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Centrom z.s. 
„Centrom z.s. je nestátní nezisková organizace, zabývající se problematikou 
sociálně slabých a vyloučených osob.“ 

Divadlo loutek Ostrava, p. o.  
 „Scéna se stálým profesionálním souborem herců a loutkoherců. Ve všední 
dny dopoledne uvádí představení pro mateřské, základní a střední školy, v 
neděli pro rodinné publikum a v pondělí večer pro dospělé diváky.“ 

Dramatický kroužek Všetečka ZŠ Ostrava - Michálkovice 
„Kroužek Všetečka působí na ZŠ v Ostravě - Michálkovicích již několik let a 
vznikl zcela spontánně. Jeho název jasně symbolizuje, co je náplní tohoto 
kroužku - slovo VŠE hovoří za vše. Tečka. Všetečkové nejen rádi improvizují, ale 
také pravidelně nacvičují krátké divadelní hry, se kterými se potom v rámci 
školy prezentují. V žádném případě to nejsou žádní profesionálové, ale děti, co 
mají chuť se bavit.“ 

Fiesta dance 
„Taneční centrum Fiesta Dance pořádá taneční kurzy pro všechny věkové 
kategorie, od těch nejmenších dětí, přes školní věk až po dospělé. Pro malé děti 
to jsou kurzy Showdance, Street dance, pro mládež K POP a Street a pak pro 
dospělé kurzy latiny pro jednotlivce.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 12. 

GK Vítkovice 
„GK Vítkovice je gymnastický klub založený v roce 1964. Zabývá se sportovní i 
rekreační gymnastikou pro kluky i holky, cvičením pro dospělé, či přípravou na 
talentové zkoušky. Děti se účastní gymnastických závodů po celé České 
republice, ale i v zahraničí. Samotný klub pak pořádá každoroční mezinárodní 
závod ve sportovní gymnastice s názvem "Vítkovice Cup".“ 

Izabela Jati 
„Izabela je 12letá žákyně 6. třídy základní školy. Aktivně se věnuje 
populárnímu zpěvu a tanci. Účastní se různých pěveckých soutěží po celé 
republice a neustále se snaží zlepšovat.“ 

  



Judo TJ Ostrava 
„Judisté našeho klubu rozvíjejí svou činnost již od roku 1953. Klub každým 
rokem pořádá řadu turnajů pro všechny věkové kategorie na úrovni republiky s 
účastí sportovců z okolních států. Zpočátku výcviku klademe nejvyšší důraz a 
pozornost na výchovu dětí, jejich přístup k pravidelné činnosti, zlepšení 
motoriky, koncentrace, respektu vůči sobě navzájem a trenérům. Judo rozvíjí 
sebedisciplínu a respekt nejen k sobě samotnému, ale také k ostatním.“ 

Lukáš Malyška 
„Žák ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově. Vítěz celostátního kola ve hře na zobcovou 
flétnu v roce 2014.“ 

Lvíčátka Klimkovice - SDH Klimkovice 
„Lvíčátka jsou holky a kluci ve věku od 2,5 do 6 let, které se pomalu seznamují 
s hasičinou. Jedná se o kroužek takzvané hasičské přípravky. Účastní se 
různých společenských akcí, na kterých předvádí, co se již naučili.“ 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, p. o. 
„Vystoupení s hasičskou přípravkou. Ukážeme Vám zásah složek IZS při 
dopravní nehodě.“ 

Mažoretky SALOME BABY 
„Mažoretky SALOME BABY jsou mažoretky ve věku 3-6 let. Děvčata trénují už 
druhým rokem v mateřské škole Na Jízdárně 19a. Našim cílem je naučit 
svěřenkyně/děvčata práci s hůlkou, pochod a hlavně najít si kamarádky!“ 

Městská policie Ostrava – operativní oddíl 
„Hlavním smyslem fungování městské policie je pracovat pro občany a k jejich 
prospěchu tak, aby mohli žít klidný a spokojený život v našem městě a 
především byla zajištěna jejich bezpečnost. Předvedeme Vám ukázku zákroku 
proti davu se psy, koňmi a pořádkovým družstvem.“ 

