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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 Klub malých debrujárů FreeDeK
při Gymnáziu a SOŠ ve Frýdku
„Jsme celostátní organizace dětí, které baví dělat fyzikální, chemické a
biologické pokusy. Pokusy pomohou dětem formulovat problémy, navrhnout
řešení a své nápady ověřit v praxi. DEBRUJÁR SI VŽDY VÍ RADY.“

V našem stánku:
 pokusy s vodou
 princip spojených nádob; Leidenfrostův jev
 ukážeme tornádo
 jak uvařit vodu v papíru a při pokojové teplotě

18 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
„Nabízíme širokou škálu služeb zaměřených na vzdělávání, zdravý rozvoj dětí,
zábavu i odborné poradenství v různých životních situacích. Nabízíme aktivity a
služby pro rodiče na mateřské dovolené a pro rodiče dětí od 0 do 18 let.“

V našem stánku:
 prezentace spolku
 do Chaloupky za poznáním, za zábavou i pro radu

19 AVZO Stará Bělá p.s.
„AVZO Stará Bělá p.s. je dětská organizace, která se zabývá turistickou a
tábornickou činností, spojenou s pobytem v přírodě a střelbou ze vzduchových
zbraní..“

V našem stánku:
 prezentace spolku
 střelba z pistolí CO2

20 Mateřské centrum Krteček, z.s.
„MC je bezpečné místo plné hraček, kde si Vaše dítě může hrát mezi ostatními
dětmi a Vy si můžete dát kávu, povídat si s ostatními maminkami a navázat
nové kontakty. Je určeno pro děti ve věku 0-6 let a jejich rodiče.“

V našem stánku:
 seznámení s činností a akcemi MC Krteček
 úkoly pro děti za drobné odměny

21 TS BEAT UP z.s.
„Vyučujeme street dance a break dance děti ve věku od 4 let přes juniory,
dospělé až po rodiče. Máme několik titulů mistrů ČR ve street a show dance
choreografiích. Více informací na www.beatup.cz či FB Beat Up Crew.“

V našem stánku:
 informace o tanečních složkách, cenách a open classech
 ukázka základních tanečních kroků, informační letáčky
Vidět nás můžete i na pódiu

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 Centrum meditace a relaxace Mantra, o.s.
„Naší činností je předávání meditačních technik pro uklidnění, uvolnění mysli.
Pořádáme meditace, bubnování, relaxace, cvičení, kurzy vaření nebo výlety do
přírody. Meditovat naučíme každého.“

V našem stánku:
 naučíme děti i rodiče jednoduchou meditaci s mantrou
 hra na hudební nástroje (bubínky, dřívka, chrastidla apod.)

33 Obchodní centrum Galerie
„OC Galerie Ostrava - Třebovice nabízí široké možnosti nakupování na jednom
místě, bez nutnosti zajíždět do centra města. Ve více než 40 prodejnách je
možné zakoupit módní zboží různých značek.“

V našem stánku:
 fotostěna
 odneste si jedinečnou fotografii z BAMBIFESTu

34 Decathlon
„Jsme největším sportovním prodejcem v Moravskoslezském kraji. Na ploše
3 000 m2 nabízíme vybavení pro více než 50 sportů. Naše motto zní: Sport
dostupný všem!“

V našem stánku:
 lukostřelba
 petanque
 střílení na bránu

