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1 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, 

z.s. 
„Buď INline a jezdi s námi tak, aby se Ti už nikdy nezatočila hlava! V průběhu 
roku na Tebe čeká množství aktivit nebo individuální lekce, stačí si jen vybrat — 
První skluz je na Tobě!“ 

V našem stánku: 

• prezentace organizace 

• ukázky bruslařské výstroje 

• soutěže o drobné ceny 

2 Fiesta Dance Ostrava, o.s. 
„Centrum tance a pohybu – harmonie těla a duše, nejrůznější taneční styly a 
cvičení, špičkoví lektoři, kurzy pro děti, teenagery a dospělé nejrůznějšího věku.“ 

V našem stánku: 

• ukázky tance 

• krátká výuka tanců 

• představení tanečních kurzů pro děti, mládež a veřejnost 
Vidět nás můžete i na pódiu. 

3 1. Judoclub Baník Ostrava, z.s. 
„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.“ 

V našem stánku: 

• prezentace oddílu juda 

• možnost vyzkoušení si nejen juda, ale také gymnastiky 

• „zápas“ proti našim judistům 
Vidět nás můžete i na pódiu. 

4 jugger.cz 
„Jugger je bezkontaktní sport mezi fotbalem a šermem. Hráči dvou soupeřících 
týmů spolu svádějí souboje polstrovanými holemi, aby ochránili a uvolnili cestu 
k bráně jedinému spoluhráči, který může nosit míč a skórovat. Přijďte si zkusit 
jugger i vy!“ 

V našem stánku: 

• zahrajete si jugger 



• dozvíte se, jak si udělat vlastní vybavení pro hru 

5 L.E.A.D. Parkour, z. s. 
„Jsme LEAD – organizace, která se věnuje ADD, Parkouru a Freeruningu. 
Vedeme pravidelné tréninky pro děti, nabízíme individuální lekce, exhibice a 
workshopy, pořádáme soustředění, letní tábory a školení pro trenéry.“ 

V našem stánku: 

• učení parkourových technik 

• vazba jednotlivých technik do flow 

• jak se správně rozehřát, rozcvičit a protáhnout 
Vidět nás můžete i na pódiu. 

6 Magistrát města Ostravy, odbor 

ochrany životního prostředí, oddělení 
útulek pro psy 

„Městský útulek pro psy odchytává a umísťuje toulavé psy na území města 
Ostravy.“ 

V našem stánku: 

• prezentace činnosti útulku 

• náplň a činnost odchytové služby 

7 Moravskoslezská krajská rada Asociace 

TOM ČR 
„Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí 
a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a 
tábornictví.“ 

V našem stánku: 

• prezentace organizace 

• netradiční stolní hry vlastní výroby 

• stolní hrátky Tomíků aneb velké hry pro velkou zábavu 

8 Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Ostrava 



„Organizace se zabývá vzděláváním v oblasti první pomoci, humanitární činností 
a mnoha dalšími odvětvími. Jedním z nich, a to první pomocí, Vás členové 
červeného kříže provedou ve stánku.“ 

V našem stánku: 

• vyzkoušíte si oživování na modelu 

• maskování zranění 

9 Pavučina o.p.s. 
„Otevřené kluby, volnočasové aktivity - jarní a letní tábory, výlety, víkendovky, 
English campy a dílny pro děti a mládež v Pískových dolech a v Kunčičkách.“ 

V našem stánku: 

• sportovní a IQ soutěže 

• larpy a tvořivé dílny 

10 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: 

• ukázky činnosti spolku 

• drobné soutěže a hry pro děti 

• rukodělky, puzzle 
Vidět nás můžete v sobotu i na pódiu. 

11 Salesiánský dům dětí a mládeže SHM 

Klub Ostrava-Zábřeh, z.s. 
„SDDM nabízí smysluplné a hodnotné využití volného času dětí a mládeže 
formou zájmových kroužků, otevřeného klubu, tzv. oratoře, jednorázových akcí, 
výletů, příměstských táborů a řemeslných dílniček.“ 

V našem stánku: 

• prezentační panely 

• puzzle 
Vidět nás můžete v sobotu i na pódiu. 



