
PÁTEK 17. 5. 2019 

Organizace vystupující na pódiu 

 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. 11. 

 

 ŠD při ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, p. o. 
 

 „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. 17. 

 

 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.“ 

 

 Vystoupení polského neziskového sektoru 
 

 
„Taneční vystoupení dětí z polských neziskových organizací.“ 

Navštivte nás i ve stánku č. 38. 

 

 ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 
 

 „Součástí naší školy je MŠ U Lesa, která  se nachází v blízkosti Bělského lesa. Na 
BAMBIFESTU vystupujeme několikátým rokem a dnes se Vám představí děti z 
kroužku roztleskávaček.“ 

 

 ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12 
 

 „ZŠ Chrjukinova je moderní základní školou s bohatou historií. Její chloubou je 
nadstandardní vybavení školy a moderní výukové metody. V současné době se díky 
zapojení do mnoha projektů zaměřuje hlavně na jazykovou výuku a práci s 
talentovanými dětmi. Od září 2019 bude na škole působit 1. třída a 6. třída pro 
žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěšnost. Pokud máte tedy doma šikovného 
předškoláka, nebo žáka budoucí 6. třídy, neváhejte se na škole informovat o 
možnosti výuky na této škole.“ 

 

 AKCENT OSTRAVA z.s. 
 

 

„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.“ 

 

 Centrom z.s. 
 

 „CENTROM z.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v 
sociální oblasti. Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v 
sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách. Posláním organizace je 
poskytování podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v sociálně 
nepříznivé situaci.“ 

 

 Cirkus trochu jinak, z.s. 
 

 „Cirkus trochu jinak, z. s. je kreativní, artistické a umělecké společenství, které 
vytváří prostor pro nový cirkus s názvem UmCirkum. V rámci projektu UmCirkum 
vzdělává širokou veřejnost v oblasti novocirkusových disciplín. Děti i dospělí se zde 
mohou naučit žonglovat s nejrůznějšími předměty, chodit po laně či kouli, osvojit si 
disciplíny akrobatické, a to jak pozemní, tak závěsné (např. na šálách či kruhu). 
Výuka v tomto centru probíhá už 2 roky a slaví velký úspěch!“ 

 

 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. 
 

 „Gymnastický klub Vítkovice byl založen v roce 1964. Postupně se vypracoval mezi 
přední oddíly sportovní gymnastiky v Československu a následně v České republice. 
Vyrostly zde gymnastky, které se zúčastnili nejvýznamnějších evropských a 
světových soutěží. Z našeho oddílu pocházejí účastníce mistrovství Evropy, 
mistrovství světa, Olympijských her nebo světových univerziád. Gymnastický klub 
Vítkovice se zabývá jednotlivými formami sportovní gymnastiky od její rekreační 
podoby až po vrcholovou gymnastiku na úrovni reprezentace ČR. V současné době 
se aktivně připravuje v našem klubu více než 160 členů od dětského věku až do 
seniorského věku.“ 

Navštivte nás i ve stánku č. 4. 

 

 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. 

 

 Pop Academy z.s. 
 

 „Pop Academy je soukromá hudební škola, zaměřující se na populární zpěv, 
moderování, rétoriku a herectví. Fungujeme od roku 2012 a studují u nás lidé všech 
věkových skupin. Sídlíme v centru Ostravy, nad hudebním klubem Parník.“ 

 


