KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ

2014

Datum konání

Název akce

10.1.2014

Setkání s kluby

28. 1. nebo 29. 1. 2014

Jak to chodí v zákulisí Davis Cupu

Datum konání

Název akce

20. 2. 2014 a 25. 2. 2014

Seriál vetejných lyžatských závodů
Penguin´s ski Ostrava Cup

7.2.2014

15. 2. – 15. 4. 2014

Charakteristika
Leden
Setkání zástupců sportovních organizací,
které už získaly podporu města pro své
projekt v rámci EMS nebo které mají
zájem žádat o ni ve 2. Kole dotačního
tízení.
Setkání škol s DC týmem a zázemím DC
utkání
Únor
Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

ZM, MMO

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

MMO - EMS

neznámo

neznámo

jiné

ČEZ Aréna

MMO - EMS

neznámo

neznámo

jiné

Místo konání

Pořadatel

Web

Email

Druh

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Vetejné závody pro děti neregistrované,
Ski areál SKALKA Ostrava-Poruba
ptíchozí (slalom, SG), 6 kol, celkové finále

Penguin´s ski club Ostrava

http://www.psco.cz/

daniel.klos@psco.cz

jiné

Závody v boulderingu

Závody v lezení na stěně pro širokou
vetejnost dle výkonnosti od úplných
nováčků po zaškolení zkušenými horolezci
po výkonnostní sportovce, ktetí
začátečníkům budou zároveň ku pomoci
radou a zkušenostmi.

Boulderingová stěna Družba,
Ostrava -Poruba

DRUŽBA BOULDERING o. s

http://www.druzba.9e.cz/

ivanahepjuk@gmail.com

jiné

Taneční na ledě

Dvouměsíční kurzy pohybu a tance na
ledě pro dospělé (15 lekcí v každém
kurzu, výuka pro začátečníky i pokročilé
s ukázkami a ve spolupráci nejen
s profesionálními trenéry, ale také
výkonnostními krasobruslati), vzorem pro
aktivitu jsou úspěšné kurzy v německém
Obersdorfu. Vybavení bude zapůjčeno.
Jedná se o pilotní projekt, po jehož
vyhodnocení budou ptipraveny podobné
programy pro další léta.

ČEZ Aréna, SAREZA Poruba

Bruslatský klub LR COSMETIC

http://www.skateostrava.eu/

ivanatokosova@seznam.cz

tanec

Ostrava – Poruba a okolí

Ing. Libor Hrdina

http://www.skodabike.cz/ostrava/

porubajk@atlas.cz

cyklistika

Zimní stadion Sareza OstravaPoruba

Ing. Stanislav Žídek

http://ostravamestosportu.cz/novinky/tanecni-na-lede

szidek@volny.cz

bruslení

únor 2014 - duben 2014 ptíprava s
trenérem; 26. 4. 2014 závod

Porubajk 2014 - pojďme spolu
závodit!

28. 2. -15. 3. 2014

Taneční na ledě

28. 2. – 1. 3. 2014

Mezinárodní konference na téma
sport a podpora zdraví

Vetejné tréninky s trenérem vrcholící
účastí na cyklistickém závodě pro
amatérské jezdce na horských kolech od
dětí po seniory pro začátečníky i
pokročilé.
Hlavním cílem a ptínosem je podnítit
zájem i dospělé vetejnosti k pohybu na
ledě.
Ptedběžný draft v samostatné ptíloze.
Vše se „dopotvrzuje“ do 10. 1.

Ostrava – Dolní oblast

jiné

Btezen
Datum konání

Název akce

6. 3. 2014 a 18. 3. 2014

Seriál vetejných lyžatských závodů
Penguin´s ski Ostrava Cup

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Vetejné závody pro děti neregistrované,
Ski areál SKALKA Ostrava-Poruba
ptíchozí (slalom, SG), 6 kol, celkové finále

Penguin´s ski club Ostrava

http://www.psco.cz/

daniel.klos@psco.cz

jiné

Závody v lezení na stěně pro širokou
vetejnost dle výkonnosti od úplných
nováčků po zaškolení zkušenými horolezci
po výkonnostní sportovce, ktetí
začátečníkům budou zároveň ku pomoci
radou a zkušenostmi.

Boulderingová stěna Družba,
Ostrava-Poruba

DRUŽBA BOULDERING o. s.

http://www.druzba.9e.cz/

ivanahepjuk@gmail.com

jiné

22.3.2014

Sportovní klání pro amatérskou sportovní
Plave celá Ostrava, aneb pteplavme
vetejnost, porovnávání sportovních
společně Lamanšský průliv (34 km) výkonů a jejich evidence, poté ocenění ttí
nejlepších v každé kategorii.

Ostrava Sareza centrum

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy, s.r.o.

www.sareza.cz

sekretariát@sareza.cz

plavání

8.3.2014

Bavíme se biatlonem a biatlon baví
nás.

Ptedvedení biatlonu a zároveň
zorganizování krátkého závodu dvojic se
sttelbou ze vzduchových pušek.

Spodní oblast Vítkovice

Klub biatlonu SMTu Poruba pti
DDM Ostrava - Mar. Hory

www.biatlonporuba.webnode.cz

slavek.gr@seznam.cz

biatlon

8. – 9. 3. 2014 – organizované
akce, do 16. 3. – trať volně
ptístupná vetejnosti

City Cross Sprint - doprovodný
program

Soutěže v zimních radovánkách v rámci
mezinárodního závodu v klasickém
lyžování City Cross Sprint – bobování,
stavění sněhuláků, běh na lyžích, apod.
Nebude chybět ani fotosoutěž, k dispozici
bude instruktor lyžování a půjčovna lyží.

Dolní oblast Vítkovic

Seven Days Agency s. r. o

http://www.citysprint.cz/

info@sevendays.cz

jiné

měsíc btezen 2014

Podpora rozvoje veslování

Jarní závod na veslatských trenažérech
pro vetejnost

Odra

Veslatský klub Perun

http://vkperun.cz/

perun.ostrava@post.cz

jiné

7.3.2014

Závody v boulderingu

Datum konání

25. 3. - 30. 6. 2014

Datum konání

4.4.2014

26.4.2014

28.4.2014

Název akce

Charakteristika

Leden
Historie a současnost sportu na území
Výstava „Ostrava? Město sportu!!!“
Ostravy – artefakty, fotografie, historický
(historie a současnost sportu na
materiál, trofeje, osobnosti, ptednášky,
území Ostravy) - VERNISÁŽ
besedy
Duben
Název akce

Charakteristika

Závody v lezení na stěně pro širokou
vetejnost dle výkonnosti od úplných
nováčků po zaškolení zkušenými horolezci
Závody v boulderingu
po výkonnostní sportovce, ktetí
začátečníkům budou zároveň ku pomoci
radou a zkušenostmi.
cyklistický závod pro amatérské jezdce na
Porubajk 2014 - pojďme spolu
horských kolech od dětí po seniory pro
závodit!
začátečníky i pokročilé.
Propojení sportovního filmu a kulturní
Outdoor show - sportovně-kulturní vystoupení, sportovní modní ptehlídka,
divadelní ptedstavení
atraktivní spojení divadla , kultury a
sportu.

Místo konání

Pořadatel

Ostravské muzeum

MMO - EMS

Místo konání

Pořadatel

Boulderingová stěna Družba,
Ostrava-Poruba

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

neznámo

neznámo

jiné

Web

Email

Druh

DRUŽBA BOULDERING o. s.

http://www.druzba.9e.cz/

ivanahepjuk@gmail.com

jiné

Ostrava – Poruba a okolí

Ing. Libor Hrdina

http://www.skodabike.cz/ostrava/

porubajk@atlas.cz

cyklistika

Ostrava - Dům Kutury města
Ostravy, a.s.

