
Název Společnosti Projekt Anotace

Výše nadačního 

příspěcku

Velkopopovická 

společnost z.ú.

Podpora volejbalu ve 

Velkých Popovicích

Volejbal ve Velkých Popovicích (POPO VOLIŠ) nabízí celoroční sportovní vyžití, které je 

aktuální zejména nyní, v době stále ovlivněné vládními doporučeními v souvislosti s 

nákazou covid-19, tzn. kdy trávíme více volného času poblíž domova a chceme ho trávit 

aktivně, venku, v týmu. Volejbal je vhodnou aktivitou pro ty, kteří hledají alternativu k 

individuálním sportům a také pro ty, kteří se do Popovic přestěhovali a chtějí se zapojit 

do komunity. Hrát se dá v každém věku, náš volejbal je mezigenerační sport. Jsou mezi 

námi i hráčky - maminky, které se rády zapojí a stejně jako otcové s sebou občas berou i 

své děti, které se zejména v letních měsících zabaví v okolí hřiště.  Kvalitní hra vyžaduje 

také kvalitní zázemí a odměnou je pak radost ze hry a posilování týmového ducha, který 

se projeví zejména při společných brigádách. Sportovní vybavení a nářadí na údržbu 

venkovního kurtu se aktuálně půjčuje od TJ Sokol a TJ Slavoj a angažovaných členů týmu.  

Obdržený grant by umožnil nově zorganizované volejbalové komunitě zejména pokrytí 

nákladů na sportovní vybavení a potřebnou údržbu a opravu antukového volejbalového 

kurtu v hrací sezóně 2020/2021. I nadále chceme volejbal ve Velkých Popovicích 

provozovat jako aktivitu zcela otevřenou veřejnosti. Protože ne všichni mohou na 

tréninky a následné komunitní diskuse chodit pravidelně, chceme rozšířit naší základnu o 

další zájemce, aby se vždy hrálo v plném počtu. 47 400 Kč

Rugby Club STRONG 

GIRLS, z.s.

TURNAJ O PIVOVARSKÝ 

POHÁR V RAGBY 7´S muži

Turnaj O PIVOVARSKÝ POHÁR hrají muži ve věku 18 až 60 let, jedná se o tzv. komunitní 

ragby (žádní profesionálové nebo aktivní vrcholoví ragbisté) a zúčastní se ho minimálně 4 

týmy z celé ČR a to: STRONG GIRLS VELKÉ POPOVICE, RUGBY CLUB PLZEŇ, RA OLYMP 

PRAHA a RUGBY OMNI-X BRNO. Turnaj je součástí akce FESTIVAL RAGBY VE VELKÝCH 

POPOVICÍCH, který se uskuteční o víkendu 26-28. září 2020. O stejném víkendu se bude 

na hřišti hrát také turnaj Dívčí ligy ragby U17, které se účastní celkem 6 týmů. Celkem se 

na festivalu představí přes 120 hráčů. Spolu s diváky tedy očekáváme návštěvnost přes 

250 lidí. Cílem projektu je rozšířit obecné povědomí o sportu ragby 7´s, které je 

olympijským sportem a bude k vidění právě na olympiádě TOKYO 2021 v Japonsku. Dále 

chceme veřejnosti ukázat, že tento byť kontaktní, ale férový sport mohou provozovat 

všichni, tzn. kluci/holky, mládež/dospělí/senioři. 32 000 Kč



Sbor dobrovolných 

hasičů Petříkov Adventní setkání 2020

Tímto projektem bychom rádi upevnili vznikající petříkovskou tradici rozsvěcení 

vánočního stromu spojenou s odpolední akcí, která podporuje komunitní setkávání 

napříč všemi generacemi. Letos bychom rádi oslovili 3 umělce, kteří by na adventní 

odpoledne připravili program pro obyvatele Petříkova a Radimovic. Akce proběhne dne 

28. 11. 2020. Nejprve by autoři dětské knihy Čmuk připravili workshop a "bojovku" úzce 

spjatou se strašidlem ze stejnojmenné knihy. Mezitím by se vyráběly adventní věnce na 

dveře či stůl pod odborným dohledem floristky Nakonec by se všichni sešli na sále 

místního pohostinství, kde by se podávalo malé občerstvení (káva, čaj, vánoční cukroví či 

vánočka), během kterého by proběhlo autorské čtení z výše uvedené knihy a rozhovor s 

autory. V 16.30 hod by se všichni odebrali na zahradu místního pohostinství, kde by 

proběhlo krátké povídání o známých strašidlech. Potom by se společným průvodem 

pokračovalo k obecnímu úřadu. Cestou by se na cca 4 místech zjevila některá ze 

zmíněných strašidel (pravděpodobně ježibaba, vodník, duch a Bílá paní). U obecního 

úřadu proběhne rozsvícení obecního vánočního stromu, otevře se petříkovský betlém, a 

to vše za společného zpěvu koled s malým vánočním občerstvením. Vánoční strom bude 

svítit od 28. 11. 2020 do 6. 1. 2021 a v tento čas bude otevřen i obecní betlém. 60 000 Kč

Cyklo Petříkov z.s.

