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Fandi slušně s Baníkem: Podpořili jsme 10 subjektů
Tisková zpráva, Ostrava, 9. července 2015
Dobročinný projekt „Fandi slušně s Baníkem“, který klub spustil během jarní sezóny s cílem
kultivovat prostředí na stadionech a zároveň pomáhat potřebným, má za sebou první fázi.
V průběhu závěrečného utkání sezóny 2014/2015 s pražskou Duklou jsme na Bazalech mohli
předat zástupcům neziskových organizací dárkové poukazy v celkové hodnotě 160 000 Kč. Tyto
finanční prostředky tvoří hlavní výtěžek našeho projektu, nikoli však jediný.
Díky slušnému fandění již v prvním jarním utkání Baníku v Teplicích byla následně při domácím
duelu se Spartou Praha předána částka 20 000 Kč na léčbu a rehabilitaci bývalého fotbalisty Davida
Novotného, který se zotavuje po vážném úraze. Tímto celý projekt „Fandi slušně s Baníkem“
symbolicky odstartoval. Právě výše uvedenou sumu pak v rámci samotné realizace projektu mohlo
získat devět vybraných neziskových organizací za každé utkání, po kterém nebude klub potrestán
Disciplinární komisí FAČR pokutou za nevhodné chování fanoušků.
Tato podmínka byla splněna u jedenácti ze čtrnácti jarních zápasů Baníku v Synot lize. Dobročinný
projekt tak vynesl celkem 220 000 Kč, ke kterým je třeba připočíst ještě výnos 1 900 Kč z aukcí
vstupenek na prohlídky stadionu Bazaly v den konání historicky posledního ligového utkání.
Z celkové sumy klub v tuto chvíli předal 180 000 Kč, které si rozdělilo deset subjektů, mezi něž patří
devět neziskových organizací a David Novotný.
„Zbývající částku věnujeme na konto nově vznikajícího fondu, prostřednictvím kterého bychom rádi
pomáhali bývalým hráčům Baníku,“ vysvětluje Regina Jandová, ředitelka komunikace FC Baník
Ostrava, jak chce klub naložit se zbývající sumou 41 900 Kč. S dobročinnými aktivitami tak bude
Baník vhodnou formou pokračovat, jelikož cítí svůj závazek a společenskou zodpovědnost nejen
v rámci města Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje.
Ohlasy samotných organizací, které se do projektu „Fandi slušně s Baníkem“ zapojily, potvrzují, že
je to správná cesta. „Jsme moc rádi za možnost účastnit se tohoto projektu, který představuje
především pro menší neziskovky a sdružení opravdu velkou pomoc. Zabýváme se canisterapií pro
handicapované děti a mládež, takže finance použijeme na zajištění potřeb našich psích pomocníků,“
říká Andrea Macháčková z občanského sdružení Dogma.
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