Outdoor films s.r.o.

www.outdoorfilms.cz

info@outdoorfilms.cz

jiné

Ostravské muzeum

MMO - EMS

neznámo

neznámo

jiné

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy

http://www.sareza.cz/

infocentrum@sareza.cz

jiné

http://pierroforte.cz/

pierro.forte@email.cz

tanec

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

1. 4. – 7. 4. 2014

Výstava „Ostrava? Město sportu!!!“
(historie a současnost sportu na
území Ostravy) – VYSTAVENÍ
ORIGINÁLU DAVISOVA POHÁRU

1. – 15. 4. 2014, 16 – 20 hod

Curling pro vetejnost

Vetejné tréninky curlingu (historicky
první v Ostravě) pod vedením
licencovaných trenérů

duben 2014 - květen 2014

Roztančíme Ostravu-Evropské město
sportu 2014

Taneční aktivity, ptedstavení, minikurzy
na vetejných prostranstvích města pro
děti, dospělé i seniory

Ostrava

Pierro Forte

25.4.-27.4.2014

Národní Finále v basketbalu U11

Národní finále v basketbalu se zamětením
na nejmladší minižáky spolu s
doprovodnou akcí

ZŠ Dvorského Ostrava - Dubina

SNAKES OSTRAVA

www.bksnakes.cz

snakes@razdva.cz

basketbal

Trikam

neznámo

neznámo

brusle

Energy Fit, Ostrava - Mariánské
Hory

Jarmila Vaňková

www.energyfit.cz

jarmila.vankova@email.cz

power plate

Tovární 486/7, Ostrava Mariánské Hory

Český svaz aerobiku, fitness a
tance FISAF

www.fisaf.cz

marek.sima@ceskosehybe.cz

fitness

Landek, Odra

Veslatský klub Perun

http://vkperun.cz/

perun.ostrava@post.cz

jiné

http://www.vsb.cz/713/cs/vsk/

ivo.vondrak@vsb.cz

jiné

neznámo

neznámo

jiné

duben 2014 - zátí 2014

Ostrava na kolečkách

Praktická i informační kampaň pro
popularizaci in –line bruslení v návaznosti
Nové i stávající bruslatské stezky
na otvírání nových bruslatských stezek i
v Ostravě, nový in-line areál,
špičkového on –line areálu. Hromadné
vetejná porstranství – parky paod.
jízdy, výcvik s trenéry na vetejných
prostranstvích, kurzy, festivaly
Zapojení žen na matetské dovolené do
volnočasových aktivit, zdarma lekce
Power - plate s možností zdarma hlídání
dětí.
Fitness podpora komerčního i vetejného
sektoru a propagace zdraví a zdravého
životního stylu.

duben - červen 2014

Fit maminka

19.4-20.4.2014

Dny fitness 2014 v regionu Ostrava

měsíc duben 2014

Podpora rozvoje veslování

Běh ptes kopec Landek do loděnice

Ostraváci sportují na"báňské"

Soutěžní i nesoutěžní aktivity pro ptíchozí
na sportovištích campusu VŠB pod
vedením trenérů, s prezentací
jednotlivých sportů a zapůjčení
pottebného vybavení –florbal,
badminton, beach-volejbal, malá kopaná,
aerobik, veslatské trenažéry. A to a/
formou jednorázových turnajů – každý
sport 2 turnaje v navrženém období – pro
všechny věkové kategorie, b/ dlouhodobá
soutěž ZŠ v badmintonu – 10
jednodenních akcí.

Sportovní areál kolejí VŠB-TUO

Hvězdy české lukosttelby, vč.
Paralympičky Markéty Sidkové
zprosttedkují široké vetejnosti co obnáší a
ptináší sttelba z luku. Akce pro ca 500
ptíchozích, kterým se budou sportovci i
trenéti věnovat osobně.

TJ Mariánské Hory

měsíc duben 2014

15. 4. – 17. 6. 2014

Ostrava sttíli z luku

V/2014 – 1x
VIII/2014 – 1x
IX/2014 – 2x

12.4. 2014
Aerobik- aerobní sál KTVS, areál
kolejí

Vysokoškolský sportovní klub VŠBTUO

Badminton-Víceúčelová sportovní
hala VŠB-TU
Fitness- Fitcentrum KTVS, areál
kolejí
26.4. 2014
Florbal- Sportovní hala VŠB-TU
Ostrava

TJ Mariánské Hory, o. s

každé úterý a čtvrtek 15.30 –
18.00

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Jarní jezdecké závody

Leden
Závody pro aktivní jezdce s výukou jízdy
na koni a zprosttedkováním souvislostí
pěstování jezdeckého sportu

Areál Jezdeckého klubu Baník
Ostrava

Jezdecký klub Baník Ostrava

Sportování pro všechny, spolu a za
pár kaček: sportovní činnosti dětí,
mládeže, dospělých a seniorů a
podpora vetejně ptístupných akcí

Ptehlídka pódiových skladem pro věkové
kategorie od dětí po seniory s cílem
ukázky možností sportování
s minimálními náklady, vetejný turnaj ve
volejbale mixů a nových sportů KUBB,
WOODBALL a Mölky.

duben 2014 (ptedkola již od leden
2014)

ČEZ STREET HOCKEY 2014

Finále celokrajského celoročního turnaje
otevtené pro všechny i mimo školní
lavice, tedy věkovou kategorii nad 13 let.

duben 2014 - květen 2014

Podpora rozvoje veslování
Ostrava - bezpečná doprava!!!

Datum konání

Název akce

3.5.2014

Night run Ostrava 2014

květen 2014 - červen 2014

Benefiční běh Benedikta Labre 2014

květen 2014 - listopad 2014

Pozor, start! Ostrava sportuje
tradičně i netradičně

10.5.2014

Večerní turnaj starých gard s
doprovodným programem pro
vetejnost

19. 4. - 20. 4. 2014

duben 2014 - listopad 2014

27.-28.5.2014

měsíc květen 2014

květen (červen) 2014

10.5.2014

16.5.2014

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

http://jkbanik.webnode.cz/

jkbanik@email.cz

jiné

Moravskoslezská krajská asociace
Sport pro všechny, regionální
centrum SPV Ostrava

26.4. 2014 pódiovky;
7.6. 2014 turnaj volej mix

http://www.caspv.cz/cz/kraje-kaspv/moravskoslezska-kaspv/regiony/rcspv-ostrava/

moravskoslezsky@caspv.cz

jiné

ČEZ Aréna

Polar TV Ostrava

1.2.-24.4. 2014;
24.4. 2014 finále

http://hockey.polar.cz/

hockey@polar.cz

hokej

Odra

Veslatský klub Perun

22.-23.9.2014

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Večerní běh spojený s Avon běh, dětské
závody,
Charitativní a osvětový běh na podporu
nízkoprahového denního centra pro lidi
bez domova
4 celodenní akce ve 4 městských
obvodech ve spolupráci 4 sttedisek
volného času pro děti, mládež, rodiče,
prarodiče v dané lokalitě – co vše se dá
dělat u nás doma
Druhý ročník turnaje pro širokou
vetejnost s cílem zviditelnění tradičního
českého sportu-národní házené v
podvědomí dětí i dospělých.

Masarykovo náměstí - Ostrava
centrum

Event media s.r.o.

Poruba, Plesná, Dobroslavice, Háj
ve Slezsku

Charita Ostrava

Veslatské závody mládeže
Ostrava žije motosportem!!!
Květen

Open tenisový turnaj- čtythra
100letých

Tenisová čtythra, kdy počet lidí v teamu
musí po součtu jejich věku být vyšší než
100 let. Po losování bude sestaven plán
hry a vyhodnocení 3 nejlepších teamů.

Krasobruslení pro radost

Ukázky ptípravy vrcholových sportovců
pod vedením špičkových světových
trenérů, ukázky ptípravy mladších a
nejmladších – začínajících krasobruslatů a
ptedavším workshopy pro ptíchozí děti a
jejich doprovody zapojením do mini
tréninků na ledě i v tělocvičně s cílem
ukázat, že bruslení jako takové je sportem
na celý život.

Desetiboj je pro všechny věkové
kategorie, stěžejní aktivitou je orientační
Desetiboj pro všechny generace
běh, na závěr budou vyhodnocení
nejlepších.
Standartní a latinskoamerické tance v
ADVEY StarDANCE aneb TANČÍ CELÁ
obchodním centru, bohatý program
OSTRAVA !!!
ukázky tanečních škol, zábavné
odpoledne.
Závody v lezení na stěně pro širokou
vetejnost dle výkonnosti od úplných
nováčků po zaškolení zkušenými horolezci
Závody v boulderingu
po výkonnostní sportovce, ktetí
začátečníkům budou zároveň ku pomoci
radou a zkušenostmi.

jiné

Web

Email

Druh

www.night-run.cz

obselkova@eventmedia.cz

běh

http://ostrava.caritas.cz/

ostrava@charita.cz

jiné

SVČ Ostrava - Moravská Ostrava,
p. o

http://www.svczabreh.cz/

recepce@svczabreh.cz

jiné

Ostrava-Svinov, areál
házenkátského htištěna
Stanislavského ul.

