1. Název organizace

2. Jméno, příjmení
kontaktní osoby

3. Emailová adresa a telefon
kontaktní osoby

4. Vaše nabídka aktivit pro děti z Ukrajiny (uveďte prosím možnosti)

5. Doba, kdy můžou u Vás aktivity
probíhat?

Ludvík Magnusek

ludva.magnusek@seznam.cz

všeobecná pohybová a sportovní aktivita v našich přípravkách 1-5 třída

hasicisdh.zabreh@seznam.cz 733 252 825
iveta.ivanska@seznam.cz

Odpolední hodiny, program v Hasičské zbrojnici, ukázka techniky apod.
Můžeme nabídnout cvičení rodičů s dětmi ve veku 2měs.az 3let.Tato nabídka muze byt
uskutečnena pouze v odpoledních hodinách a to 14-16hod.Jine časy nejsou bohužel
možné,vzhledem k daným rozvrhum,ktere jsou pevne stanoveny pro jine deti
Dle dohody, pro menší děti můžeme nabídnout volná místa v naší dětské
skupině (www.dspristav.cz), pro větší děti dle počtu aktivity formou "příměstského tábora".

b) odpolední čas, V případě že by školy uvolnili prostory v
tělocvičnách,
tak můžou být i dopolední hodiny
b) odpolední čas
b) odpolední čas

1.
2.

Basket Ostrava z.s.
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ostrava
ZábPopek
Štěpán
Iveta Ivanská

3.

MC Emise,z.s.

4.

ProJudo z.s.

5.
6.
7.

DIDEDANCE taneční studio z.s.
AKORD & POKLAD,s.r.o.
Zdeněk Kačor

8.

MH stolní tenis Ostrava, z.s.

Jan Brunec

j.brunec@projudo.cz; 724305654

Dita Hejníková

didedance.tastud@post.cz

všechny lekce tanečního studia

Zdeněk Kačor
Zdeněk Kačor
Marie Hrachová

z.kacor@akord-poklad.cz
kacor.zdenek@seznam.cz
marie.hrachova@centrum.cz

Martin Mulač

Ceo@profutbolanalytics.es; 602373205

Soutěžně zábavný pořad Zdeňka Kačora ( soutěže, písničky )
Můj autorský zábavný pořad pro děti ( soutěže, písničky
sportovní aktivity - stolní tenis a jiné sportovní vyžití ve sportovní hale ve
Frýdlantě nad Ostravicí od 8 - 12:00 hod., pondělí - čtvrtek
letní kempy 18.7-22.7. možnost účasti ZDARMA- domluvené 2 lokality- Městský Stadion
Vítkovice a areál TJ Koblov . V září tréninky, můžeme nabídnout náš program 1 x v týdnu
trénink az do června 2023

9.
10.

Profutbolanalytics CZ letní fotbalové kempy
1. Judo club Baník Ostrava
Matyáš Otto
Pavla Masaříková

11.

THeatr ludem

12.

Hana Šabršulová
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p
Ivona Šťovíčková

13.

S.T.O.P., z.s.

14.
15.
17.

ADD lead
1. SC Vítkovice z.s.
KFV Roub Vítkovice

18.

HC VÍTKOVICE RIDERA

Pohybová aktivita se zaměřením na judo
Realizujeme dílny pro děti v MŠ, ZŠ, SŠ. Rádi tuto nabídku zrealizujeme i pro děti
z Ukrajiny - např. terapie loutkou, výrobní loutková dílna atd. Nabídka možností
se také odvíjí od případého překladatele - některé dílny nepotřebují mnoho slov, jiné ano.:-)

b) odpolední čas
a) dopolední čas, Záleží jak který den. Většinou jsou
dílny vedeny dopoledne, ale jsou dny, kdy lektoři mohou i
odpoledne

zsprovaznicka@seznam.cz, 596789850

2.-3.3.2022 od 9-11.30 hod. Klub FreeCoolin v knihovně školy

9.00-11.30 hod, pouze středa-čtvrtek

P.gabrys@seznam.cz, 776 266 199

Workshopy parkouru

Pavel Palata
Zdeněk Tomčal
Petr Handl

sekretariat@florbalvitkovice.cz, 724 789 160
z.tomcal@seznam.cz , 731 847 830
petr.handl@hc-vitkovice.cz

Sportovní aktivity florbalové i neflorbalové
Můžeme je pozvat na tréninky žáků a dorostu v pondělky a středy od 17:00 a od 18:00.
Možnost organizované skupinové návštěvy hokejového utkání týmu mužů, juniorů
nebo dorostu vč. exkurze po sportovištích (Ostravar Aréna, Multifunkční hala, Atletická hala)termínově v závislosti na termínech konání jednotlivých utkání. Pro tuto aktivitu by bylo
zapotřebí zajistit tlumočení a doprovod v závislosti na počtu zúčastněných dětí.
Aktivita by byla vhodná pro děti od 6 let. Zároveň by bylo možno pomoci např. s organizací
bruslení pro děti (opět v závislosti na počtu dětí, které by se této aktivity chtěly a mohly
zúčastnit). Tato aktivita by byla závislá i na množství a velikostech bruslí, které by bylo možno
pro děti zajistit k zapůjčení. Aktivita by byla vhodná pro děti od 4 let.

a) dopolední čas, Některá odpoledne a vikendy.
Zalezi na terminu.
b) odpolední čas
b) odpolední čas
a) dopolední čas, b) odpolední čas, V případě návštěvy
hokejových utkání by altivita probíhala podle času začátku
utkání. Exkurze po sportovištích by mohla předcházet
shlédnutí utkání (celková délka aktivity cca 3 hodiny). V
případě bruslení pro děti by byly časy aktivity dojednány
dle možností.

