celkem 675 členů, z toho je 281 
aktivních členů a 394 členů, kteří činnost SDH podporují. Současně zde 
působí 14 skupin mladých hasičů – 10 chlapeckých a 4 dívčí. Tyto skupiny 
čítají celkem 147 členů. Jednotlivé sbory dobrovolných hasičů mají právní 
subjektivitu s vlastním statutem schváleným valnou hromadou členů SDH. 
Všechny jednotky jsou sdruženy ve svazku SDH s názvem Představenstvo 
obecní sekce ZOSP RP v Krzyżanowicích. SDH jsou vybaveny 13-ti hasičský-
mi vozidly – z toho je 10 středních a 3 lehká. Základním posláním SDH je 
protipožární ochrana, široce pojaté záchranářství a pomoc při odstraňová-
ní následků živelných pohrom a katastrof.



Taneční skupina „Úsměv“Dechový orchestr obce krzyżanowice 

Dechový orchestr obce krzyżanowice – vznikl v roce 2008. Iniciátorem, 
zakladatelem a současně  dirigentem je Krzysztof Fulneczek. První zkouška 
proběhla 18.dubna 2008 ve skromné počtu 7 –mi osob v družině v Rosz-
kowě. První koncert se uskutečnil 24. srpna 2008 na Letních slavnostech 
v Krzyżanowicích. Repertoár tehdy obsahoval 8 skladeb. Orchestr vystu-
puje při různých příležitostech, například při akcích pořádaných Centrem 
kultury v Tworkowě, při jarmarcích v Chałupkách, při obecních dožínkách, 
při jezdeckém průvodu v Bieńkowicích, na různých slavnostech. Vodí také 
průvody, hraje při bohoslužbách a jiných církevních obřadech. Repertoár 
orchestru obsahuje skladby všech možných druhů hudby – od standard-
ních pochodů, valčíků, polek, přes repertoár klasické hudby až po hudbu 
zábavnou. V současné době je to asi 60 skladeb. Kromě toho orchestr hraje 
duchovní písně a doprovází liturgii při Mši sv.

Taneční  skupina  „Úsměv“ vznikla v srpnu roku 1988 pod vedením paní 
Ilony Świerczek. Funguje při Obecním souboru osvěty, kultury, sportu a tu-
ristiky v Tworkowě. Aktuálně je tvořen pěti skupinami rozdělenými podle 
věku, v nichž tančí 90 tanečnic – hlavně z ratibořského okresu ve věku od 4 
do 21 let. V 90.letech se „Úsměv“ specializoval předeším na taneční styl 
disco a dance show, v současné době je jedním z nejlepších majoretkových 
souborů v Polsku. V každoročních celostátních Mistrovstvích majoretko-
vých souborů získal několik desítek mistrovských titulů a zároveň několik 
z evropských soutěžích. „Úsměv“ je vizitkou obce Krzyżanowice za hrani-
cemi země, v partnerských obcích v Česku a Maďarsku a v partnerském 
rumunském Beltuigu. „Úsměv“ spojuje společná vášeň k tanci, přátelsví 
a směřování ke stanovenému cíli.



skupina vesnických hospodyňekTworkauer eiche

Tworkauer  eiche – Soubor lidových tanců německé národnostní menši-
ny. Vznikl 8. ledna 1995 z popudu Anny Czarnotty. Od samotného začátku 
své činnosti soubor tančí pod vedením choreografky Gabriely Materzok 
z Ratiboře. Od června 2007 zatřešuje tento soubor Předsednictvo skupiny 
německé menšiny DFK v Tworkově. Zakladatelům  souboru ležela na srd-
ci kultivace folkloru tworkovského a ratibořského regionu. Péče o slezské 
a německé taneční tradice, jazyk, písně, zvyky a slavnosti se stalo hlavním 
cílem činnosti souboru. V průběru roku vystupuje soubor na zhruba 20 
akcích různých úrovní v Polsku i v zahraničí. Účastní se akcí pořádaných 
DFK, obecním úřadem, školou a farností. Je stálým účastníkem národních 
festivalů, festivalů národnostních menšin, místních i krajských dožínek. Vy-
stupoval také v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Německu a Rakousku. 
Soubor tančí staré tance slezské, české, řeské, rakouské a německé (pře-
devším bavorské a tyrolské). Tworkauer Eiche je 9-ti násobným držitelem 
I.místa v Přehlídce souborů německé národnostní menšiny.

