PÁTEK 17. 5. 2019
Organizace prezentující se ve stánku
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1. Judo CLUB Baník Ostrava
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„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.“

„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.“

V našem stánku:

V našem stánku:

•

•

•

prezentace oddílu juda
„zápas“ proti našim judistům

•
•

Vidět nás můžete sobotu i na pódiu.
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DECASPORT s.r.o
„Jsme tým nadšených sportovců, kteří dělají to, co je baví. Sport je naší
srdeční záležitostí a proto se jej snažíme sdílet s co největším počtem lidí.
Spokojený zákazník a sportovec je smyslem naší práce.“
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„Městský útulek pro psy odchytává a umísťuje toulavé psy na území
města Ostravy.“

•

•

lukostřelba
sportování s Decathlonem
zapůjčení sportovního vybavení

FC Vítkovice 1919, z.s.

•
•
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V našem stánku:
•
•
•

minifotbal
soutěž ve střelbě na branku
drobné odměny s fotbalovou tématikou

Gymnastický klub Vítkovice, z.s.
„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".“

•
•

základní cvičební prvky
kotouly, stojky, hvězdy
zkušené gymnastky

•
•
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•
•
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V našem stánku:
•
•

7

•
•
•
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•
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V našem stánku:
•
•
•
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•
•
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•
•

30

•
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•
•

•
•
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ukázky činnosti spolku
drobné soutěže a hry pro děti
jednoduché rukodělné činnosti

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

•
•
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•
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SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů

•
•
•
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•

„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.“

•

•
•
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V našem stánku:
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•
•

•
•
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V našem stánku:
•
•

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

•
•
•
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výroba divadelní masky na obličej
loutkový kvíz s odměnou
ukázka vodících loutek

Polské městečko

„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.“

„Představení činnosti polských neziskových organizací pracujícími s dětmi
a mládeží.“

V našem stánku:

•

•
•
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Divadlo loutek Ostrava, p. o.

V našem stánku:

hry a soutěže na vodácké téma
uzly, mapy, lodě, pádla, vesty
puzzle, kreslení, poznávání, trefování

Středisko volného času

vše o BAMBIFESTu
drobná odměna za vyplněný BAMBIpas
časy slosování BAMBIpasů

„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. Pořádá přehlídku
Pimprléto a mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse.“

„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.“

•

INFO stánek BAMBIFEST
•

prezentace zařízení
hra s kinetickým pískem

Spolek POSEJDON

občerstvení pro BAMBIFEST

V našem stánku:

V našem stánku:
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MALEDA s.r.o.

•

Soukromá ZŠ a MŠ Volgogradská

skákací hrad
bungee trampolína

„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.“

ukázka činnosti mladých hasičů
hasičská auta a vybavení
komunikace se 112

„Školní, mimoškolní a zájmové činnosti pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a více vadami.“
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Zábavní zóna

Ostrava-Zábřeh

•

prezentace jezdeckého oddílu
prezentace činnosti Klubu Pěstoun
organizace příměstských táborů s koňmi

V našem stánku:

V našem stánku:
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SDO Brontosauři, z.s.

V našem stánku:

prezentační panely
stolní fotbal
puzzle

Vidět nás můžete i na pódiu.

prezentace organizace
možnost zkusit si debatování

„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:
•

Asociace debatních klubů, z.s.

V našem stánku:

„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.“

•

prezentace a hraní her
venkovní hra Molkky

„Asociace debatních klubů ČR je nevládní neziskovou organizací, spolkem
debatérů, trenérů a rozhodčích. Organizujeme debatní turnaje po celé ČR
a nabízíme možnost naučit se debatování. Díky debatování se naučíte
kritickému myšlení, vyhledávání informací, rétorickým schopnostem či
angličtině. “

Vidět nás můžete v sobotu i na pódiu.
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Albi Česká republika a.s.
V našem stánku:

V našem stánku:
•

prezentace organizace
ukázky bruslařské výstroje

„Přední český výrobce a distributor moderních společenských her, přání
do obálek. dárků a Kouzelného čtení.“

Pionýr, z. s.
„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.“

Ostrava, z. s.

