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8. ročník 
 
Obsah: 
 
1. Základní informace o projektu ..................................................................................................1 
2. Minulý ročník projektu – rok 2008............................................................................................2 

2.1. VŠEOBECNÉ  INFORMACE ..........................................................................................2 
2.2. FOTOGALERIE ...............................................................................................................5 
2.3. PROPAGACE  PROJEKTU..............................................................................................7 
2.4. ZDROJE  INFORMACÍ, REFERENCE............................................................................8 

 
 
 

1. Základní informace o projektu 
 
 
     OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA pořádá již 8. ročník fotbalového 
odpoledne, jehož výtěžek je určen OPAVSKÉ CHARITĚ - STACIONÁŘI 
MRAVENEČEK. V 1. ročníku v roce 2002 byla předána částka 5.700,- Kč. V 7. 
ročníku v roce 2008 už byla tato částka 251.800,- KČ. Celkem bylo za sedm 
ročníků opavské Charitě předáno přes 750 000,- KČ. 
 
 
    8. ročník se uskuteční v sobotu 20. 6. 2009 od 12.00 hodin na fotbalovém hřišti 
v Kravařích u Opavy za účastí celků: O2, Ostroje, Hanácké Kyselky, OFS 
Opava, Závažné Poruby, Starostové Opavska. Hlavní utkání proběhne od 
17:00 hodin mezi družstvy Sportovní osobnosti Opavska – rozhodčí 1. a 2. 
Gambrinus ligy. 
 
 

     Na celou akci je dobrovolné vstupné. Děti si budou moci zdarma užít: 
dětský kolotoč skákací hrad 
létající balón malé motorky 
střelbu z paintbalové zbraně jízdu na poníkovi 
energetické občerstvení nanuky, bombóny 

Ještě jednou informujeme, že vše ZDARMA!!! 
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   Dále se můžeme všichni těšit na vystoupení mažoretek a na fotbalové utkání 
benjamínků. 
   Komu není lhostejný osud dětí a měl by zájem se buď materiálně nebo finančně 
podílet na této prestižní akci, může kontaktovat pana Andrease Drastíka – na 
mobilu 602 584 344 nebo mailem – andreas.drastik@volny.cz či Ing. Pavla 
Novotného – na mobilu 604 455 673 nebo mailem – novpavel@seznam.cz. Pan 
Drastík nebo Ing. Novotný Vám ochotně zodpoví všechny dotazy ohledně možné 
spolupráce. Finanční částky lze zaslat na účet OFS Opava, který Vám vystaví 
fakturu za reklamu na akci nebo přímo opavské Charitě, na kterou Vám dáme 
kontakt a částka se připočte k částce celkové. Sponzor, který poskytne částku 
10.000,- Kč a více, může předat osobně vlastní šek při předávání celého výtěžku. 
        
      Co Vám nabízíme: reklamu formou loga Vaší firmy na plakátech, reklamu na 
hřišti – jakákoliv forma prezentace, vstup na posezení do Buly centra v Kravařích, 
kde společně předáme výtěžek opavské charitě (tohoto posezení se zúčastní asi 
200 významných osobností), reklamu v Rozpise soutěží OFS Opava a nádherný 
pocit, že jste přispěli těm, kteří pomoc potřebují. 
 
 
 

2. Minulý ročník projektu – rok 2008 
 

2.1. VŠEOBECNÉ  INFORMACE 
 
 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ POMÁHÁ POSTIŽENÝM DĚTEM 
251 800,- Kč  DĚTEM !!! 

 
Okresní fotbalový svaz Opava uspořádal dne 21. 6. 2008 ve sportovním 

areálu TJ SK Kravaře 7. ročník charitativní akce s názvem Pomozte postiženým 
dětem, jehož výtěžek je každoročně věnován Dětskému stacionáři Mraveneček při 
Charitě Opava. 
 Akce začala ve 13:30 hodin turnajem sponzorů, kterého se zúčastnila 
družstva:  

• Ostroje, a.s 
• Hanácké kyselky, a.s 
• O2 Telefonica ČR,a.s 
• Starostů obcí Hlučínská 

 
Turnaj se hrál systémem každý s každým, 2x20 minut na polovinu 

fotbalového hřiště. Utkání rozhodovala zkušená čtyřka rozhodčích, Bačkovský, 
Meier, Bukovský, Kukla. Vítězem celého turnaje se stali překvapivě zástupci 
Ostroje, a.s., jehož oporou byl především brankář - předseda představenstva 
Ostroje,a.s. Ing. Vladimír Trochta. 

 
 

mailto:andreas.drastik@volny.cz
mailto:novpavel@seznam.cz
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Pořadí turnaje:  
1. Ostroj, a.s. - 9b. 
2. O2 Telefonica ČR, a.s. – 6b. 
3. Hanácká kyselka, a.s. – 3b. 
4. Starostové obcí Hlučínska – 0b. 