Tělocvičná jednota SOKOL Svinov

www.hazenasvinov.cz

wedro@email.cz

házená

Ostrava Sareza centrum

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy, s.r.o.

www.sareza.cz

sekretariát@sareza.cz

tenis

Bruslatský klub LR COSMETIC

http://www.skateostrava.eu/

neznámo

brusle

Ostrava, ZŠ Hrabůvka

Základní škola Ostrava - Hrabůvka,
Provaznická 64, ptíspěvková
organizace

www.zsprovaznicka.cz

zsprovaznicka@seznam.cz

jiné

nákupní centrum Forum Nová
Karolina

Advey services s.r.o.

www.advey.cz

petra.pavelkova@advey.cz

tanec

Boulderingová stěna Družba,
Ostrava-Poruba

DRUŽBA BOULDERING o. s.

http://www.druzba.9e.cz/

ivanahepjuk@gmail.com

jiné

3.5.2014

Datum konání

měsíc květen 2014

měsíc květen 2014

31.5.2014

31.5.2014

Název akce

Charakteristika

Ostraváci sportují na"báňské"

Leden
Soutěžní i nesoutěžní aktivity pro ptíchozí
na sportovištích campusu VŠB pod
vedením trenérů, s prezentací
jednotlivých sportů a zapůjčení
pottebného vybavení –florbal,
badminton, beach-volejbal, malá kopaná,
aerobik, veslatské trenažéry. A to a/
formou jednorázových turnajů – každý
sport 2 turnaje v navrženém období – pro
všechny věkové kategorie, b/ dlouhodobá
soutěž ZŠ v badmintonu – 10
jednodenních akcí.

Sportovní areál kolejí VŠB-TUO

Pojďte mezi nás, sportujeme s
Olympioniky

Zábavné sportovní soutěže dětí a
mládeže, seniorů a dospělých pod
záštitou a ve spolupráci s Českým klubem
Olympioniků s ukázkami profesionálních
výkonů výkonnostních sportovců

Ostrava - Poruba

Rozpohybování Ostravských rodin

Spojení sportovních klubů pro vytvotení
akce plné ukázek bojových či jiných
sportů. rozhovory s trenéry, možnost
vtáhnout děti i dospělé ke sportu na celý
život.

Basketballový turnaj s ptedstavením triků,
Streetballový den Evropského města
smečů a pohybů v tomto sportu, zapojení
sportu
dívek, chlapců a celé vetejnosti.

31.5.2014

Sportovní den s koňmi

květen 2014 - zátí 2014

Na koloběžce za sportem a
poznáním

Sportovně laděné hry a dovednosti nutné
pro práci a sportování s koňmi
Objevování na koloběžce krásy ptírody,
cesta po památkách, pravidelné projíždky
v neděle.

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

http://www.vsb.cz/713/cs/vsk/

ivo.vondrak@vsb.cz

jiné

Ostravská tělovýchovná unie

http://www.otu.cz/

otu@otu.cz

jiné

Mjr. Nováka 34, Ostrava Hrabůvka

1. JUDO Club Baník Ostrava

www.1jcbo.cz

martinpavlica@1jcbo.cz

jiné

Moravská Ostrava, hala Tatran

Basketbalový klub NH Ostrava o.s.

www.novy.bknostrava.cz

marekstuchly@seznam.cz

basketball

Jezdecký klub Baník Ostrava

Jezdecký klub Baník Ostrava

http://jkbanik.webnode.cz/

jkbanik@email.cz

jiné

Stará Bělá, Proskovice, Polanka
nad Odrou

Orel jednota Ostrava - Stará Bělá

www.orel.starabela.org

michalhorinek@seznam.cz

koloběžky

Centrum individuálních sportů
Ostrava

http://www.ciso.cz/

ciso@centrum.cz

jiné

17.5.2014
Malá kopaná -htiště s umělou
trávou VŠB-TU
Vysokoškolský sportovní klub VŠBTUO

Veslatský trenažér – vestibul
budovy KTVS
Fitness- Fitcentrum KTVS, areál
kolejí

Malá kopaná -htiště s umělou
trávou VŠB-TU

Sportovci CISO pro občany

Ukázky a mini tréninky jednotlivých
sportů zatazených do CISO ptedstavené
současnými reprezentanty a pod záštitou
Českého klubu Olympioniků za účasti
olympijských vítězů.

květen 2014 - červen 2014

FLORBAL OPEN AIR

Série 3 florbalových turnajů pod širým
nebem ve 3 městskcýh obvodech – 3
jednodenní akce v dopoledních hodinách
pro ZŠ, v odpoledních pro širokou
vetejnost. Vše včetně dovednostních
soutěží.

MOaP, Jih, Poruba

Mgr. Ondtej Veselý

Veslatský trenažér – vestibul
budovy KTVS

http://www.sport-up.cz/

info@sport-up.cz

florbal

květen 2014 - červen 2014

Vycházíme ze sokolských tradic,
žijeme současností a hledíme do
budoucnosti : Den otevtených dvetí
a sportování s dětmi

Sportovní den pro obyvatele obvodu

TJ Sokol Poruba

TJ Sokol Poruba

Fitness- Fitcentrum KTVS, areál
kolejí

http://www.sokolporuba.cz/cz/

info@sokolporuba.cz

jiné

http://www.zsdetska.cz/

skola@zsdetska.cz

jiné

měsíc květen 2014

19. – 23. 5. 2014

Týden v pohybu

5 dnů s různými sporty pro žáky i jejich
rodiče – atletika, americký fotbal, plavání
na 25 m, atletická olympiáda. Účast ca ZŠ Dětská, plavecký bazén SAREZA
800 žáků ZŠ a jejich rodičů a ca 40 žáků
z družební polské školy v Žorech.

měsíc květen 2014

Samaritan Open Ostrava 2014

Fotbalový a pingpongový turnaj pro lidi
bez ptístteší, obyvatele azylových domů,
jejich podporovatele a pečovatele

10. - 11. 5. 2014

O pohár starosty

Starší ptípravka - ročník 2003 a mladší;
účast 32 klubů

31.5.2014

Český běh žen 2014

květen 2014 - zátí 2014

Ostravská streetballová liga

FC Odra Pettkovice

Unikátní výhradně ženský amatérský
Fórum Nová Karolina, Masarykovo
závod pro všechny dámy od 3 do 100 let
nám.
v centru města (www.ceskbehzen.cz)
7 turnajů pro mužské, ženské a smíšené
trojice z tad vetejnosti v areálu Varenská,
zakončených finálovým turnajem. Mimo
turnaje budou htiště dostupná studentům
sttedních i vysokých škol a ostatní široké
vetejnosti i ve večerních hodinách.

TJ Ostrava, Varenská ul.

