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1

Spolek POSEJDON
„Instruktoři Spolku POSEJDON sdružují zájemce o vodní turistiku do zájmových
skupin. Akce jsou na www.posejdon.cz např. brigády, besedy, výstavy, kurzy,
sjezdy, vodácké tábory, závody.“

V našem stánku:
 sportovní hry - ve vodáckém (běh/slalom/sprint)
 vodácké uzly - nitě, tkaničky, lana
 orientace na mapě - vody a zajímavosti

2

Rodinné centrum Kukačka, z.s.
„Nabízíme zázemí pro rodiny s dětmi, hlídání dětí již od kojeneckého věku v
kolektivu, cvičení dětí s rodiči i samostatně. Pravidelně pořádáme akce jako
karneval, přespávací akce, dílničky a příměstské tábory.“

V našem stánku:
 soutěže a malování se sladkou odměnou
 slalom, házení kroužků, trefování míčkem

3

Mládež Českého červeného kříže Ostrava
„Mládež ČČK sdružuje dětí a mladistvé do 26 let věku, kteří mají zájem o oblast
první pomoci. Její členové se pravidelně zúčastňují zdravotnických cvičení s
různými složkami IZS, kde si mohou vyzkoušet své znalosti ze zdravotnické první
pomoci.“

V našem stánku:
 zkouška oživování na figurínách
 maskovaní umělých zranění

4

Dětský Tábor A JE TO, z.s.
„Zajišťujeme dětské tábory jak v Kajlovci u Hradce nad Moravicí, tak i v
Chorvatsku v Biogradu. Během roku pořádáme spousta výletů, o kterých se vždy
dozvíte na webových stránkách www.taborajeto.cz.“

V našem stánku:
 deskové hry
 hlavolamy
 sportovní hry

5

Salesiánský dům dětí a mládeže
SHM Klub Ostrava-Zábřeh, z.s.
„SDDM nabízí volnočasové aktivity dětí a mládeže (zájmové kroužky, otevřený
klub, výlety, jednorázové akce, prázdninové pobyty a příměstské tábory) a
řemeslné dílničky pro žáky 1. stupně ZŠ.“

V našem stánku:
 prezentační panely s fotografiemi
 skládání dřevěného puzzle pro starší děti
 poznávání obrázků zvířat pro malé děti

6

1. Judo club 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 základních dovedností
Vidět nás můžete i na pódiu

7

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
 aktuální nabídka útulkových psů
 náplň a činnost odchytové služby

8

ADRA, o. p. s. - Dobrovolnické centrum Ostrava
„Dobrovolnické centrum Ostrava pomáhá opuštěným a nemocným dětem.
Ročně zapojí téměř 400 dobrovolníků, které motivuje a podporuje v činnosti.“

V našem stánku:
 zjistíte co je to dobrovolnictví
 staňte se dobrovolníky
 krátký kvíz za drobnou odměnu

9

Středisko volného času,
Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace
„SVČ Ostrava – Moravská Ostrava, p. o. je školské zařízení, které se zabývá
výchovou, vzděláváním a zájmovými, rekreačními a táborovými činnostmi pro
děti, žáky a studenty.“

V našem stánku:
 výtvarné tvoření
 jízda na koloběžkách
 discgolf

10 Asociace TOM ČR, TOM 9901 Čmoudík Ostrava
„Jsme turistický oddíl mládeže s historií více než 26 let a s bohatou činností.
Pořádáme tábory, zahraniční expedice, turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské,
sportovní, kulturně poznávací, vysokohorské a další akce pro kluky i holky od 8
let a také pro rodiče s dětmi.“

V našem stánku:
 prezentace činnosti oddílu
 prezentace letních táborů
 hry a soutěže

11 FORTO, z.s.
„FORTO – to je partner pro aktivní rodiče, prarodiče, děti a všechny zájemce o
smysluplné trávení volného času. Organizujeme jednodenní i vícedenní pobyty
pro rodiče s dětmi. Hlavním cílem je vždy společný aktivní prožitek, originální
neopakující se program. Realizujeme terénní závody pro děti TOP KID RUN.“