 
Od 17 hodin následoval seskok parašutistů firmy Generali a potom 

následoval hlavní hřeb fotbalového odpoledne, když se proti sobě na velkém 
fotbalovém hřišti utkaly proti sobě mužstva Osobnosti Opavska a ŠK Závažné 
Poruby (je to obec na předměstí Liptovského Mikuláše). Utkání mělo velmi dobrou 
úroveň, a až do poloviny druhého poločasu bylo vyrovnané. Domácí sice vedli 4:0, 
ale hostům se podařilo vyrovnat. Posléze se ale projevila větší zkušenost mužstva 
osobností a ti po zásluze zvítězili 9:5. 

 
Sestavy obou mužstev: 

Sestavy Sportovní osobnosti : Berousek Jiří ( Lefenda Alfréd) – Karas Miroslav-
Bedrich Marián- Samson Jaroslav – Vožník Jan- Bomba Josef-Kamrád Tomáš-Vlk 
Lubomír-Matějek Radek-Drastík Andreas- Machovský Matěj-Piskoř Michal-
Baránek Petr trenér Bedrich Miroslav-Olda Šafránek 
 
ŠK Závažná Poruba – Ivan Palo-Milan Staroň-Vladimír Bardy-Miroslav Komouš-
Miroslav Galko-Igor Ninaj- Vladimír Michalička-Ivan Bukas-Vladimír Mlynček-Jín 
Ilanovský-Milan Mikuláš-Jaroslav Beťko-Jozef Kačmárik-Martin Vyskočil-Robert 
Petruška-Josef Szárka-Ivan Hladký. 
 

Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program. Děti si mohly zaskákat 
na nafukovacím hradu, svézt se na skluzavce od společnosti  MM reality, s.r.o., 
shlédnout projížďku historických motorek, projet se na ponících od pana Aleše 
Fialy, zacvičit si s promotéry agentury DOMINO, kteří si připravili řadu soutěží a 
doprovodných akcí a v neposlední řadě byl pro ně připraven zlatý hřeb odpoledne 
– let horkovzdušným balónem od společností Hanácká kyselka, a. s.. O tuto 
atrakci byl nebývalý zájem. A aby nebyl atrakcí málo, připravil si pro své fanoušky 
opravdu neobvyklé kousky žonglér Jiří Kremser z Darkoviček. Zvláště pak 
předváděné kousky s anti-perlí přiváděly diváky k šílenství. Děti měly k dispozici 
zdarma hračky, nanuky a mnoho soutěží včetně běžeckého trenažéru od firmy 
Insportline Vítkov. Firma Isoline se zase starala o pitný režim pro všechny aktéry. 

Po skončení sportovního odpoledne se akce přesunula do letní zahrady 
v Buly centru v Kravařích na ulici Opavské. Slavnostní vyhlášení začalo v 20:30 
hodin. 1. částí módní přehlídky návrhářky Lenky Burdové. Předváděné modely 
byly opravdu nadčasové a velmi atraktivní. Ve 21 hodin vyhlásili zástupci 
Okresního fotbalového svazu Opava v čele s předsedou Ing. Petrem Kašným, 
místopředsedou Andreasem Drastíkem a předsedou Marketingové komise Ing. 
Pavlem Novotným výsledky fotbalového turnaje sponzorů. Rovněž byl vyhlášen i 
nejlepší střelec, kterým se stal Lukáš Grygar s 5. brankami z družstva Ostroje, a.s, 
nejlepším hráčem byl vyhlášen Jan Skarka z družstva Hanácké Kyselky,a.s. a 
nejlepším brankářem se stal po zásluze Ing. Vladimír Trochta z družstva Ostroje, 
a.s. Ceny pro nejlepší mužstva a hráče předal generální manažer a trenér HC 
Vítkovice a 1. místostarosta města Kravaře Alois Hadamczik.  
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Po vyhlášení těchto výsledků následovala druhá část módní přehlídky 
návrhářky Lenky Burdové. Přehlídka byla zakončena dražbou pěti vystavených 
modelů. Všechny modely byly opravdu krásné, proto není divu, že majitelem všech 
modelů se stal Ing. Vladimír Trochta, který tak přispěl na konto této charitativní 
akce částkou 10.000,-Kč.   
 No a posléze už přišlo slavnostní vyhlášení 7. ročníku charitativní akce 
„Pomozte postiženým dětem“. Předseda OFS Opava Ing. Petr Kašný a 
místopředseda OFS Opava Andreas Drastík poděkovali všem organizátorům z řad 
OFS Opava, ale i jiných za zdárný průběh této akce a samozřejmě i všem 
sponzorům a partnerům, kteří se na této akci podíleli. Následovalo slavnostní 
předání šeků od významných sponzorů této akce. Šeky si převzal ředitel Charity 
Opava Ing. Hanuš. 
  