ZŠ Ostrava - Poruba, Dětská

Charita Ostrava

21.5.2014

http://ostrava.caritas.cz/

ostrava@charita.cz

jiné

FC Odra Pettkovice

4. ročník

http://www.fcodrapetrkovice.estranky.cz/

neznámo

fotbal

SSK Vítkovice

http://www.ceskybehzen.cz/

ssk.vitkovice@volny.cz

atletika

TJ Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

basketbal

Datum konání

Název akce

Charakteristika
Leden
40 turnajů v beach volejbale ve dne
i
v noci ve všech kategoriích
5 turnajů v beach badmintonu

květen 2014 - září 2014

Sportujeme v beach centru

Turnaje v beachvybíjené, beach
přehazované a beach ringu pro žáky ZŠ

Místo konání

Pořadatel

Beach centrum sportovního areálu
Varenská

Tělovýchovná jednota Ostrava

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Tělovýchovná jednota Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

Tělovýchovná jednota Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

SBA Squash club

http://www.sbasquash.cz/

sbaostrava@volny.cz

squash

22. - 25.5.2014

neznámo

neznámo

Pingpong

Květen – dle počasí

neznámo

jana.ju@volny.cz

jiné

neznámo

neznámo

volejbal

Web

Email

Druh

3 turnaje v bechfotbale, beach házené a
bechpřehazované

11.5.2014

Sportuje celá rodina I - Den matek

Mezigenerační projekt zapojující do
sportování celé rodiny v 5 sportovních
dnech – zaměřených dle dnů dětí, matek,
otců, seniorů a mládež. Pro týmy 3
generací. Golf putting, foosball, street
basketball, …badminton, stolní tenis…).
S trenéry, výkonnostními sportovci a
výžvovými poradci vždy k ruce.

jaro a podzim 2014

Sport do ostravských škol

Kurzy squashe s trenéry přímo ve školách
po dobu 30 týdnů

22. - 25.5. 2014

20. ročník Mistrovství ČR ve stolním
tenise vozíčkářů

květen 2014 - červenec 2014

Hooping - pohodová sportovní
aktivita pro celou rodinu POHYB RADOST - SPONTÁNNOST

25.5.2014

Volejbal mnoha chutí

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Sportuje celá rodina II Den dětí

Mezigenerační projekt zapojující do
sportování celé rodiny v 5 sportovních
dnech – zaměřených dle dnů dětí, matek,
otců, seniorů a mládež. Pro týmy 3
generací. Golf putting, foosball, street
basketball, …badminton, stolní tenis…).
S trenéry, výkonnostními sportovci a
výžvovými poradci vždy k ruce.

Tělovýchovná jednota Ostrava

Tělovýchovná jednota Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

Boulderingová stěna Družba,
Ostrava-Poruba

DRUŽBA BOULDERING o. s.

http://www.druzba.9e.cz/

ivanahepjuk@gmail.com

jiné

Sportovní areál kolejí VŠB-TUO

Vysokoškolský sportovní klub VŠBTUO

http://www.vsb.cz/713/cs/vsk/

ivo.vondrak@vsb.cz

volejbal

hckorahostalkovice@seznam.cz

fotbal

1.6.2014

13.6.2014

měsíc červen 2014

14.6.2014

14. června 2014

14.6.2014

TJ Ostrava, Varenská 40a, Ostrava
2 měsíce, 2 lekce týdně hoopingu pro
kolemjdoucí i zvané v Komenského
Komenského sady
sadech vrcholícím Velkým ﬁnále – 4
hodinovým workshopem a s lektory
hoopingu z celé ČR a průvodem
4 turnaje pro 20 týmů rodičů a dětí po
Tělocvična hala Sareza, Hrušovská
dobu 4 měsíců
Červen

Závody v lezení na stěně pro širokou
veřejnost dle výkonnosti od úplných
nováčků po zaškolení zkušenými horolezci
Závody v boulderingu
po výkonnostní sportovce, kteří
začátečníkům budou zároveň ku pomoci
radou a zkušenostmi.
Soutěžní i nesoutěžní aktivity pro příchozí
na sportovištích campusu VŠB pod
vedením trenérů, s prezentací
jednotlivých sportů a zapůjčení
potřebného vybavení –ﬂorbal,
badminton, beach-volejbal, malá kopaná,
Ostraváci sportují na"báňské"
aerobik, veslařské trenažéry. A to a/
formou jednorázových turnajů – každý
sport 2 turnaje v navrženém období – pro
všechny věkové kategorie, b/ dlouhodobá
soutěž ZŠ v badmintonu – 10
jednodenních akcí.
Organizace turnaje v malé kopané, za
5. ročník turnaje v malé kopané
účasti amatérských týmů z
amatérů
ostravska.Zviditelnění a propagace
amatérského sportu.
Crossﬁt den s jednotlivými stanovišti pro
široko veřejnost s možností vyzkoušet si
CROSSFIT pro širokou veřejnost
tento sport, ukázky kruhových tréninků,
open air akce.
Sportovní den bude zahájen turnajem
žáků, odpoledne program plynule přejde
Sokolský sportovní den -Koblov 2014
do zábavného dne plného atrakcí pro
děti, večerní diskotéka.

Mgr. Jana Jurčáková

Školní sportovní klub Ostrava
Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

8.6.2014
Beachvolejbal- kurty VŠB-TU
Ostrava

HC Kora Hošťálkovice

Masarykovo náměstí v Ostravě

Jan Řeháček

www.ultimatesports.cz

4ultimatesports@gmail.com

crossﬁt

areál TJ Sokol Koblov

TJ Sokol Koblov

www.koblov.wbs.cz

mirek.michalik@seznam.cz

jiné

Datum konání

Název akce

21.6.2014

Sport Akord Fest 2014

Charakteristika
Leden
Seznámení s novými sporty,sportovní
soutěže, prezentace sportovních oddílů z
Ostravy.
Děti jsou zapojeny do aportovních aktivit,
které probíhají na otevteném htišti školy.
Probíhá také na ZŠ v Polsku a na
Slovensku.

Místo konání

Pořadatel

nám.NSP, prostory DK Akord
Ostrava-Zábteh

Dům kultury Akord OstravaZábteh s.r.o.

ZŠ Mitušova

Základní škola a matetská škola
Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8,
ptíspěvková organizace

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Email

Druh

www.dk-akord.cz

t.kunzova@dk-akord.cz

jiné

www.zsmitusova8.cz

skola@zsmitusova8.cz

jiné

1.6.-30.6.2014

Mezinárodní sportovní den

7.6.2014

Sprint triatlon Ostrava 1. ročník

Sprint všech věkových kategorií na
nových cyklostezkách okolo Ostravice

centrum Ostravy (Moravská
Ostravam Koblov, Slezská Ostrava)

Campanula půjčovna s.r.o.

www.campanulapujcovna.cz

info@campanulapujcovna.cz

běh

Sportuje celá rodina III Den otců

Mezigenerační projekt zapojující do
sportování celé rodiny v 5 sportovních
dnech – zamětených dle dnů dětí, matek,
otců, seniorů a mládež. Pro týmy 3
generací. Golf putting, foosball, street
basketball, …badminton, stolní tenis…).
S trenéry, výkonnostními sportovci a
výžvovými poradci vždy k ruce.

Tělovýchovná jednota Ostrava

Tělovýchovná jednota Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

Pochod T.G.Masaryka

Pochod na počest TGM k ptíležitosti 90.
let od jeho návštěvy v Ostravě, snaha vést
rodiny k turistice a pobytu v ptírodě,
získávání nových ptátel formou turistiky.

Start: Ostravice Cíl: Masarykova
chata

Cone Advise s.r.o.

pisova@cone.cz

turistika

Skatepark Poruba

Česká asociace skateboardingu

www.caskate.cz

jan.lankas@caskate.cz

skateboarding

Šilhetovice, Kravate, Lipiny, …

Jaroslav Odstrčilík

neznámo

neznámo

jiné

http://www.zsvyhledy.cz/

info@zsvyhledy.cz

atletika

11.6.2014

21.6.2014

27.6-29.6.2014

SkateOVA Poruba 2014

červen 2014 - červenec 2014

Dotkni se svého idolu!

měsíc červen 2014

Hošťálkovická tretra

měsíc červen 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava!!!

měsíc červen 2014

Pettkovické sportobraní 2014

měsíc červen 2014

Sportujeme - pomáháme

měsíc červen 2014

Ostravský pohádkový běh

Akce zamětená na propagaci
skateboardingu, bourání ptedsudků,
ukázky, ptedstavení.
4 golfové turnaje pro amatérské bez
oprávnění golfisty na 4 htištích s golfovou
akademií za aktivní účasti současných i
bývalých špičkových sportovců. Tvátí
hokejista David Moravec, medailista z OH,
1998,
Atletický závod pro širokou vetejnost
Sportovní hry seniorů pod patronací
Adolfiny Tačové. Sputěž 15 4 – čenných
družstev
Celodenní sportovní akce pro občany
obvodu všech věkových kategorií
Společný projekt basketbalového klubu a
sdružení Autismus bez cenzury propojující
trénink dětí z obou společenství a
následně vrcholí turnajem smíšených
družstev autistických dětí a děvčat z odílu
BO!.
Forma orientačního běhu pro mladší děti
základních škol zamětená na poznávání
místních pamětihodností propojená
s mini ptedstaveními u jednotlivých
budov, která zprosttedkují informace o
daných objektech v podobě pohádkového
ptíběhu.