MTB závody ve Velkých 

Popovicích a Petříkově

Cílem je uspořádat II. ročník MTB závodu v Petříkově a I. ročník MTB závodu ve Velkých 

Popovicích. První ze závodů v podzimním termínu 2020 a druhý pak v jarním termínu 

2021. 60 000 Kč

OTEVŘENI KE 

ZMĚNÁM z.s.

2. SPORTOVNÍ - 

MAŠKARNÍ PLES

Jedná se o společenskou akci pořádanou v prostoru místní Sokolovny ve Velkých 

Popovicích. Jak už název akce napovídá, prezentují se zde sportovní organizace. Nejen 

vystoupení některých zástupců sportovních klubů, ale i odlehčenost tohoto "maškarního 

plesu" bude velmi kladně působit na místní komunity. Výzdoba, tombola, kvalitní hudba 

na poslech i k tanci, přítomný karikaturista, občerstvení a rej maškar, to bude akce spolku 

OTEVŘENI KE ZMĚNÁM, která se jako hezká vzpomínka vybaví místním i hostům. OKZ, 

z.s. jako jediný spolek pořádá ples ve Velkých Popovicích. Oslava bude v této 

pokoronavirové době důležitá pro oživení a semknutí místních obyvatel všech věkových 

kategorií. Vzhledem k situaci se tato akce musela přesunout do podzimních měsíců. 30 000 Kč



SDH Křížkový Újezdec Hasičský den

Cílem projektu Hasičský den pod záštitou dvou dlouhodobě spřátelených sborů je 

primárně aktivně podpořit komunitní život na Velkopopovicku. Již několik let se jak hasiči 

v Křížkovém Újezdci, tak v Popovičkách věnují pořádání sportovních, kulturních i 

společenských akcí. Dosud oba sbory akce pořádaly samostatně, nyní však cílíme výš a 

žádáme o společnou podporu v mnohem ambicióznějším projektu, který nejenže má za 

cíl propojit občany z téměř deseti přilehlých obcí, ale zároveň i zatraktivnit hasičské 

povolání. Plánujeme uskutečnit hasičský den, kde nebude chybět jak ukázka požárního 

sportu, požární techniky i práce samotných hasičů. Návštěvníci si budou zároveň moct na 

vlastní kůži na připravených stanovištích vyzkoušet, jak nelehkou úlohu profesionální i 

dobrovolní hasiči často mají. Rádi bychom zapojili i další složky IZS, která nás dlouhodobě 

podporují. Plánujeme i bohatý doprovodný program zakončený večerním koncertem pod 

širým nebem. O podpoře aktivně jednáme i s řadou místních podnikatelů a organizací, 

kteří s námi pravidelně spolupracují. 102 600 Kč

Nové Habří z.s. Sochy pro Velké Popovice

Jedná se o vystavení uměleckých děl slavných i méně slavných či nových českých umělců, 

sochařů v plenéru, veřejných interiérech a dobře viditelných zahradách Velkých Popovic. 

Vystavíme na zajímavých a frekventovaných místech VP a ve veřejnosti přístupné části 

areálu pivovaru či za plotem, dobře viditelné – u pivovaru, u školy, u kostela, v knihovně, 

v parcích a veřejných ostrůvcích zeleni. Kde bude možné, zajistíme i noční osvětlení. 

Velké Popovice ozdobíme uměním a ukážeme tak, že veřejný prostor má být estetický a 

výjimečný. Zároveň zapojíme místní komunitu do výběru a poskytnutí prostor pro 

expozice, zapojíme do procesu instalace děl, jejich dokumentace. A konečně umožníme i 

návštěvníkům společenských událostí typu Den Kozla, pouť aj. akcí, aby si obešli výstavní 

trasu, u jednotlivých děl našli popis a kód, který dává celkové řešení šifry - projekt tak má 

i soutěžní a hravý aspekt, který rozšiřuje jeho způsob vnímání a motivuje návštěvníky k 

absolvování celé výstavní trasy. 93 000 Kč