skupina vesnických hospodyňek – má asi 437 členek. Základní formou je-
jich činnosti je organizace společných kulturních setkání a pořádání akcí 
při různých příležitostech pro občany obce, například Den babiček, Den 
žen, Den matek, oplatkové setkání pro osamocené lidi. Mezi další aktivity 
patří například npořádání různých školení v oblasti racionálního stravová-
ní, zdravých potravin, vedení domácího hospodářství, ochrana rostlin v za-
hrádkách při domech. Skupina pořádá různé výstavy a ukázky, například 
správného stolování, vázání umělých květin, pletení čelenek. Nabízí mož-
nost využití volného času organizací různých výletů, například na zahrad-
nické trhy, do pěstitelských školek keřů a stromků, na výstavu Den otevře-
ných stromů v Mikolowě, výstavu POAGRA v Poznani. Kromě této činnosti 
se všechny členky – především vedení skupin - aktivně účastní v činnosti 
statutárních orgánů. Níže uvádíme názvy jednotlivých skupin: KGW Bień-
kowice, KGW Bolesław, KGW Chałupki, KGW Krzyżanowice, KGW Nowa 
Wioska, KGW Owsiszcze, KGW Roszków, KGW Rudyszwałd, KGW Tworków, 
KGW Zabełków.



sportovní kluby sdružení „Wodzisławská Univerzita  
Třetího Věku“

adresa: 26 Marca 66, 44-300 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 32 320 86 58, kontakt@wutw.pl

Sdružení je organizátorem různorodých aktivita činností obyvatel wod-
zisławského okresu 50+ realizovaných prostřednictvím placených a ne-
placených aktivit ve formě: jazykových kurzů, výuky základů informatiky, 
výuky plavání, výletů, kulturnícha integračních akcí, aktivit zdravotně-
-rehabilitačních, přednášek, psychologických a uměleckých workshopů. 
„Wodzisławská univerzita třetího věku“ organizuje aktivity v rámci tělesné 
kultury, setkání s představiteli vědy, kultury, politiky a hospodářství. Při-
jímá sociální opatření ve prospěch místní komunity, která zvyšují právní 
a ekologické povědomí ve věci otázek z oblasti zdravotní prevence, stejně 
jako informační předsevzetí o projektech a propagaci sdružení.

sportovní kluby na území obce – ke dnešnímu dni zde vykonává svou čin-
nost 6 sdružení: LKS Chałupki, LKS Krzyżanowice, LKS Owsiszcze, LKS Twor-
ków, LKS Zabełków, LKS Bolesław. Sportovní kluby zajišťují svým členům 
kvalifikované trenéry, kterými jsou vyškolení instruktoři s příslušnými pra-
vomocemi a atesty. Tabulka uvedená níže představuje jednotlivé sekce, 
počet sportovních oddílů, a třídu, v níž jednotlivé odíly soutěží.



sdružení Lokální aktivity  
„perspektywa“ v Czyżowicích

nadace astrohunters

sdružení U Doupěte

sportovní klub ForMa

adresa: 1 Maja 27, 44-300 Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 600 801 314, sklep@monsun.com.pl

Klub se zaměřuje především na pořádání sportovních akcí, propagaci aktivního 
životního stylu, péči o fyzickou kondici. Členové klubu se mohou pochlubit širo-
kou škálou úspěchů ve sportovních soutěžích, ve kterých zaujímají přední místa.