41798

Web

ZŠ Ostrava - Hošťálkovice, Výhledy ZŠ Ostrava - Hošťálkovice, Výhledy
DS Slunečnice

DS Slunečnice

VI/2014

http://www.dsporuba.com/

sekretariat@dsporuba.com

jiné

Pettkovice

SMO OSTRAVA, útad MO
Pettkovice

31.5.2014

http://www.petrkovice.ostrava.cz/cs

posta@petrkovice.ostrava.cz

jiné

Basket Ostrava

31.5.2014

http://www.basketostrava.cz/

basketostrava@basketostrava.cz

basketbal

SVČ Korunka, Ostrava-Mariánské
Hory

17.6.2014

http://www.svc-korunka.cz/

info@svc-korunka.cz

jiné

Datum konání

Název akce

Charakteristika

měsíc červen 2014

Ostrava - Dance For People

Leden
Ttídenní akce s tancem jako prověteným
prosttedkem proti nicnedělání, depresi,
frustraci z čehokoli v každém věku
zahájená na vetejných prostranství
Masarykova náměstí průvodem
profesionálních a organizovaných
tanečníků i laické vetejnosti, směrem do
tanečních klubů na Stodolní ulici, kde
budou ptipraveny ukázky , to vše za
doprovodu bubeníků za rytmů samby.
Sobota – workshopy v tanečním klubu
akcent pro širokou vetejnost, taneční
party s moderátorem a soutěžemi pro
všechny. Neděle workshopy pro
tanečníky pod vedením nejlepších
tanečních mistrů z ČR. První den je
bezplatný, druhé dva na základě
poplatku.

měsíc červen 2014

Společná krajská soutěž
dobrovolných a profesionálních
hasičů

Společné krajské soutěže dobrovolných a
profesionálních hasičů, běh, sprint, 400 m
požární útok

červen 2014 nebo zátí 2014

Monografie zpracovávaná na zadání
MMO kolektivem autorů z tad
Ptíprava vydání monografie
sportovních novinátů, historiků a
„Ostrava? Město sportu!!!“ (historie
sportovních funkcionátů ve spolupráci se
a současnost sportu na území
sportovními organizacemi a kluby.
Ostravy)
Ptedpokládaný rozsah textu, včetně
fotografií cca 300 stran.

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Jakub Mazůch

6.14

neznámo

mgdance@seznam.cz

tanec

Městský stadion ve Vítkovicích

SK HZS MSK

7.-8.6.2014

http://www.skhzsmsk.cz/

novovo@centrum.cz

jiné

?

EMS - MMO

Datum a místo kttu bude
stanoveno

neznámo

neznámo

jiné

Místo konání

měsíc červen 2014

Propgace basketbalu - dvoudenní
turnaj 3x3

Propagace nové basketbalové disciplíny
na školách a vetejných prostranstvích a
zakončená turnajem

Sportovní basketbalová škola
Ostrava, o.s.

http://www.sbsostrava.cz/

sbsostrava@seznam.cz

basketbal

Konec VI/2014
I – XII/2014

Vycházíme ze sokolských tradic,
žijeme současností a hledíme do
budoucnosti

Oslavy 120 let
Výstava

TJ Sokol Poruba

http://www.sokolporuba.cz/cz/

info@sokolporuba.cz

jiné

Sportovci CISO pro občany

Ukázky a mini tréninky jednotlivých
sportů zatazených do CISO ptedstavené
současnými reprezentanty a pod záštitou
Českého klubu Olympioniků za účasti
olympijských vítězů.

CISO

http://www.ciso.cz/

ciso@centrum.cz

jiné

měsíc červen 2014

Pojďte mezi nás, sportujeme s
Olympioniky

Zábavné sportovní soutěže dětí a
mládeže, seniorů a dospělých pod
záštitou a ve spolupráci s Českým klubem
Olympioniků s ukázkami profesionálních
výkonů výkonnostních sportovců

Ostravská tělovýchovná unie

http://www.otu.cz/

otu@otu.cz

jiné

měsíc červen 2014

HANDICAP SPORT FESTIVAL

Společná prezentace sportovních klubů
handicapovaných pro vetejnost

Statutární město Ostrava, městský
obvod Radvanice a Bartovice

http://www.radvanice.ostrava.cz/cs

posta@radvanice.ostrava.cz

jiné

21.6.2014

Volejbal mnoha chutí

Sareza

www.sareza.cz

infocentrum@sareza.cz

volejbal

Mezi 16. 6. a 28. 6. 2014

Olympijský den v Evropském městě
sportu 2014

TJ Liga stovkatů

http://www.tjliga100.wz.cz/

horak.jaromir@centrum.cz

atletika

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Web

Email

Druh

1.7.2014-30.8.2014

Letní ptíměstský florbalový tábor s
FBC Ostrava

Tábor pro děti v Ostravě zamětený na
florbal a jiné sporty.

Ostrava

FBC Ostrava o.s.

www.fbcostrava.cz

lubomir.simon@fbcostrava.cz

florbal

červenec - srpen 2014

Plave celá Ostrava aneb pteplavme
společně Lamanšský průliv (34 km)

Letní koupaliště Ostrava – Poruba

Sareza

www.sareza.cz

infocentrum@sareza.cz

jiné

měsíc červenec 2014

Tenis - sport pro ženy každého věku

Tomáš Ostarek

neznámo

neznámo

tenis

14. -20.7.2014

Barvy v pohybu

Colours Production, spol. s.r.o.

www.colours.cz

colour@colours.cz

jiné

měsíc červen 2014

Ostrava - Jih

4 turnaje pro 20 týmů rodičů a dětí po
Tráva - letní koupaliště Ostrava
dobu 4 měsíců
Poruba
Den olympijskými disciplínami
uzpůsobenými široké vetejnosti na
vetejných prostranstvích, htištích,
parcích.
Červenec

Tenisové workshopy pro ženy
s profesionálními trenéry
Sportoviště a stanoviště v rámci Colours
of Ostrava, Ropeskipping, Trampolíny, 4
členné lyže aj.

Ostrava

IX/ 2014

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

akce se bude konat v červenci
nebo sprnu

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

13.7.2014

Vyhlášení mistrů České republiky v
motocyklových závodech

Leden
Finálový závod silničních motocyklů s
vyhlášením mistrů České republiky

Ostrava - Radvanice

RABA Motosport

Nahlédnutí do úspěšné historie
ostravského motoristického sportu a Sportovní motocyklová škola pro děti od
do zákulisí mezinárodních závodů
12 let, výstava, autogramiáda, beseda,
motocyklů na Okruh Františka
bez bariér – Ostrava - Radvanice
Bartoše

Ostrava - Radvanice

RABA MOTORSPORT

11.7.2014

červenec- srpen 2014

Sportujeme na Landeku

19.7.2014

Volejbal mnoha chutí

měsíc červenec 2014

Soutěž v požárním útoku " O putovní
pohár starostky obce"

Sportovní utkání v Landek parku, soutěž o
nejvšestranějšího sportovce s
Landek park, Ostrava Pettkovice
doprovodným programem
4 turnaje pro 20 týmů rodičů a dětí po
Vodní areál Jih
dobu 4 měsíců

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

11.-13.7.

Jakub Kokeš

Web

Email

Druh

www.rabamotosport.cz

raba.motorsport@centrum.cz

motosport

http://www.rabamotosport.cz/

raba.motosport@centrum.cz

jiné

www.oukydouky.com

info@oukydouky.com

jiné

Sareza

nárhadní datum 26.7.

www.sareza.cz

infocentrum@sareza.cz

volejbal

Sbor dobrovolných hasičů
Pustkovec

12.7.2014

http://hasici.pustkovec.cz/

hasici@pustkovec.cz

jiné

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Tělovýchovná jednota Ostrava

Tělovýchovná jednota Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

FC Odra Pettkovice

FC Odra Pettkovice

http://www.fcodrapetrkovice.estranky.cz/

neznámo

fotbal

Ostrava, areál Varenská

Školní sportovní klub Ostrava o.s.

www.sskostrava.cz

zemanova.sskostrava@gmail.com

beachvolejbal

areál Štěrkovna- Hlučín

Cirkus trochu jinak

www.cirkusjinak.cz

vaclav.pokorny@cirkusjinak.cz

jiné

www.sareza.cz

infocentrum@sareza.cz

volejbal

neznámo

neznámo

jiné

www.ssk-vitkovice.cz

ssk.vitkovice@volny.cz

cyklistika

www.hazenasvinov.cz

wedro@email.cz

házená

www.skhzsmsk.cz

radek.zeman@hzsmsk.cz

jiné

Soutěž v požárním útoku
Srpen

Datum konání

12.8.2014

Název akce

Mezigenerační projekt zapojující do
sportování celé rodiny v 5 sportovních
dnech – zamětených dle dnů dětí, matek,
otců, seniorů a mládež. Pro týmy 3
Sportuje celá rodina III Den seniorů
generací. Golf putting, foosball, street
basketball, …badminton, stolní tenis…).
S trenéry, výkonnostními sportovci a
výžvovými poradci vždy k ruce.