12 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 

Ostrava-Zábřeh 
„Připravujeme mladé hasiče tak, aby byli schopni poskytnout pomoc v nouzi 
(zdravověda, uzly, zdolávání požáru, předcházení požárům, fyzická příprava). 
Z naších mladých hasičů se stávají studenti na středních školách PO.“ 

V našem stánku: 

• ukázka techniky CAS 30, DA 12 

• soutěže pro veřejnost 

13 SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. 
„SK Házená Polanka – oddíl házené je složkou výkonnostního i amatérského 
sportu. Kromě mistrovských utkání se účastní přátelských turnajů, sám turnaje 
pořádá, ale přispívá také ke kulturnímu vyžití občanů obce.“ 

V našem stánku: 

• miniházená - zábavné hraní s míčem 

14 Spolek POSEJDON 
„Rozvíjíme vodní turistiku a sport na Odře, Olši a Ostravici. Organizujeme 
vodácký program, kurzy, besedy a tábory. V Bohumíně máme učebnu 
a Vodáckou knihovnu. Spravujeme vodáckou stezku na Odře a Olši.“ 

V našem stánku: 

• hry a soutěže na vodácké téma 

• uzly, mapy, lodě, pádla, vesty 

• puzzle, kreslení, poznávání, trefování 

15 S.T.O.P., z.s. 
„Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší 
práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za 
klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali aktivně s naší pomocí 
překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.“ 

V našem stánku: 

• Dokážeš ovládat své smysly? 

• Jak jsi na tom s pamětí? 



16 Středisko volného času Ostrava - 

Zábřeh, příspěvková organizace 
„SVČ Ostrava Zábřeh je organizací zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i 
dospělých. Nabízíme širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, 
klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní 
aktivity, soutěže a výukové programy.“ 

V našem stánku: 

• nerfky 

• rukodělky 

• pohybové soutěže 

17 Středisko volného času, Ostrava - 

Moravská Ostrava, příspěvková organizace 
„Hlavní náplní SVČ je vedení zájmových kroužků pro děti i dospělé a výukové 
programy pro MŠ, ZŠ i SŠ. Pořádáme víkendové akce, příměstské a pobytové 
tábory, soutěže, výtvarné dílny a workshopy pro veřejnost.“ 

V našem stánku: 

• výtvarná dílna 

• lukostřelba Softarchery 

• discgolf 

18 Urban Motion Czech Freerun Team 
„Jsme ostravská parkourová skupina, která působí od roku 2008 po celé České 
republice i v zahraničí. V rámci ČR jsme jedním z nejlepších uskupení v dané 
subkultuře.“ 

V našem stánku: 

• prezentace organizace 

• parkour na vlastní kůži 

• parkourová dráha 

19 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
„Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní 
péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních 
zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.“ 



V našem stánku: 

• prezentace VoZP 

• aktivita pro děti 

20 Asociace malých debrujárů ČR, z.s., Klub 

debrujárů při ZŠ Ostrava, Šeříková 
„Debrujáři jsou děti a dospělí, kteří se snaží nepromarnit svůj volný čas a baví se 
s jednoduchými pomůckami vědou, technikou a ekologií.“ 

V našem stánku: 

• fyzikální, chemické a přírodovědné pokusy 

21 Městská policie Ostrava, Úsek prevence 

a propagace 
„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.“ 

V našem stánku: 

• ukázka výstroje a výzbroje strážníka 

• ukázka sběru injekčních stříkaček 

• malování, testy, kvízy 
Vidět nás můžete i na pódiu. 

22 MIKASA z.s. 
„MIKASA z.s. je organizace, která podporuje děti, dospívající a dospělé se 
středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením, ale také s poruchou 
autistického spektra ať už v těžší formě, nebo s vysokofunkčním autismem a 
Aspergerovým syndromem.“ 

V našem stánku: 

• informace o činnosti 

• práce s piktogramy (běžné denní činnosti) 

• rozpoznávání emocí 

23 Taneční škola ŠTEFI 
„Poskytujeme radost z pohybu a tance všem zájemcům různých věkových 
kategorií. To vše nenásilnou hravou formou, v poklidné, rodinné atmosféře. 



