
Organizace na BAMBIFESTu 2016 – pátek

1 Biatlonklub SMTu Poruba 
„Pracujeme hlavně s dětmi a mládeži od 8 - 18 let. Účastníme se závodů 
v biatlonu a letním biatlonu. Nejsou nám cizí hladké běhy, kolečkové lyže 
a kolečkové brusle.“ 

V našem stánku: 

 prezentace organizace 

 laserová střelba 

 biatlonové vzduchové zbraně a kolečkové lyže 

2 S.K. a K.S. Dakota 
„Dakota již funguje 15 let. Přes školní rok se děti schází v rozmanitých 
kroužcích. V době letních prázdnin každoročně pořádáme tábory pro děti, a 
to jak stanové v přírodě, tak i příměstské tábory v Ostravě.“ 

V našem stánku: 

 prezentace organizace 

 indiánské tee-pee 

 fotografie z akcí 

3 Fiesta Dance - taneční centrum 
„Věnujeme se výuce showdance, streetdance a latinsko-amerických tanců.“ 

V našem stánku: 

 taneční miniworkshopy 

 informace o tanečních kurzech 
Vidět nás můžete i na pódiu 

4 Asociace TOM 

„Jsme spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený 
především na turistiku a tábornictví. V létě pořádáme tábory, lezeme 
po horách, sjíždíme řeky a organizujeme akce pro veřejnost.“ 

V našem stánku: 

 prezentace našich aktivit 

 ukázka táboření 

 oddílové sportovní hry, tábornické dovednosti 

5 Salesiánský dům dětí a mládeže, 
SHM klub Ostrava-Zábřeh, z.s. 

„Zabýváme se volnočasovými aktivitami pro děti a mladé lidi v podobě 
zájmových kroužků, otevřeného klubu, jednorázových akcí, výletů 
do přírody, táborů a řemeslných workshopů.“ 

V našem stánku: 

 fotografie a nabídka kroužků 

 dřevěné puzzle, stolní fotbal 

6 Nebuď oběť, z.s. 
„Nebuď oběť se zabývá aktuálními hrozbami internetu, moderních 
technologií a sociálních sítí. Pořádá mezinárodní workshopy, preventivní 
programy pro žáky a tyto aktivity nabízíme v rámci svých projektů zdarma.“ 

V našem stánku: 

 aktivity pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

 ověřování znalostí bezpečného chování na internetu 

 aktivity zaměřené na rizika moderních technologií 



7 Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh 

„Naše středisko volného času pořádá akce pro veřejnost. V létě pobytové 
a příměstské tábory a přes celý rok nabízíme nespočet kroužků.“ 

V našem stánku: 

 zápichy do květináče s jarní tématikou 

 šerm či boj s různými zbraněmi 

 tvořivé a výtvarné činnosti 

8 Posejdon, o.s. 
„Specializujeme se na rozvoj vodní turistiky na Odře a Olši, spravujeme 
vodáckou stezku Slezské Benátky, organizujeme akce (sport, kultura, 
turistika, tábory) a vydáváme knihy.“ 

V našem stánku: 

 prezentace spolku 

 fotokoláže a nástěnky 

 sportovní hry s vodáckou tématikou a uzlování 

9 L.E.A.D. Parkour, z.s. 
„Jsme parkourová organizace, největší svého druhu v České republice. 
Věříme, že v životě má smysl se občas vydat tou těžší cestou, posunout své 
hranice a inspirovat tím své okolí.“ 

V našem stánku: 

 nabídka vystoupení, workshopy 

 pozvánka na letní tábory 
Vidět nás můžete i na pódiu 

 

10 Mateřské centrum Krteček, z.s. 
„Mateřské centrum je místo setkávání maminek či tatínků na mateřské 
dovolené a jejich dětí. MC je bezpečné místo s hernou plnou hraček, kde si 
Vaše dítě může hrát mezi ostatními dětmi.“ 

V našem stánku: 

 informace o našem Mateřském centru 

 jednoduché úkoly a drobné sladkosti 

 představení chystaných přednášek a venkovních akcí 

11 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 
„Náš klub působí již více než 60 let a vychovává judisty a judistky všech 
věkových kategorií. Ti nejnadanější se účastní mnoha soutěží nejen doma, 
ale též v zahraničí.“ 

V našem stánku: 

 ukázky technik juda a pádů 

 ukázky judistické gymnastiky 
Vidět nás můžete i na pódiu 

12 Divadlo loutek Ostrava, p.o. 
„Jsme profesionální scénou pro děti a mládež. Hrajeme každou neděli 
dopoledne i odpoledne pro děti. Dospělým je vyhrazen každý pondělní 
večer.“ 

V našem stánku: 

 různé typy loutek 

 naučíme Vás loutky ovládat 
Vidět nás můžete i na pódiu 

  



13 Pionýr, z.s. 
Moravskoslezská krajská organizace 

„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.“ 

V našem stánku: 

 výroba žonglovacích míčků 

 sportovní aktivity – KINBALL, taneční podložky 

 lezecká stěna 

14 Mládež Českého červeného kříže 
Ostrava 

„Mládež Českého červeného kříže sdružuje lidi do 26 let, kteří mají zájem o 
pomoc lidem a zejména pak o zdravotnickou první pomoc.“ 