31.8.2014

O pohár pettkovických legend

1.-.3.8.2014

Beachvolejbalový maraton, aneb
pokus o zápis do České knihy
rekordů

31.8.2014

Ostrava sportuje na Štěrkovně

16.8.2014

Volejbal mnoha chutí

měsíc srpen 2014

Smalt 2014

23.8.2014

Český pohár mládeže v silniční
cyklistice 2014

20.8.2014-30.9.2014

Náborové turnaje mladšího a
staršího žactva v národní házené

30.8.2014

TFA Ostravská věž 2014

30.8.2014

Sport, zábava, terapie s koňmi

měsíc srpen 2014

Datum konání

1. – 14. 9. 2014

Charakteristika

Starší ptípravka - ročník 2003 a mladší;
účast 12 klubů
48. hodinový maraton v Beachvolejbalu s
možností ptespání, postupně se budou
sttídat jednotlivé teamy a tím se vytvotí
Český rekord.
Ukázka a vyzkoušení si aktivních i
pasivních sportů, prezentace jednotlivých
organizací,probírání pravidel i tréninku
formou Open air akce.

4 turnaje pro 20 týmů rodičů a dětí po
Antuka - tenisové kurty Ostrava
Sareza
dobu 4 měsíců
Poruba, Skautská ul.
Tradiční akce, v roce 2014 ale poprvé na
Prokešovo náměstí
Vítkovice …
zadané na téma „sport“
Cyklistická soutěž s doprovodným
Sdružení sportovních klubů
Hlavní ttída Ostrava - Poruba
programem
Vítkovice
Náborový turnaj pro děti ve spolupráci se
Ostrava-Svinov, areál
základními školami v Ostravě-Svinově
házenkátského htištěna
Tělocvičná jednota SOKOL Svinov
formou sportovních a dovednostních
Stanislavského ul.
aktivit s míčem.
Tradiční hasičský závod, soutěž v
Sportovní klub Hasičského
disciplínách jako simulace zásahové
Vysoká pec, Dolní oblast Vítkovice,
záchranného sboru
činnosti. Pozvání jsou také zahraniční
2887/101, Ostrava Vítkovice
Moravskoslezského kraje o.s.
účastníci.
Ptiblížení široké vetejnosti jezdectví, vliv
koní na psychiku lidí, průprava dětí do
budoucna ke vztahu se zvítaty.

Sportovní turnaje pro děti od 5 do 15 let
Mezinárodní turnaj hráčů ročníků
v ledním hokeji pro ptíchozí, včetně
2003, Vánoční turnaj hráčů ročníků
zapůjčení vybavení a seznámení se hrou a
2005 a mladší
dovednostmi
Zátí
Název akce

Charakteristika

Ostravské šachové zátí

Celoměstský ptebor dětí do 14 let ve
zrychleném šachu doprovázený
propagačními šachovými akcemi
vrcholícími prestižním MČR v šachu.
Zapojit se mohou všechny ostravské děti
a snažit se vybojovat i divokou kartu por
účast na MČR.

4. ročník

náhradní termín 23.8.

Komenského sady, Ostrava

VOLTIŽ DRAGO. z.s.

www.voltizdrago.cz

valsorim.raburs@gmail.com

jezdectví

SAREZA PORUBA

HC RT TORAX

http://www.hcporuba.cz/

hokej@hcporuba.cz

hokej

Místo konání

Pořadatel

Web

Email

Druh

http://www.ostravskykonik.cz/

neznámo

jiné

Ostrava Chess

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Ostrava sttíli z luku

Leden
Hvězdy české lukosttelby, vč.
Paralympičky Markéty Sidkové
zprosttedkují široké vetejnosti co obnáší a
ptináší sttelba z luku. Akce pro ca 500
ptíchozích, kterým se budou sportovci i
trenéti věnovat osobně.

TJ Mariánské Hory

TJ Mariánské Hory, o. s

každé úterý

neznámo

neznámo

jiné

6.-7.9.2014

Supermaraton Ostrava 2014

závod bude součástí turistické mega akce
potádané v česko-polském pohraničí,
rozšítení volného turistického sjezdu o
náročnější sportovní akci, složenou ze
dvou etap.

teka Odra z Ostravy do
Kedzierzyna-Kozla

Vodácký klub Kaskády o.s.

www.vkkaskady.cz

predseda@vkkaskady.cz

vodáctví

14.9.2014

Moravský pohár

Závod v lezení na obtížnost pro děti od 6ti do18-ti let - začátečníky i pokročilé

Sad J. Jabůrkové, OstravaVítkovice-lezecká venkovní věž

Blok centrum o.s.

www.blokcentrum.cz

info@blokcentrum.cz

jiné

měsíc zátí 2014

Setkání klubů a potadatelů
sportovních akcí

Neformální setkání všech , ktetí se
podíleli na programu projektu EMS 2014
s workshopem a setkáním s promotéry
velkých sportovních akcí s cílem umožnit
synergické efekty propojení jednotlivých
organizací a otevtít debatu o financování
sportovních aktivit mimo vetejné zdroje

Trojhalí

MMO -EMS

neznámo

neznámo

jiné

zátí 2014 - tíjen 2014

Roztančíme Ostravu-Evropské město
sportu 2014

Taneční aktivity, ptedstavení, minikurzy
na vetejných prostranstvích města pro
děti, dospělé i seniory

Pierro Forte

http://pierroforte.cz/

pierro.forte@email.cz

tanec

měsíc zátí 2014

Skleněný muž/Skleněná žena

„Triatlon“ pro vetejnost – plavání, jízda
na horském kole a běh v terénu

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy

www.sareza.cz

infocentrum@sareza.cz

jiné

13. a 14. zátí 2014

Womens Cup

Finálový den ženského florbalového
turnaje spolu s tvůrčími dílnami pro děti,

Mgr. Ondtej Veselý

www.sport-up.cz

info@sport-up.cz

florbal

podzim 2014

Industral Spinning maraton II. (2.
ročník)

Double Fitness s.r.o.

www.doubledrive.cz

info@doubledrive.cz

spinning

měsíc zátí (tijen) 2014

Michálkovická trojka

http://www.sdhmichalkovice.cz/

sdh@sdhmichalkovice.cz

jiné

měsíc zátí 2014

Propagace basketbalu na školáchtýdny basketbalu mládeže

www.sbsostrava.cz

sbsostrava@seznam.cz

basketbal

měsíc zátí 2014

Den Ostravského karate 2014

http://www.karatetygr.cz/joomla/

tygrostrava@seznam.cz

jiné

měsíc zátí 2014

Ostravský oštěpatský festival

http://www.atletikaporuba.cz/

atletika-poruba@seznam.cz

atletika

měsíc zásí 2014

Ostravský půlmaraton

http://www.mkseitl.cz/

ottoseitl@seznam.cz

jiné

http://www.otu.cz/

otu@otu.cz

jiné

neznámo

fotbal

neznámo

fotbal

Datum konání

1. – 30. 9. 2014

měsíc zásí 2014

Pojďte mezi nás, sportujeme s
Olympioniky

7.9.2014

O pohár pettkovických legend

24.9.2014

Memoriál Petra Šuly

11.-14.9.2014

Sportovní Trojhalí

Statutární město Ostrava,
Bohumín

Prezentace spinningu spolu s maratonem, Aula Gong, Ostrava - Dolní oblast
zapojení široké vetejnosti od 15. let.
Vítkovice