adresa: Wodzisławska 53, 44-352 Czyżowice
kontaktní údaje: +48 324 513 138

Cílem sdružení je aktivace a integrace místního prostředí, zvyšování občan-
ského povědomí, iniciování a podporování činností ve prospěch opatření 
pro rozvoj tělesné kultury, sportu  a rekreace, ochrany zdraví a životního 
prostředí. Organizace podporuje hospodářský, kulturní a osvětový rozvoj, 
a především propaguje starostenství Czyżowice, dokumentuje jeho historii 
a úspěchy. Sdružení je iniciátorem mnoha rodinných slavností, vánočních 
jarmarků, besed a sportovních soutěží.

adresa: Wolności 39, 44-282 Czernica
kontaktní údaje: +48 501 512 233, biuro@astrohunters.pl

Nadace byla založena astronauty - nadšenci, kteří se zabývají popularizací 
astronomie. Členové nadace díky sdílení znalostí a zkušeností, ukazují, jak 
důležité je mít v životě nějakou vášeň. Nadace je častým hostem ve ško-
lách, školkách a na setkáních s mládeží, během kterých lze poslechnout pří-
běhy o kráse Vesmíru, nádheře nočního nebe a jedinečnosti místa, ve kterém 
žijeme. Nadace vede profesionální astronomickou observatoř v Czernici. Ast-
rolab je víceúčelová observatoř, jejíž součásti je: výzkumná laboratoř, meteoro-
logická stanice, satelitní radiostanice, registrátor meteoritů, astrofotografická 
pracovna, multimediální sál, který slouží jako planetárium.

adresa: Św. Jana 17, 44-300 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 324 564 364, stowarzyszenie.przydziupli@gmail.com

Sdružení bylo založeno ve spojení sil Sdružení Mám autismus („Mam Autyzm“) 
a Wodzisławské instituce poskytování denní péče Doupě (Wodzisławskiej Pla-
cówki Wsparcia Dziennego DZIUPLA). Organizace poskytuje pomoc jednotliv-
cům a rodinám v obtížných životních situacích, zejména těm, kteří jsou kon-
frontováni s problémem zdravotního postižení. Organizuje setkání pro rodiče, 
aktivity s psychologem, oslavy Dne dětí, Dne autismu, rodinné pikniky, arte-
terapeutické aktivity pro děti, taneční aktivity pro maminky a mnoho dalších.



Wodzisławské sdružení amazonekspolečensko-kulturní sdružení „saturator“

adresa: Przemysława 18d/7, 44-300 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 608 297 235, saturator.ngo@gmail.com

Pedagog, animátor, grafik, historik a filolog, novinář, rovněž specialista 
na projekty, veřejný průzkum, právní poradce, filmový znalec, také hudeb-
ník, fotograf a etnolog. Sbírka profesí je poměrně bohatá, ale skupinka lidí 
s různými zálibami, odbornou praxí se rozhodla udělat něco společně. Čím 
je Saturator? V tomto případě se jedná o sdružení mladých lidí, kteří chtě-
jí působit v různých společensko-kulturních oblastech, a tímto se zapojit 
do různých projektu obyvatel Wodzisławia Śląskiego a okolních lokalit. 
V roce 2016 Saturator organizoval festival detektivek pro obyvatele okresu.

adresa: Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śl., MOSiR Centrum (místnost č. 13)
kontaktní údaje: +48 600 662 405, lidpod@poczta.onet.pl

Cílem tohoto sdružení, které vzniklo v roce 2005, je činnost ve prospěch 
žen dotčených rakovinou prsu a jejich rodin. Ženy, které se hlásí k „Ama-
zonkám“ jsou po onkologických zákrocích, chemoterapii, radioterapii nebo 
hormonální léčbě. V nové situaci způsobené chorobou vznikají různé otáz-
ky, na které nejsou odpovědi. Sdružení pomáhá nemocným ženám, přizpů-
sobit se životu v nových podmínkách, pomáhá v těžkém životním období 
způsobeném diagnózou, nemocí a nákladným léčením. Organizace ukazu-
je, že nemoc lze překonat a následky léčby minimalizovat a znovu najít své 
místo v životě.



