SOBOTA 18. 5. 2019
Organizace vystupující na pódiu
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.“

Navštivte nás i ve stánku č. 1.

AKCENT OSTRAVA z.s.

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.

„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.“

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice

Izabela Jati

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

„Izabela Jati je 14letá žákyně osmého ročníku, základní školy v Hukvaldech. Zpěvu
a tanci se věnuje od malička, ale od 10 let už pod odborným vedením. Často a ráda
veřejně vystupuje, úspěšně se účastní spousty pěveckých soutěží po celé republice
a neustále se snaží zlepšovat. Za svůj největší úspěch považuje svoji divadelní roli
koťátka Jeminé, které v letošní sezóně ztvárňuje v muzikálu Kočky. Ten se aktuálně
hraje v divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Izabely tvorbu si můžete zhlédnout na
jejím youtube kanálu Izabela Jati, kde má ukázky z vystoupení i vlastní videoklipy k
písním. “

„Taneční kroužek ve školní družině. Ukážeme Vám, co jsme se naučili.“

Mažoretky SALOME baby
„Jsme tým zaměřený na mažoretkový sport ve věkové hranici Little kadet, což jsou
holčičky ve věku od 3 do 6 let. V příštím roce bychom chtěly tuto skupinu rozšířit o
další věkovou kategorií, a to o kategorií Kadet, která je zaměřena na věkovou
hranici od 7 do 11 let.“

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.

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Butovická
„Jsme z TS P.U.S.A. Scházíme se jednou týdně v malé klubovně, kde si užíváme
spoustu legrace a hlavně tancujeme! Jsme nejen výborný kolektiv, ale taky velké
kamarádky. Natrénovaly jsme si společně dva tance ve stylu DISCO.“

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.“

„Lvíčátka jsou holky a kluci ve věku od 2,5 do 6 let, které se pomalu seznamují s
hasičinou. Jedná se o kroužek takzvané hasičské přípravky. Účastní se různých
společenských akcí, na kterých předvádí, co se již naučili.“

Taneční škola ŠTEFI
„Poskytujeme radost z pohybu a tance všem zájemcům různých věkových
kategorií. To vše nenásilnou hravou formou, v poklidné, rodinné atmosféře.
Věnujeme se dětem od 3 do 18 let a vyučujeme základy hiphopu, street dance,
latinskoamerických tanců, muzikálů a show dance. Pořádáme víkendy pro ženy s
cvičením, letní taneční tábory.“

Navštivte nás i ve stánku č. 21.

The Gambit
„Taneční skupina, která funguje již několik let. Máme za sebou řadu úspěchů a
také skvělých vystoupení. Zaměřují se na mix tanečních stylů. Někteří členové jsou
také lektoři a momentálně učí v tanečním studiu Fatima - v Hrabůvce a v Porubě,
věnují se výuce tance pro nejmenší děti - tanečky od 3 let, showdance a hip hopu a
také individuální výuce ve vlastním sále.“

TJ judo Ostrava
„Judisté klubu TJ judo Ostrava rozvíjejí svou činnost od roku 1953. Systematická
práce s mládeží přináší úspěchy jak na turnajích v ČR, tak i na mezinárodním poli
juda. Klademe nejvyšší důraz a pozornost na výchovu mládeže, k pravidelnému
pohybu, zlepšení motoriky, koncentrace, respektu vůči sobě navzájem a trenérům.
Výsledky naší práce jsou viditelné nejen na tréninku, ale také v jejich rozvoji v
osobním životě i v kolektivu.“

ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p. o.
„Jsme základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z velké části
se jedná o žáky s autismem. Dramatický kroužek na této škole slouží k relaxaci,
podpoře komunikačních dovedností a socializaci žáků. Funguje zde již několik let a
za tuto dobu žáci vystupovali na řadě vystoupeních. V minulých letech jsme
divadelně ztvárnili klasické pohádky, jako je Popelka a Mrazík. Letos jsme se
rozhodli pro moderní pohádku i pro dospělé - Shrek.“