Soutěž pro jakákoli ttíčlenná družstva v
Areál Hasičské zbrojnice
SH ČMS - sbor dobrovolných
hasičském sportu
Michálkovice
hasičů Ostrava - Michálkovice
Prezentace sportu, ukázkové hodiny,
možnost si sport vyzkoušet, pro 1.-5. ttídy
ZŠ na území Ostravy
Sportovní basketbalová škola o.s.
základních škol.
Celodenní program 3 karatistických
oddílů na Masarykově náměstí se
Masarykovo nám.
Karate tygr shotokan
zapojením ZŠ z Moravské Ostravy
Dvoudenní oštěpatský festival pro
registrované atlety dětských kategorií a
neregistrované děti. První den je určen
ptípravě a seznámení, jakémusi trénink
Městský stadion Ostrava na jednotlivých stanovištích pro ptíchozí,
Atletika Poruba, o. s,
Vítkovice
druhý den pro soutěž dle dovedností a
kategorií, vyvrcholení je závod ptedních
českých oštěpatů na Městském stadionu
ve Vítkovicích.
Půlmaraton s ptídavnými soutěžemi pro
Bělský les nebo Komenského sady
Maraton klub Seitl, o.s
vetejnost
Zábavné sportovní soutěže dětí a
mládeže, seniorů a dospělých pod
záštitou a ve spolupráci s Českým klubem
Olympioniků s ukázkami profesionálních
výkonů výkonnostních sportovců
Mladší ptípravka - ročník 2005 a mladší;
účast 12 klubů
Starší žáci - ročník 1999 a mladší; účast 4
týmy
Workshopy, ptedstavení jak mládeži tak
lidem ve vyšším věku různé možnosti
sportu, projekt je zaměten na pozitivní
náhled na sport a volnočasovým
aktivitám.

Ostrava – Moravská Ostrava a
Ptívoz

Ostravská tělovýchovná unie

FC Odra Pettkovice

FC Odra Pettkovice

FC Odra Pettkovice

FC Odra Pettkovice

Trojhalí Forum Nová Karolina

Trojhalí Karolína

9.14

http://www.fcodrapetrkovice.estranky.cz/
http://www.fcodrapetrkovice.estranky.cz/

www.trojhali.cz

jiné

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

5.9.2014

Sportovní den pro všechny a
doprovodné akce

Leden
Sportovní den pro rodiny, sousedy,
družstva z firem sídlících v obvodu nebo
jiných organizací zamětený ta, aby se ohli
zapojit úplně všichni. Turnaje ve stolním
tenise, malé kopané, vybíjené, dále
lukosttelba, sttelba za vzduchovky, hod
na koš, driblování, sportovní rybatení,
orientační běh.

13.9.2014

Ostrava 2014 cup

Florbalový turnaj pro ptedškoláky se
spoluúčastí dětských domovů

26.9.2014
(stále v jednání možnost propojení
s Ostravským půlmaratonem)

Outdoorová Ostrava

Jednodenní akce v prosttední atraktivního
zázemí Fóra Nová Karolina prezentující to
nejlepší z outdoorových sportů
s možností vše si vyzkoušet a osahat.

měsíc zátí 2014

Salesiánský turnaj v Evropském
městě sportu

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Statutární město Ostrava, městský
obvod Michálkovice

http://www.michalkovice.cz/

info@michalkovice.ostrava.cz

jiné

Městský stadion Vítkovice popt.
jiné zatízení ve vl. města Ostravy

FC Vítkovice 1919

www.fcvitkovice1919.cz

info@fcvitkovice1919.cz

florbal

cca 14 – 20 hod

OUTDOOR FILMS, s.r.o

27.9. od 10h spolu s Ostravským
maratonem

http://www.outdoorfilms.cz/

info@outdoorfilms.cz

jiné

27. a 28.9.

http://ostrava.sdb.cz/

stredisko@ostrava.sdb.cz

fotbal

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Fotbalový turnaj Salesiánských sttedisek
Salesiánské sttedisko volného času Salesiánské sttedisko volného času
ČR , SR, PR a aRakouska, která pečují o
DON BOSCO
DON BOSCO
volný čas dětí z problematických rodin
Říjen

Datum konání

1.10.2014

Název akce

Charakteristika

Mezigenerační projekt zapojující do
sportování celé rodiny v 5 sportovních
dnech – zamětených dle dnů dětí, matek,
otců, seniorů a mládež. Pro týmy 3
Sportuje celá rodina IV Den mládeže
generací. Golf putting, foosball, street
basketball, …badminton, stolní tenis…).
S trenéry, výkonnostními sportovci a
výžvovými poradci vždy k ruce.

Místo konání

Pořadatel

Tělovýchovná jednota Ostrava

Tělovýchovná jednota Ostrava

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

CISO

http://www.ciso.cz/

ciso@centrum.cz

jiné

Sportovci CISO pro občany

Ukázky a mini tréninky jednotlivých
sportů zatazených do CISO ptedstavené
současnými reprezentanty a pod záštitou
Českého klubu Olympioniků za účasti
olympijských vítězů.

podzim 2014

Sport na scéně

Divadelní ptedstavení nebo speciálně
nastudované krátké scénky, zatazení
titulů se sportovní tématikou do fermanu
divadel malých forem

Divadlo loutek, Komorní scéna
Aréna

MMO - EMS

neznámo

neznámo

jiné

4.10.2014

Cyklojízda Ostravou v rámci MFF
Ekofilm 2014

Jízda Ostravou ro rodiny s dětmi a
individuální jezdce na všech druzích
jízdních kol po cyklostezkách ve městě a
zajímavostech na jejich trasách.

Ostrava

Fabex Media

http://www.fabextv.cz/

produkce@fabextv.cz

cyklistika

Duatlon Cup Ostrava

Sportovní soupetení pro všechny
v plavání v krytém bazénu Ostrava –
Poruba a jízdě na in-line bruslích
v Komenského sadech.

v krytém bazénu Ostrava – Poruba
a jízdě na in-line bruslích
v Komenského sadech

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy

od 6 do 21 hod

www.sareza.cz

infocentrum@sareza.cz

jiné

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Rozběh mysli, o.s

22.11.2014

http://www.rozbehmysli.cz/

info@rozbehmysli.cz

jiné

www.rozbehmysli.cz

hana.mihulova@rozbehmysli.cz

joga

neznámo

neznámo

jiné

měsíc zátí 2014

měsíc tíjen 2014

Listopad
Datum konání

22.11.2014

Název akce

Charakteristika

Den jógové terapie

Prostory gymnázia Olgy Havlové budou
věnovány ptednáškám a cvičení
nejrůznějších typů jógy pro všechny
věkové kategorie, pokročilé i nováčky.
Vše zdarma.

22. 23.11.2014

Den jogové terapie

možná měsíc tíjen 2014

Galerie sportovních osobností města
Ostravy

Sobotní odpoledne a nedělní workshop s
Gymnázium Olgy Havlové Ostrava programovými cvičebními bloky,
Poruba
tématické celky

Rozběh mysli o.s.

Zvěčnění vybraných žijících 20 osobností
spjatých se sportem na území Ostravy Zvažuje se umístění velkoplošných
MMO – EMS, Vítkovice Machinery
původem nebo svým působením zde.
portrétů do prostor Trojhalí
Autorem Jadran Šetlík.

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

http://www.hcporuba.cz/

hokej@hcporuba.cz

hokej

http://fkstarabela.cz/

sb.fotbal@volny.cz

fotbal

FBC Ostrava o. s

http://www.fbcostrava.cz/

Radek.Kucera@fbcostrava.cz

florbal

Asociace TOM, TOM 19061
Krokodýl, o.s

http://www.krokodyl-ostrava.cz/

ivaszucsova@seznam.cz

jiné

Leden
Prosinec
Datum konání

měsíc prosinec 2014

Podzim 2013 – zima 2015
1. 9. 2013 – 30. 6. 2014

prosinec 2013 – prosinec 2014

leden 2014 - červen 2014

Název akce

Charakteristika

Sportovní turnaje pro děti od 5 do 15 let
Mezinárodní turnaj hráčů ročníků
v ledním hokeji pro ptíchozí, včetně
2003, Vánoční turnaj hráčů ročníků
zapůjčení vybavení a seznámení se hrou a
2005 a mladší
dovednostmi
Další akce 2014-2015
Starobělské turnaje základních škol Turnaje neregistrovaných dětí základních
FK Stará Bělá, oddíl kopané
2013 - 2015
škol
8 florbalových turnajů pro první a druhý
Série florbalových turnajů pro ZŠ v
SH Gorilla Aréna Ostrava stupeň ZŠ potádaných v SH Gorilla Aréna
Ostravě
Muglinov
Muglinov
Každodenní individuální cvičení dle
pokynů a ukázek na internetu s měsíčním
hodnocením, oceňováním „borce“
Fit výzva
On-line aktvita
měsíce, hlavní cenou bude sportovní
setkání 40 nejlepších účastníků
v Beskydách.
Tti sportovní turnaje pro změtení sil
My se sportu nebojíme! Kopem,
v několika sportovních odvětvích mezi
Tělocvična pti ZŠ Klegova
skáčem, soutěžíme!
žáky různých ZŠ – florbal, futsal, skok
vysoký.