Miroslav Duda

miroslav.duda@volny.cz, 705 007 805

Mohli bychom pro děti zorganizovat koncerty na kterých by mohly také vystoupit) a nabídku
cestopisných přednášek o České republice a severní Moravě. A samozřejmě vplný vstup na
všechny koncerty, přednášky a festivaly, které pořádáme. www.ozvenyostrava.cz,
www.folkvostrave.cz

Mgr. Štefan Greš

gres@atlas.cz; 606 509 663

volnočasové aktivity pro děti, víkendové pobyty pro děti, v létě zajištění letního tábora
na Slovensku-doba trvání 14 dní

1-2x týdně v délce 2-3 hodiny

jwalweel@css-ostrava.cz, 774 774 636

Herní, sportovní, kreativní aktivity pro trávení volného času

Úterý a čtvrtek 16:00-19:00 (Provozní doba klubu)

DAKOTA, o.p.s.

21.

Volnočasové kluby pro děti (Čujkovova 1719/31,
Jakub Walweel
Ostrava-Záb

22.

FK Stará Bělá z.s.

23.

Centrom z.s.

1.FK Ostrava JIH, z.s.

matyasotto@1jcbo.cz, 736783588
theatrludem@seznam.cz , 732185757

Patrik Gabryš

20.

Sokol Vítkovice

a) dopolední čas, b) odpolední čas, c) během celého dne

a) dopolední čas, b) odpolední čas, Bylo by
možné domluvit se i na víkendové dny.

Folk v Ostravě, z.s.

25.

b) odpolední čas, Můžeme připravit i speciální
dopolední lekce.
c) během celého dne
c) během celého dne
a) dopolední čas

stovickova@sdruzeni-stop.cz, tel.: 775 993 465 Primárně doučování, ale je možné se domluvit i na dalších aktivitách. Pokud bychom
sehnali dobrovolníky, je možné pro děti připravit nějaká hravá dopoledne, kroužky
odpoledne apod. Vše se odvíjí od naší finanční situace či zajištění dobrovolníků a
potřeb ukrajinských dětí, jejich věku, zájmů a dovedností. Můžeme pomoci i s potravinovou
pomocí rodinám.

19.

24.

a) dopolední čas, b) odpolední čas, c) během celého dne, viz. bod 4.

b) odpolední čas

Petr Sviták
petrsvitak@volny.cz
fotbalové tréninky v areálu VISTA
Marcela Chudá, Natálie Kubienová chuda@centrom.cz, 727980942, nzdm@centrom.cz,
Vzdělávací
605518166
a volnočasové aktivity v odpoledních hodinách.
Vzdělávací 13-15 hod, volnočasové 15-17 hod.
Po, st, pá - děti ve věku 6-12 let. Út, čt - děti a mládež ve věku 12 - 26 let.

b) odpolední čas
b) odpolední čas

Petr Buroň, náčelník T.J.

buron.petr@gmail.com , +420 731 528 160

Protože je to narychlo, můžu mluvit jen za sebe. Nabídka tělocvičny pro děti
s doprovodem. K dispozici tělocvična pro základní gymnastiku, hry s míčem
i bez něho. Pro starší stolní tenis - 5 stolů. Zajistím dozor do doby, kdy budu
ještě klientem ÚP. Prodiskutuji možnost zapojení dalších našich členů dnes odpoledne.

a) dopolední čas, V Po-Pá minimálně dopoledne
v 9-12h případně odpoledne, mimo středy, kdy u nás cvičí
oddíly a MŠ Edin O.-Vítkovice.

Tomáš Hrbáč

info@1fk-ostravajih.cz, 736213946

florbal - tréninky, zápasy

b) odpolední čas

6. Počet dětí pro které jste schopni aktivity
poskytnout (uveďte přibližný počet)
až 20 dětí 6-11 let

20
10-12 deti denne

20

20-30
100 i více
100
15
2 x 30 dětí

20
Záleží na věkové skupině dětí. U mladšího školního
věku cca 15 dětí u dětí školou povinných cca 20 dětí.
A také záleží na typu dílny.
10 dětí
V jeden okamžik max. 20 dětí, pokud by šlo o skupinové
aktivity dopoledne. V případě doučování dle volné kapacity
(záleží na domluvě a časových možnostech dítěte/doučovaném
předmětu/školním ročníku). V případě volnočasových aktivit - zájmových
kroužků s konkrétním zaměřením je kapacita dětí 10 osob na jeden
kroužek.
12 na trenéra. Tj skupiny okolo 30
30
cca 10 k žákům, cca 10 k dorostu
V případě návštěvy hokejového utkání je možno poskytnout aktivitu až
pro několik desítek dětí (v závislosti na organizačních možnostech počet členů doprovodu, tlumočení atd.)
V případě bruslení pro děti je počet účastníků závislý na jejich věku a
množství bruslí, které by bylo možno poskytnout k zapůjčení.

50-80

volný čas-10-15 dětí (7-14 let),
10
od 6 do 18 let, prozatím bez omezení
5-10

Cca do 10 dětí od 4 let + rodičovský dozor.

10 dětí (10-13let), 10 dětí (14-16let)

