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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.“

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.

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.

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.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE má dvě pobočky v
Ostravě-Přívoze a v Ostravě-Porubě. Usilujeme o to, aby děti a mládež, kteří k nám
docházejí, byli samostatné, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se vzniku závislostí a
kriminalitě, smysluplně trávili volný čas a dbali na své zdraví. Pravidelně naši službu
využívá 200 dětí z celé Ostravy.“

Taneční škola ŠTEFI
„Poskytujeme radost z pohybu a tance všem zájemcům různých věkových kategorií. To vše
nenásilnou hravou formou, v poklidné, rodinné atmosféře. Pořádáme víkendy pro ženy s
cvičením, letní taneční tábory.“

Navštivte nás i ve stánku č. 23.

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 OstravěMariánských 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.“

Vzájemné soužití o.p.s.
„Dívky ze ZŠ Trnkovec z taneční skupiny Jileha denc si pro vás připravily vystoupení, které
se naučily pod vedením jejich asistentky.“

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p. o.
„MŠ se nachází v blízkosti Bělského lesa. V předškolní třídě si děti během dne také tančí a
na základě tanečního programu „Just Dance“ si pro Vás připravily taneční vystoupení na
svou oblíbenou píseň.“