•

vyzkoušíte si oživování na modelu
maskování zranění

Moravskoslezská krajská organizace

1. Bruslařský klub Buď INline

V našem stánku:

V našem stánku:
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vyzkoušíte si pokusy
informace o kroužcích a táborech

„U nás na Tebe čeká spousta zábavy nejen na kolečkách. Učíme jak děti,
tak dospělé, začátečníky i zkušené. Mimo bruslení Tě naučíme lyžovat či
jezdit na snowboardu, organizujeme kroužky sportovní průpravy a
florbalu. V létě s námi můžeš na příměstské či pobytový tábor. Buď IN a
sportuj s námi!“

Oblastní spolek

•

Veselá věda z.ú.
V našem stánku:

Český červený kříž Ostrava,

•

kreativní zóna
rukodělné práce

„Nezisková organizace pořádající badatelské/vědecké kroužky a
příměstské tábory pro děti na prvním stupeň ZŠ.“

prezentace organizace
netradiční stolní hry vlastní výroby
stolní hrátky Tomíků aneb velké hry pro velkou zábavu

„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.“

Vzájemné soužití o.p.s.

V našem stánku:

V našem stánku:
•

informace o činnosti
práce s piktogramy (běžné denní činnosti)
rozpoznávání emocí

„Vzájemné soužití o.p.s. - NZDM KC Hrušov, je nezisková organizace,
která nabízí širokou škálu služeb zaměřených na vzdělávání, zdravý
rozvoj dětí, zábavu i odborné poradenství v různých životních
situacích.“

Moravskoslezská krajská rada

•

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.“

Asociace TOM ČR,

•

ukázka výstroje a výzbroje strážníka
malování, testy, kvízy

Vidět nás můžete i na pódiu.

ukázka plaveckého tréninku
co je k plavání potřeba
naučíme plavat celou Ostravu

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

Úsek prevence a propagace

•

Klub plaveckých sportů Ostrava

V našem stánku:

Městská policie Ostrava,

V našem stánku:

střelba na sklopné laserové terče
laserová biatlonová střelnice

„Klub plaveckých sportů Ostrava je jen z nejúspěšnějších klubů v ČR.
Pyšníme se výchovou účastnice Olympiády- Barbory Závadové. KPSOs
naučí plavat celou Ostravu a vychová z dětí nejen skvělé plavce, ale i
úžasné lidi.“

fyzikální, chemické a přírodovědné pokusy

„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.“

Klub biatlonu MORAVIA, p.s.
„V klubu biatlonu Moravia pracujeme s dětmi a mládeži od 8 do 26 let.
Učíme děti běhu, jízdě na kolečkových lyžích na běžeckých lyžích, střelbě
v klidu a po zátěži. Účastníme se závodů Českého poháru v biatlonu a
letním biatlonu s postupem na MČR. Účastníme se také hladkých běhů a
sportovní střelby.“

Klub debrujárů při ZŠ Ostrava, Šeříková

•

„HÁZENÁ v Ostravě - prezentace ostravských oddílů házené,
olympijského sportu vhodného jak pro chlapce, tak pro dívky. Jsme
dynamický kolektivní míčový sport pro všechny. Přijďte si vyzkoušet
miniházenou, budou se na vás těšit zkušení trenéři z ostravských klubů.“

miniházená na malém hřišti
dovednostní pohybové hry s míčem apod.
prezentace všech oddílů házené v Ostravě

Asociace malých debrujárů ČR, z.s.,

V našem stánku:

Házená v Ostravě - RHC Sokol Poruba

•

lukostřelba pro každého
střelba na terč nebo na ostatní hráče

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

Vidět nás můžete v pátek i na pódiu.

V našem stánku:

Zábavní centrum Horník

V našem stánku:

V našem stánku:
•

prezentace činnosti útulku
aktuální nabídka pejsků k opatrovnictví
prezentace odchytové služby

„Místo kde se snoubí zábava, pohyb a moderní technologie. Zábavní
centrum Horník v srdci Ostravy nabízí hernu s Virtuální realitou, Archery
Game, Nerf arénu a Laser Game. Na festivalu vyzkoušíte lukostřelbu na
střelnici, nebo jako týmovou vybíjenou.“

„Přijď mezi nás, doplň naše řady a staň se fotbalistou FC Vítkovice 1919.“
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Útulek pro psy, Magistrát města Ostravy
V našem stánku:

•

4

kopy a údery na lapu
boj s pěnovou nudlí
sebeobrana

V našem stánku:
•

3

Škola taekwon-do ITF Karviná

Nerf aréna
výtvarná dílna

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:
•
•
•

Kinball - netradiční sport s balónem o průměru 130cm
překážková dráha s brýlemi Drunk Busters
discgolf

V našem stánku:
•

ukázka činnosti
spousta zábavy

Vidět nás můžete v pátek i na pódiu.