sdružení polských Floristůnadace akademie kreativního rozvoje

adresa: Wyzwolenia 117, 44-321 Marklowice
kontaktní údaje: +48 530 478 733, fundacja.ark@gmail.com

Nadace Akademie kreativního rozvoje je novou nadací aktivně působící 
na území wodzisławského okresu. Je založená na třech pilířích: práci, or-
ganizacji a znalostech. Zaměřuje se na mladé lidi, protože podle nadace, 
budoucnost závisí právě na nich. Nejnovější vzdělávací iniciativou nadace 
je tzv. dětský Oxford, který má vliv na všestranný rozmanitý rozvoj dětí. 
Organizace financuje stipendia pro nejkreativnější studenty, kteří nemusí 
mít nejlepší studijní výsledky, ale jejich zapal a kreativní nápady udivují ka-
ždého. Podporou pro organizaci je velká skupina dobrovolníků, kteří pomá-
hají při provádění peněžních sbírek, věcných darů a vedení aktivit a dalších 
činnosti nadace.

adresa: Wodzisławska 37a, 44-351 Turza Śląska
kontaktní údaje: +48 669 915 990, stowarzyszenie@floryscipolscy.pl

Cílem Sdružení polských floristů je rozvoj floristické branže v Polsku skrze 
propagování floristiky a kultury předávaní květin, šíření společenského po-
vědomí a vědomostí, a také profesní podpora členů Sdružení. Sdružení je 
iniciátorem a organizátorem mnoha projektu a akcí. Svým členům nabízí 
specializovaná školení, a to jak v oblasti floristiky, tak i podnikání. Orga-
nizuje floristické přehlídky, charitativní akce, provádí činnosti zaměřené 
na regulaci velkoobchodního trhu.



Workshop terapie aktivitaminadace Medhouse

adresa: Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: +48 327 467 300, fundacja@fundacja.medhouse.pl

Nadace, která byla založena v lednu 2015 roku, spolupracuje s dětským 
oddělením nemocnice ve městě Rydułtowy, kde dobrovolníci čtou téměř 
denně dětem pohádky, hrají si s nimi nebo organizují speciální akce, jako 
například Mikulášskou nadílku nebo Den dětí. Nejnovějším záměrem na-
dace je Akademie rodiče, což je workshop o plánovaném rodičovství, který 
komplexně připravuje mladé rodiče na narození dítěte.

adresa: Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
kontaktní údaje: +48 667 443 555, wtz@woloizol.com.pl

Workshop terapie aktivitami v Gorzycích je denní stacionář pro zdravotně 
postižené, který poskytuje účastníkům možnost společenské a profesní re-
habilitace v rámci získávání anebo obnovování dovedností potřebných pro 
získání zaměstnání. V rámci aktivit WTZ se uplatňují různé techniky terapii 
v rámci aktivit zaměřené na rozvoj osobní vynalézavosti a schopnosti vyko-
návat běžné každodenní činnosti. Jsou organizovány rovněž odborné pra-
xe, a také je umožňována účast na společenských akcích jako jsou festivaly, 
přehlídky, výstavy, prezentace atd. Workshop je iniciátorem a do dnešního 
dne spoluorganizátorem a účastníkem Okresní olympiády pro zdravotně 
postižené a koncertu „Blues pro zdravotně postižené“ („Blues dla Niepeł-
nosprawnych“).



sdružení příznivců rydułtów

adresa: Traugutta 289, 44-280 Rydułtowy
kontaktní údaje: +48 324 140 066, kluka.tmr@interia.pl