MŠ Klimkovice 
„Budoucí prvňáčci ze všech našich mateřských škol z Klimkovic si připravili 
taneční vystoupení na mix moderních písní.“ 

MŠ U lesa, Kosmonautů 15 
„MŠ v blízkosti Bělského lesa. V předškolní třídě Slůňata probíhá kroužek 
Zumby, do kterého se rádi přidají děvčata, ale i chlapci.“ 



Organizace Vzájemné soužití o.p.s. - NZDM KC 
„Jsme součástí projektu Vzdělání – základ života. Zatančíme Vám tanec 
s názvem Jilore.“ 

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Butovická 
„Taneční skupina P.U.S.A. ze Studénky zabývající se styly Show Dance a Disco 
Dance.“ 

ŠD při ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory 
„Taneční kroužek ve školní družině. Ukážeme Vám, co jsme se naučili.“ 

Škola taekwon-do ITF Karviná 
„Škola taekwon-do ITF Karviná slaví letos 15 let od vzniku. Máme přes 200 
cvičících a jsme jeden z nejúspěšnějších klubů v ČR. Speciální program máme 
pro děti do 6 let – Ninja taekwondo akademie. Taekwondo a kickbox 
vyučujeme na Střední odborné škole ochrany osob a majetku v Ostravě 
Porubě. Pobočky máme i v Přívoze, Vřesině či Klimkovicích.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 13. 

Taneční klub AKCENT OSTRAVA (TJ Sokol Vítkovice) 
„Taneční klub Akcent Ostrava pod vedením Lenky a Jiřího Buroňových patří k 
nejúspěšnějším nejen v České republice, ale i ve světě. Spolu s hlavní trenérkou 
disco dance Hanou Kovalančíkovou a dalšími trenéry získali přes 200 titulů 
mistrů České republiky, 28 titulů mistrů světa, 26 titulů mistrů Evropy a také 
ocenění Taneční škola roku a Mistři mistrů. Tanečníci již od 4 let se zaměřují na 
taneční styly Disco dance, Modern dance a Show dance s prvky baletu a 
gymnastiky.“ 

TS Beat UP Ostrava 
„Taneční skupina Beat UP vznikla v roce 1993 v Brně a v Ostravě v roce 2007, 
sídlí v Ostravě - Mariánskách Horách. Vyučujeme zde děti street dance a break 
dance od 4 let přes juniory, dospělé až po rodiče. Máme několik titulu Mistrů 
ČR ve street a show dance choreografiích. Více informací na www.beatup.cz či 
FB Beat Up crew.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 21. 

  



Urban-Motion Freerun 
„Jsme ostravská freerunning/parkourová skupina, která vystupuje od roku 
2009 po celé České republice i v zahraničí. V rámci ČR jsme jedním z nejlepších 
uskupení v dané subkultuře. Nabízíme workshopy, soutěže pro děti, apod.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 15. 

ZŠ Mitušova 16 Ostrava 
„Školní družina při ZŠ Mitušova 16 má 8 oddělení. Kromě běžných činností ŠD 
máme i spoustu zájmových kroužků - umělecky i sportovně zaměřených. 
Zájmový kroužek mažoretek při školní družině Mitušova 16 vznikl v letošním 
školním roce. Scházíme se 1x týdně na hodinu a půl.“ 

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p. o. 
„Jsme základní škola nedaleko náměstí SNP. Jsme ZŠ s rozšířenou výukou 
jazyků. Kromě kvalitní jazykové výuky nabízíme moderní postupy a metody 
výuky. Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodiči a žáky. Nabízíme také jako 
jediná škola možnost taneční a pohybové výuky v hodinách TV, kterou nám na 
škole vede odbornice z ostravské konzervatoře. Pro žáky i rodiče pořádáme 
každoročně celou řadu zajímavých školních i mimoškolních akcí. Na škole 
působí mnoho zájmových kroužků. Heslem naší školy je: Nám na Vašich dětech 
záleží.“ 

1. Judo Club Baník Ostrava 
„Oddíl zabývající se výukou Juda a Sebeobrany. Členská základna má více než 
670 členů. Klubové základny máme na 8 místech Ostravy, v Hlučíně a Dolní 
Lhotě.“ 

Navštivte nás i ve stánku č. 6. 