Slavnostní šeky přišli posléze předat zástupci těchto společností: 
• Ostroj, a.s. – Ing. Vladimír Trochta – šek na 20.000,-Kč 
• O2 telefonica ČR,a-s – Vítězslav Tomeš – šek na 30.000,-Kč 
• Hanácka Kyselka, a.s – Ing. Jaroslav Andrš – šek na 15.000,-Kč 
• Kovošrot Ritschny,s.r.o. – Emil König – šek na 15.000,-Kč 
• Starostové obcí Hlučínská – Ing. Andreas Hahn, Ilja Novotný – šek na 

24.200,-Kč 
• PPD obchodní, s.r.o. – Jiří Stolár –šek na 15.000,-Kč 

 
Poděkování rovněž patří i zástupcům významných sponzorů, kteří se nemohli této 
akce zúčastnit a to společnosti IVAX Pharmaceuticals, s.r.o., společnosti Haas a 
rovněž i Moravskoslezskému kraji, který se finančně podílel na organizaci této 
akce. 
 
 Po slavnostním předání šeků od významných partnerů se mnohým 
zúčastněným hostům doslova zatajil dech, když z úst předsedy Ing. Petra Kašného 
zazněla konečná částka, která byla předána řediteli Charity Opava Ing. Hanušovi – 
251.800,-Kč. Tato částka zcela jistě pomůže správným věcem, které postižené 
děti z Dětského stacionáře Mraveneček pro každodenní žití potřebují. Jenom chci 
připomenout, že OFS Opava se dne 12. 6. 2008 zúčastnil v areálu Dětského 
stacionáře Mraveneček v Opavě slavnostního předání užitkového vozidla zn. VW 
Transporter, který bude sloužit na převoz postižených dětí. OFS Opava přispěl na 
toto vozidlo částkou přes 500.000,-Kč. S letošní vybranou částkou jsme se tedy 
dostali přes hranici 750.000,- Kč, proto doufám, že v příštím roce se nám podaří 
vybrat částku přesahující 1. milión Kč.   
 Závěrem bych chtěl poděkovat zástupcům TJ SK Kravaře za poskytnutí 
sportovního areálu a zástupcům Buly centra, a.s. za poskytnutí prostor pro 
slavnostní vyhlášení této charitativní akce. Letošního ročníku této akce se 
zúčastnilo celkem přes 1.200 diváků, proto věřím, že v příštím roce bude účast 
ještě větší a rovněž se nám podaří navýšit i výtěžek z této akce. 
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2.2. FOTOGALERIE 
 

 
 

 
 

 
 



strana: 6 ze 8 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



strana: 7 ze 8 

2.3. PROPAGACE  PROJEKTU 
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2.4. ZDROJE  INFORMACÍ, REFERENCE 
 
 
Odkazy na webové stránky: 
 
- Charita Opava (nestátní, nezisková, katolická organizace): 
 
http://www.charitaopava.cz/download.php?soubor=55 
 
http://www.charitaopava.cz/view.php?cisloclanku=2008062501 
 
http://www.charitaopava.cz/view.php?cisloclanku=2008061701 
 
 
 
- Okresní fotbalový svaz OPAVA: 
 
http://www.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=13020 
 
 
 
- Ostroj Opava a.s.: 
 
http://www.ostroj.cz/cs/f/ostroj_cs/o/Posti%C5%BEen%C3%A9%20d%C4%9Bti.pdf  
 
 
 
- Opavský a hlučínský Deník: 
 
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/na-postizene-deti-vybrali-ctvrt-milionu-20080625.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Radek KOTÍK        Andreas DRASTÍK     Ing. Petr KAŠNÝ      Ing. Pavel NOVOTNÝ 
sekretář OFS Opava   místopředseda OFS Opava   předseda OFS Opava      předseda marketingu 
 
 
OFS Opava  tel: 553625474 
Zámecký Okruh 6  web: www.fotbal.cz 
746 01  Opava  email: ofsopava@seznam.cz 
 

http://www.charitaopava.cz/download.php?soubor=55
http://www.charitaopava.cz/view.php?cisloclanku=2008062501
http://www.charitaopava.cz/view.php?cisloclanku=2008061701
http://www.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=13020
http://www.ostroj.cz/cs/f/ostroj_cs/o/Posti%C5%BEen%C3%A9%20d%C4%9Bti.pdf
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/na-postizene-deti-vybrali-ctvrt-milionu-20080625.html
http://www.fotbal.cz
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