Sdružení příznivců Rydułtów bylo založeno v roce 1993. Hlavní cíle sdru-
žení jsou zaměřeny na vytváření podmínek vedoucích k všestranné inte-
graci obyvatel města Rydułtowy, propagování aktivní účasti na veřejném 
životě a iniciování a podporování veškerých činností směřujících ke zvýšení 
úrovně vzdělávání a kultury a tělesné kultury místní komunity. Sdružení 
se rovněž zabývá propagací turistiky a organizováním turistických akcí, po-
pularizováním a organizováním sportovních, rekreačních a kulturních akcí. 
Od roku 1994 r organizace vydává noviny „Kluka“, a také vede Společenský 
ústav w Rydułtowach („Środowiskowy Dom Pomocy w Rydułtowach“).

adresa: B. Chrobrego 143C, 44-313 Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: +48 661 155 114, fundacja.twu@op.pl

Jako nevládní organizace nadace působí od roku 2015, zatímco „Teatr Wod-
zisławskiej Ulicy“ funguje nepřetržitě již 32 let. Nabídka nadace zahrnuje, 
kabaretní a příležitostní vystoupení, a také divadelní představení, stejně 
jako půjčovnu kostýmů. Nadace vede divadelní workshopy a velmi obsáhlé 
divadelní vzdělávaní. Členy divadla jsou kulturní nadšenci, vítězové recitač-
ních soutěží, kulturní činitelé, kulturní animátoři.

nadace „Teatru Wodzisławskiej
Ulicy - TWU im. Doroty nowak“



sdružení „Moje město“sdružení „razem na szybiku“

adresa: Górnicza 7, 44-300 Wodzisław Śl., Escape room „Twardy Orzech“,  
Kubsza 28 (III patro)
kontaktní údaje: +48 506 934 767, info@szybik.pl

Sdružení vzniklo v roce 2011, tvoří jej skupina více než 70 osob, kterým není 
lhostejný osud obyvatel čtvrti Jedłownik. Zaměřuje své cíle na rozvoj vzdělá-
vání, bezpečnost a rozvoj dětí a mládeže, ochranu životního prostředí, spole-
čenské začleňování obyvatel, zlepšení vzhledu celé čtvrti a kulturních aktivit. 
Sdružení je tvůrcem prvního wodzisławského „escape roomu“ (únikové hry), 
tj. místnost hádanek s názvem „Tvrdý oříšek“ („Twardy Orzech“).

adresa: Boh. Warszawy 104 B, 44-280 Rydułtowy
kontaktní údaje: +48 501 275 095, poczta@mojemiasto.net.pl 
odkaz na web: www.mojemiasto.net.pl

Sdružení bylo založeno v roce 2006 aktivními lidmi, politicky nezávislými, 
kteří chtějí podporovat svými vědomostmi a zkušenostmi rozvoj občan-
ských iniciativ. Od roku 2007 „Moje Miasto“ realizovalo více než 50 pro-
jektů z externích dotací, s širokou škálou tematických okruhů - od kultury 
po ekologii, prevenci závislostí, stejně jako vzdělávání seniorů. Sdružení 
organizuje, a podílí se na mnoha charitativních akcích. Vedené činnosti re-
alizuje při široké spolupráci s dalšími organizacemi, obchodními partnery 
a samosprávními orgány.



sportovní svaz Langren shinanDobrovolný hasičský sbor radlin ii

adresa: B. Chrobrego 156, 44-313 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 32 456 59 96, e-mail: ospradlin2@op.pl

Dobrovolný hasičský sbor Radlin II vznikl w roce 1907 a od té doby se podílí 
na zajištění požární bezpečnosti na území Wodzisławia Śl. a celého okresu. 
Od roku 2007 je jednotka držitelem zlaté medaile Sdružení dobrowolnych 
hasičských sborů. Od roku 1995 je součástí Státního záchranného hasič-
ského systému (Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego). Aktivně se 
podílí na řadě akcí spojených s čestným dárcovství krve, provádí prohlídky 
a přednášky pro školy a školky.

adresa: Jaśminowa 27, 44 – 310 Radlin
kontaktní údaje: +48 502 671 485, biuro@federacjamfr.pl