V našem stánku: 

 prezentace první pomoci 

 maskování zranění 

 vyzkoušení resuscitace 

15 Mindok  
„Jsme specialisté na moderní společenské deskové hry, které jsou 
zajímavým a inteligentním způsobem trávení volného času nejen dětí 
a mládeže.“ 

V našem stánku: 

 SMART games 

 možnost si u nás hry zahrát 

 

16 RESPECT dance crew 
„Nabízíme taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé již od 3 let ve stylu street 
dance, break dance, disco dance a show dance. Organizujeme letní 
příměstské tábory a pořádáme taneční soutěže.“ 

V našem stánku: 

 kvízy a hádanky s taneční tématikou 
Vidět nás můžete i na pódiu 

17 DinoPark Ostrava 
„Unikátní zábavní park pro děti i dospělé, ve kterém uvidíte kromě 
pohybujících se modelů dinosaurů také malý pavilon s artefakty již 
ze starohor. V areálu naleznete 3D kino a spoustu dětských atrakcí.“ 

V našem stánku: 

 prezentace DinoParku Ostrava 

 omalovánky dinosaurů 

18 2 + 2 Škola matematiky 
„2+2 škola matematiky je určena dětem, které chtějí rozvíjet své 
matematické dovednosti. Zaměřujeme se na doučování matematiky a 
rozvojové programy pro nadané děti, máme programy i pro předškoláky.“ 

V našem stánku: 

 zábavné matematické a logické úkoly 

 skládání hlavolamů a origami 

  



19 Městská policie Ostrava, 

úsek prevence a propagace 
„V náplni práce strážníků tohoto úseku je zejména práce s dětmi a mládeží. 
Organizujeme besedy pro děti v MŠ, ZŠ i SŠ a provozujeme dopravní hřiště.“ 

V našem stánku: 

 ukázky výstroje a výzbroje strážníka 

 zábava pro děti 

 malování, testy, kvízy 

20 Magistrát města Ostravy, 

oddělení útulek pro psy 
„Městským útulkem od roku 1998 prošlo téměř 20 000 psů. K útulku patří 
také odchytová služba, která pejsky do útulku umisťuje.“ 

V našem stánku: 

 informace k činnosti útulku a odchytu psů a jiných zvířat 

 aktuální katalog nabízených pejsků 

 poradenství z oblasti psí problematiky 

21 Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrava - Zábřeh 

„Jsme volnočasovou sportovní a vzdělávací aktivitou, pro děti ve věku 
od 7 do 18 let. Naši mladí hasiči se během své celoroční činnosti věnují 
požárnímu sportu.“ 

V našem stánku: 

 ukázka práce mladých hasičů 

 soutěže pro děti 

 hasičská auta 

22 Jazyková škola HELLO  
„Jazyková škola Hello s 20letou tradicí, MŠ, ZŠ a gymnázium, zajišťujeme 
tábory a jazykové kurzy pro děti.“ 

V našem stánku: 

 prezentace jazykové školy HELLO 

 kreativní dílna 

 informace o pořádání jazykových kurzů a táborů 

23 Klub malých debrujárů 
Ostrava-Výškovice při ZŠ 

„Jsme celostátní organizace dětí, které baví dělat fyzikální, chemické 
a biologické pokusy.“ 

V našem stánku: 

 ukázka činnosti v kroužku 

 fyzikálně-chemické pokusy 
o pokusy z optiky, padání neo magnetů a další 

24 Petrklíč help 
„Jsme místem, kde mladí lidé nalézají prostor ke kreativitě a příležitost 
k dobrovolnictví, rozvoji, poučení, odpočinku i zábavě.“ 

V našem stánku: 

 představení farmy a programu na farmě 

 malování ulit pro rostlinky 

 živé slepičky 

  



25 Taneční škola ŠTEFI 
„Zaměřujeme se na taneční styly – show dance, hiphop a street dance, 
moderna, latinsko-americké a standardní tance. 

V našem stánku: 

 představení naší činnosti 

 nabídka kurzů pro děti i dospělé 
Vidět nás můžete i na pódiu 

26 SDO Brontosauři 
„Provozujeme vlastní stáje v našem areálu Střediska DVOREČEK 
v Ostravě-Kunčičkách. Máme také jezdecký oddíl pro děti a mládež.“ 

V našem stánku: 

 představení naší činnosti 

 koně 

27 VK Tzunami Ostrava 
„Jsme mladý vodácky klub zabývající se vodním slalomem, trénujeme 
na řece Ostravici v centru Ostravy u mostu Miloše Sýkory.“ 

V našem stánku: 

 video ukázka vodního slalomu 

 ukázka lodí, výstroje a výzbroje 

28 Sičova drobná železnice, o.s. 
„Zabýváme se stavbou železničních modelů v měřítku 1:8 a provozem 
těchto modelů na různých akcích.“ 

V našem stánku: 

 model parní lokomotivy 310.017 v měřítku 1:8 

 jízda na parním vláčku 