V našem stánku:
 prověrka obratnosti, rychlosti, síly a odvahy

12 Fiesta dance
„Centrum tance a pohybu – harmonie těla a duše, nejrůznější taneční styly a
cvičení, špičkoví lektoři, kurzy pro děti, teenagery, dospělé nejrůznějšího věku i
seniory.“

V našem stánku:
 představení tanečních kurzů pro děti a mládež a širokou
veřejnost
Vidět nás můžete i na pódiu

13 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.“

V našem stánku:
 vyzkoušíte si údery a kopy na lapy
 vyzkoušíte si, jak funguje sebeobrana
 opičí dráha
Vidět nás můžete i na pódiu

14 2+2 Škola matematiky
„Nabízíme žákům i studentům programy doučování matematiky i jiných
předmětů na míru, programy pro rozvoj talentovaných žáků, individuální
přípravu k přijímací nebo maturitní zkoušce. Pro předškoláky máme speciální
program rozvoje matematického myšlení Malý Pythagoras.“

V našem stánku:
 logické úlohy a hlavolamy
 hádanky a doplňovačky
 zábavná matematika

15 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.“

V našem stánku:
 workshopy, akce a produkty, soutěže, zajímavosti
 jak s parkourem začít a co je k tomu potřeba
Vidět nás můžete i na pódiu

16 Mindok s.r.o.
„Jsme specialisté na moderní společenské deskové hry, které jsou zajímavým a
inteligentním způsobem trávení volného času nejen dětí a mládeže.“

V našem stánku:
 SMART games
 možnost zahrát si u nás hry

17 Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov
se školou, středisko výchovné péče a základní škola, p. o.
„V Diagnostickém ústavu pro mládež jsou umístěny děti s nařízenou ústavní
výchovou. V mimoškolní a volnočasové činnosti se děti věnují sportu, pracovním
a výtvarným aktivitám.“

V našem stánku:
 ukázka z výtvarné činnosti dětí: keramika, dekorace
 výtvarná dílnička: zhotovení výrobku
 praktická ukázka drátování

18 Klub malých debrujárů
Ostrava - Výškovice při ZŠ Šeříková 33
„Naplňujeme volný čas dětem v kroužku na škole. Činnost kroužku je zaměřena
na techniku, přírodu, zručnost, dovednost, nápaditost.“

V našem stánku:
 fyzikální, chemické a přírodovědné pokusy

19 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:
 ukázky výstroje a výzbroje strážníka
 zábava pro děti
 malování, testy, kvízy

20 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

21 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
mladých hasičů se stávají studenti na středních školách PO.“

V našem stánku:
 ukázka techniky CAS 30, DA 12
 soutěže pro veřejnost

22 Biatlonklub SMTu Poruba
při DDM Ostrava - Mar. Hory, p.s.
„Pracujeme hlavně s dětmi a mládeži od 8 - 18 let. Účastníme se závodů
v biatlonu a letním biatlonu. Nejsou nám cizí hladké běhy, kolečkové lyže
a kolečkové brusle.“

V našem stánku:
 střelba z laserových zbraní na biatlonové terče
 ukázka závodních zbraní a kolečkových lyží
 propagační materiály o činnosti klubu

30 Středisko volného času Ostrava - Zábřeh, p. o.
„Středisko volného času se zaměřuje na 3 činnosti. Pravidelná činnost (nabídka
kroužků a kurzů sportovních, výtvarných, technických, přírodních atd).
Příležitostná činnost - adaptační kurzy, akce pro děti a rodiče. Pobytové akce
jako jsou tábory.“

V našem stánku:
 prezentace táborové činnosti
 Nerf Liga

31 SDO Brontosauři
„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

32 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 našem stánku:
 Jaký je rozdíl mezi marionetou a maňáskem?
 A co je to javajka?
 V našem stánku to zjistíte.
Vidět nás můžete i v sobotu na pódiu

33 Brumíkova objevovna
„Vítej v báječném Brumíkově světě! Prozkoumej celý svět a objev různé hry a
spoustu zábavy.“

V našem stánku:
 Brumíkova observatoř
 Brumíkova fotostěna
 dalekohled
 zvířecí stopy