Cílem organizace je popularizace jedinečných moderních forem bojových 
umění, které umožňují představitelům různých škol bojových umění na vel-
mi všestrannou a různorodou sportovní rivalitu a vlastní rozvoj. Neméně 
důležitým cílem je popularizace tréninku bojových umění dálného výcho-
du a sportovních vzorců, zejména mezi mladou generaci, která vykazují 
obrovské zdravotní a výchovné přínosy těchto disciplín.



adresa: Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 324 563 662, wtzwodzislaw@o2.pl

Cílem workshopu je profesní a společenská rehabilitace osob se zdravot-
ním postižením, vedoucí k obnově nebo získávání ze strany těchto osob 
dovedností, které jim umožní získat zaměstnání nebo účast na odborném 
vzdělávání všedního života, které umožňují zvýšit nezávislost účastníků. 
Kromě pracovny, Workshop má k dispozici rehabilitační sál, který pomáhá 
při udržování kondice účastníků, a také vede aktivity s psychologem a zajiš-
ťuje ošetřovatelskou péči.

adresa: Piastowska 1/2, 44-300 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 668 116 803, mariuszchlapek@interia.pl

Sdružení Skupina historických rekonstrukcí „PIECHOTA HEER“ oficiálně pů-
sobí od roku 2017 a zabývá se rekonstrukcemi od slezských povstání až 
po období polské lidové republiky, vede školní přednášky z oblasti vojen-
ských činností s tematickými diorámami, zahrnuje také patronát pomníků 
slezských povstání, a také čestnou stráž během slavnosti.

sdružení skupina historických rekonstrukcí 
„pieChoTa heer“

Charita katovické arcidiecéze Workshop  
Terapeutických činností sv. hyacinta a Františka



sdružení skupina Tvůrčích iniciativsdružení „Vladislavia“

adresa: Na górze 28, 44-341 Godów-Skrbeńsko
kontaktní údaje: +48 791 241 414, vladislavia@op.pl

Cílem sdružení je šířit, propagovat a rozvíjet polskou lidovou kulturu v zemi 
a v zahraničí. Sdružení je organizátorem mnoha kulturních akcí, vzděláva-
cích koncertů a uměleckých workshopů. Především organizace podporuje 
činnost souboru písní a tance „Vladislavia“ a propaguje nářečí a hornic-
ké tradice pořádáním vypravěčských soutěži Fárání v nářečí („Fedrowani  
w godce“).

adresa: Tygrysia 13, 44-280 Rydułtowy
kontaktní údaje: +48 535 477 277, git.stowarzyszenie@gmail.com

Skupina tvůrčích iniciativ je nezisková organizace, která byla založena v roce 
2008 skupinkou herních nadšenců a fantastiky z Wodzisławia Śląskiego. 
Odhodlání a nadšení party přátel rychle nalákalo nové členy. Od této doby 
se řady sdružení i nadále rozrůstají, a noví „gitowcy“ se rekrutují dokonce 
mimo oblast Slezska. Společně tvoří barevnou galerií charakterů se širokou 
škálou talentů a schopností, které umožňují společně vytvářet „nové svě-
ty“. Hlavním předsevzetím sdružení je celopolský sjezd fanoušků fantasy - 
Konwent Fort, který každoročně přiláká stovky osob do malebných oblastí 
Czyżowic.



střelecká jednotka 2023  
jm. 14 pluku slezských povstalcůsdružení příznivců Železnice

adresa: Młodzieżowa 300 K, 44-373 Wodzisław Śląski
kontaktní údaje: +48 885 666 643, tek@wb.pl

TEK je skupina lidí, jejichž cílem je ukázat, že železnice, která je bezpečným, 
energeticky úsporným a pohodlným dopravním prostředkem, je i nadále 
stále zapotřebí a může znova dobýt srdce cestovatelů. Členové sdružení se 
snaží obnovit její náležité místo. Sdružení chrání a stará se o momentálně 
nevyužívané železniční tratě.