 

Seznamujeme děti s různými tanečními styly. Pořádáme víkendy pro ženy s 
cvičením, letní taneční tábory.“ 

V našem stánku: 

• prezentace organizace 

• nabídka tanečních kroužků 
Vidět nás můžete i na pódiu. 

30 Canon CZ s.r.o. 
„Již 80 let nabízíme našim zákazníkům po celém světě špičkové technologie 
obrazu.“ 

V našem stánku: 

• vystřihovánky CreativePark 

• odneste si jedinečnou fotografii z BAMBIFESTu 

31 Colliery CrossFit Ostrava 
„CrossFit Kids je silový a kondiční program, který je speciálně navržen pro děti a 
mládež a pomáhá jim rozvíjet celoživotní lásku ke zdraví a pohybu. Ve 
skupinovém prostředí se děti a dospívající podílejí na zábavných a poutavých 
cvičeních nejčastěji formou hry.“ 

V našem stánku: 

• CrossFit Kids 

• licencovaný program cvičení pro děti od 3 let 

32 Zábavní zóna 
V našem stánku: 

• skákací hrad 

• bungee trampolína 

• čtyřkolky 

33 INFO stánek BAMBIFEST 
V našem stánku: 

• vše o BAMBIFESTu 

• drobná odměna za vyplněný BAMBIpas 

• časy slosování BAMBIpasů 



34 MALEDA s.r.o. 
„Ve své nabídce myslíme na zdravý životní styl a snažíme se co nejméně 
používat přísady. Vymýšlíme varianty svačin i pro vegetariány a vegany tak, aby 
si u nás mohl vybrat opravdu každý.“ 

V našem stánku: 

• občerstvení pro BAMBIFEST 

• výborná káva 

35 Občerstvovací zóna 
V našem stánku: 

• vychutnejte si svačinku právě zde 

36 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
„Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je zajistit 
plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a 
následné čištění odpadních vod.“ 

V našem stánku: 

• osvěžující kohoutková voda 

37 Škola taekwon-do ITF Karviná 
„Škola taekwon-do ITF Karviná byla založena již v roce 2002. V dnešní době přes 
200 cvičících a jeden z nejúspěšnějších klubů v ČR. Trénujeme v Ostravě (Poruba 
a Přívoz), Vřesině či Klimkovicích. Uvítáme mezi sebou kluky a holky každého 
věku. Speciální program máme pro děti do 6 let - Ninja taekwondo akademie.“ 

V našem stánku: 

• vyzkoušíte si údery a kopy na lapy 

• vyzkoušíte si, jak funguje sebeobrana 
Vidět nás můžete v sobotu i na pódiu. 

38 ZŠ Volgogradská - Děti a škola 
„Školní, mimoškolní a zájmové činnosti pro děti a žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a více vadami.“ 

V našem stánku: 

• prezentace zařízení 

• seznámení s podpůrnými opatřeními ve škole 



39 Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 

organizace 
„Divadelní 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. V letošním 
roce slaví divadlo své 65. narozeniny.“ 

V našem stánku: 

• vyrobíte si placku 

• fotokoutek – loutky, kostýmy, vy a fotoaparát 

40 Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
„Svět techniky Ostrava je otevřené centrum poznání a poznávání, ve kterém se 
můžete ptát na nejrůznější otázky a zároveň na ně nalézat odpovědi. Dětem, 
mládeži i dospělým dává možnost smysluplného vyžití a klade velký důraz na 
popularizaci vědy a technických oborů zábavnou a atraktivní formou. Svět 
techniky je chytrá zábava!“ 

V našem stánku: 

• zábavné pokusy z našich učeben a laboratoří 

• přijďte do našeho stánku a přesvědčte se, co obnáší chytrá 
zábava 

41 SDO Brontosauři, z.s. 
„Prezentace činnosti SDO Brontosauři, jezdeckého oddílu a dalších aktivit 
spojených s námi provozovaným Klubem Pěstoun v našem Středisku DVOREČEK 
v Ostravě – Kunčičkách.“ 

V našem stánku: 

• prezentace jezdeckého oddílu  

• prezentace činnosti Klubu Pěstoun 

• organizace příměstských táborů s koňmi 


