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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.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 2. 

Improve Yourself, z.s. 
„Improve Yourself je parkourová organizace s největším působištěm na Moravě a Slezsku, 
jejímž cílem je prostřednictvím aktivit (např. tréninků) inspirovat mládež k pohybu a 
sebezdokonalování.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 23. 

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.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 3. 

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.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 5. 

Mažoretky SALOME BABY 
„Jsme tým zaměřený na mažoretkový sport ve věkové hranici Little kadet, což jsou 
holčičky ve věku od 3 do 6 let. V příštím roce bychom chtěly tuto skupinu rozšířit o další 
věkovou kategorií, a to o kategorií Kadet, která je zaměřena na věkovou hranici od 7 do 
11 let.“ 

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.“ 

Navštivte nás i ve stánku č. 21. 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Butovická 
„Jsme z TS P.U.S.A. Scházíme se jednou týdně v malé klubovně, kde si užíváme spoustu 
legrace a hlavně tancujeme! Jsme nejen výborný kolektiv, ale taky velké kamarádky. 
Natrénovaly jsme si společně showdance s názvem Kráska a zvíře.“ 

Navštivte nás i ve stánku č. 10. 



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. Těšit se můžete na vystoupení chlapecké 
skupiny Poslední trilobit.“ 

Navštivte nás i ve stánku č. 21. 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 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.“ 

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

Škola taekwon-do ITF Karviná 
„Jsme tu již od roku 2002. Trénujeme v Ostravě, Vřesině či Klimkovicích. Uvítáme mezi 
sebou kluky a holky každého věku. Speciální program máme pro děti do 6 let - Ninja 
taekwondo akademie.“  

Navštivte nás i ve stánku č. 37. 

TJ judo Ostrava 
„Judisté klubu TJ judo Ostrava rozvíjejí svou činnost od roku 1953. Systematická práce s 
mládeží přináší úspěchy jak na turnajích v ČR, tak i na mezinárodním poli juda. Klademe 
nejvyšší důraz a pozornost na výchovu mládeže, k pravidelnému pohybu, zlepšení 
motoriky, koncentrace, respektu vůči sobě navzájem a trenérům. Výsledky naší práce jsou 
viditelné nejen na tréninku, ale také v jejich rozvoji v osobním životě i v kolektivu.“ 

TJ Sokol Vítkovice – Akcent Ostrava 
„Taneční klub AKCENT OSTRAVA, je jedna z nejlepších tanečních škol v České republice. 
Pravidelně se účastní mistrovství ČR, Evropy a světa v kategoriích show dance a disco 
dance. A právě v těch tanečních stylech si pro Vás připravili taneční vystoupení. Pokud 
budete mít zájem si u nás začít tancovat, samozřejmě, že můžete přijít do AKCENTU 
OSTRAVA (bývalé kino Vítek) v Ostravě-Hrabůvce. Moc se na Vás budeme těšit.“ 

TS BEAT UP z.s. 
„Beat Up Ostrava vznikl v roce 1993 v Brně, 2007 v Ostravě a 2008 v Brně. Sídlí v Ostravě-
Mariánských Horách. Má přes 250 členů od děti ve věku 4 let, přes juniory, dospělé až po 
rodiče. Vyučuje street dance a break dance. Má několik titulu Mistři ČR ve street dance, 
street show a IDO formacích.“ 