adresa: Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: zarzad@js2023.pl

Střelecká jednotka 2023 jm. 14 pluku slezských povstalců w Wodzisławiu 
Śląskim působí již od roku 2003 jako terénní oddíl Střeleckého svazu „Stře-
lec“ (Związku Strzeleckiego „Strzelec“) Společenskovzdělávací organizace, 
kdežto od roku 2010 jako nezávislé sdružení. Zabývá se přípravou mládeže 
ke službě v různých silových rezortech prostřednictvím realizace školení 
lehké pěchoty - Územní obrany. Cílem jednotky je také formování u mlá-
deže postoju současného vlastenectví a budování občanské společnosti.



sdružení skupina historických rekonstrukcí 
„slezský povstalec“

sdružení ve prospěch Zvířat  
„kočky, psi a my“

adresa: Marklowicka 21, Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: +48 605 109 891, kotypsyimy@onet.pl

Sdružení ve prospěch zvířat „Kočky, psi a my“ je skupina osob, jejíž cílem 
je pomáhat zvířatům bez domova ve Wodzisławiu Śląskim a jeho okolí. 
Každý den se jeho členové zabývají čtyřnožci, kteří pobývají ve wodzisła-
wském zvířecím útulku, (který se nachází na území komunálních služeb 
města na ulici Marklowicka 21), pečují o ně, resocializují tyto čtyřnožce, 
kteří v důsledku špatných zkušenosti ztratili důvěru v člověka, koordinují 
dočasné domovy, vyhledávají jejich majitele, a v případě jejich neexistence 
- hledají nové domovy.

adresa: Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: +48 601 545 057, powstaniecslaski@interia.eu

Sdružení je spoluorganizátorem a autorem nápadů konajících se 3. května 
„Historicko vojenských Pikniků“, a také „Povstaleckých Pikniků.“ („Pikników 
Historyczno- Militarnych“ oraz „Pikników Powstańczych“). Je spoluorganizá-
torem a účastníkem mnoha historických akcí na celostátním území. Sdružení 
GRH „Slezský povstalec“ vede ve wodzisławském bunkru výstavy a živé hodiny 
dějepisu pro školní mládež. Členové sdružení se často podílejí na charitativ-
ních akcích v době státních svátků, a také na různých vlasteneckých oslavách.



sportovní akademie Top TeamZávod profesní aktivity  
Závod poskytovatele prádelních služeb

adresa: Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: +48 32 454 60 13, zazwodzislaw@wp.pl

Závod nenabízí pouze služby v oblasti vodního praní, mandlování a žehlení, 
ale navíc rozšířil svou moderní technologickou linku o moderní zařízení pro 
profesionální a jemné čištění oděvů na mokro typu wetcleaning. ZAZ jako 
první ve slezské vojvodství obdržel certifikát „Zakup prospołeczny“, rozlišu-
jící výrobky a služby subjekty sociální ekonomiky, které díky své ekonomic-
ké činnosti, řeší problémy osob ohrožených sociálním vyloučením, tj. mj., 
osob se zdravotním postižením.

adresa: Wodzisław Śl.
kontaktní údaje: +48 531 231 500, +48 693 394 838, akademiatopteam@gmail.com

Akademie Top Team sdružuje více než sto mladých závodníků, kteří pod 
dohledem wodzisławské mistryně Sandry Pniak trénují judo, a také bra-
zilské ju-jitsu. Závodníci akademie dosáhli mnoha úspěchů, včetně nejno-
vějších tři zlatých a jedné bronzové medaile získané na Mistrovství Polska 
U-15, stejně jako zlatou a bronzovou medaili na Evropském poháru. Tři 
hráči akademie byli povoláni do národního týmu. Trenérka Sandra Pniak 
jako aktivní závodnice v 2018 roce získala stříbrnou medaili na Mistrovství 
Polska a Mistrovství Evropy,  a je také dvojitou bronzovou medailistkou 
z Mistrovství světa.