HC RT TORAX

FK Stará Bělá, oddíl kopané

1.-10.6. 2014 a 10.-20.9. 2014

ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Klegova

btezen

http://www.zsklegova.cz/

sekretariat@zsklegova.cz

jiné

3.3.-20.6.2014

http://www.beatup.cz/ostrava

ostrava@beatup.cz

tanec

leden 2014 - červen 2014

Ostrava v pohybu

Otevtené lekce sportovních aktivit,
relaxačních cvičení tance a ostatního
pohybu za symbolické vstupné 30 Kč pod
vedením kvalifikovaných lektorů studia.

leden 2014 - tíjen 2014

Školní liga ve florbalu a stolním
tenisu. Volejbalový turnaj pro 2.st.
ostravských základních škol

Pravidelné turnaje pro 2. st. ZŠ,
meziškolní utkání s vloženými
dovednostmi, vedení výsledků na www
potádající školy

V tělocvičnách a ptilehlých
prostorách ZŠ

ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného

http://www.zspokorneho.cz/

zspokorneho1382@email.cz

jiné

Basketbal dětí pro Ostravu 2014

2 – 5 hodin basketbalu s trenérem na
každé z vybraných 15 ZŠ pro žáky I.
stupně.

ZŠ: Dvorského, Volgogradská,
Srbská, Horymírova, Provaznická,
Formana, Porubská, Klimkovice,
St. Bělá, Košate, Dětská, Bulharská,
Zelená, …

BK SNAKES OSTRAVA

http://www.bksnakes.cz/

snakes@razdva.cz

basketbal

http://www.zshrdlicky.eu/

a.hrdlicky@zshrdlicky.cz

jiné

leden 2014 - prosinec 2014

leden 2014 - prosinec 2014

Sportujeme spolu

Beat Up - Street dance studio,
Tovární 486/7, Ostrava Mariánské Hory

TS BEAT UP BRNO

Soutěž ve skoku vysokém mezi základními
školami, obvodní soutěž ve stolním tenise
pro všechny ptíchozí žáků základních škol Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Základní škola, Ostrava-Poruba, A.
Memoriál Aleše Hrdličky a turnaj
Hrdličky
Hrdličky
smíšených volejbalových družstev žáků
ZŠ, rodičů a pedagogů

leden 2014 - prosinec 2014

Rok tenisové školy zdarma

Pravidelné tréninky dětí ze sociálně
slabších vrstev po celý rok zdarma
v intervalu 2 x týdně.

4. 1.- 20. 12. 2014

Máte na to?

Trénink s reprezentanty ČSWABU pro
vetejnost - kvartálně

Český svaz Wate jitsu do a
bojových umění o. s, hala Plzeňská

Český svaz Wate jitsu do a
bojových umění o. s

http://www.watejitsu.eu/

info@watejitsu.eu

jiné

4. 1.- 20. 12. 2014

Semináte o pozitivním vlivu cvičení
bojových sportů na zdraví člověka

Čtvrtletně ptednáška s volným vstupem o
pozitivním vlivu cvičení bojových sportů
na člověka

Český svaz Wate jitsu do a
bojových umění o. s., hala
Plzeňská

Český svaz Wate jitsu do a
bojových umění o. s

http://www.watejitsu.eu/

info@watejitsu.eu

jiné

4. 1.- 20. 12. 2014

Sobotní dopoledne s bojovými
sporty

Pro děti a mládež od 5 do 21 let – každá
první sobota v měsíci – 2 hodinové bloky
cvičení pro rozvoj duše i těla

Český svaz Wate jitsu do a
bojových umění o. s., hala
Plzeňská

Český svaz Wate jitsu do a
bojových umění o. s.

http://www.watejitsu.eu/

info@watejitsu.eu

jiné

leden 2014 - prosinec 2014

Sport na sídlišti -podpora celoroční
činnosti TJ Hlubina

TJ Unie Hlubina

neznámo

neznámo

jiné

leden 2014 - prosinec 2014

leden 2014 - prosinec 2014

Sport ostravským objektivem

Pinec pro všechny

Tenisový areál v Ostravě - Porubě

Luděk Kubáň

http://www.teniskuban.cz/

lkuban@teniskuban.cz

tenis

Pravidelné sportovní aktivity na sídlištích
Sídliště Moravské Ostravy
Moravské Ostravy
Fotografická soutěž pro děti na téma
sport – jakýkoli, kdekoli. PO vyhodnocení
obdrží ti nejlepší ceny, bude uspotádána Ostrava
výstav ze všech fotografií a vydán
kalendát.
24 akcí pro vetejnost v průběhu celého
roku – kombinace tréninku s turnajem

TJ Ostrava , Varenská ul.

Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, p.o

Městský svaz stolního tenisu

Do zátí - soutěž;
tíjen-listopad:
vyhodnocení, výstava,
kalendát

http://www.ddmporuba.cz/

reditel@ddmporuba.cz

http://www.tjostrava.cz/

sport@tjostrava.cz

jiné

Pingpong

Datum konání

leden 2014 - prosinec 2014

leden 2014 - prosinec 2014

leden 2014 - prosinec 2014

leden 2014 - prosinec 2014

leden 2014 - prosinec 2014
leden 2014 - prosinec 2014

Název akce

Prezentace sportovního klubu
vozíčkátů vetejnosti

Charakteristika

Místo konání

Leden
Život bez bariér – fyzických i
společenských - pro handicapované i
Sportovní areál TJ Ostav a, Černá
seniory prosttednictvím stolního tenisu,
louka, sportovní hala SŠ prof.
Otevtené tréninky s profesionálními
Matějíčka
trenéry, technickou i setkávání s top hráči
handicapovaného stolního tenisu v ČR

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Sportovní klub vozíčkátů

Celoroční zdravotní cvičení
Pohyb léčí
s fyzioterapeutem pro žáky školy, jejich
ZŠ Hošťálkovice, Výhledy
ZŠ Hošťálkovice, Výhledy
rodiče i zájemce mimo školu
Společný projekt basketbalového klubu a
sdružení Autismus bez cenzury propojující
trénink dětí z obou společenství a
SVČ Ostrčilova, ZŠ Nádražní, ZŠ
Sportujeme - pomáháme
Basket Ostrava
následně vrcholí turnajem smíšených
Srbská
družstev autistických dětí a děvčat z odílu
BO!.
Prezentace nové disciplíny, rozdávání
pomůcek na školách, turnaje v celé
Shuttlecockem proti obezitě
ZŠ v Ostravě
FM FIT EXTRAS
Ostravě pro všechny věkové kategorie
apod.
Studium trenérské fotbalové licence Speciální kurzy pro trenéry kategorie C Moravskoslezský krajský fotbalový Moravskoslezský krajský fotbalový
C pro zájemce z Ostravy
z tad široké vetejnost
svaz
svaz
Progresivní sport pro progresivní
Celoroční propagace cyklotrialu a
Ostrava
Metan Trials
město!
bezpečné jízdy na kole

12.7.2014 Metan trials day

Web

Email

Druh

http://www.skvostrava.cz/

skv.ostrava@seznam.cz

jiné

http://www.zsvyhledy.cz/

info@zsvyhledy.cz

jiné

http://www.basketostrava.cz/

basketostrava@basketostrava.cz

basketbal

neznámo

neznámo

jiné

http://www.mskfs.cz/

janosko@mskfs.cz

fotbal

http://www.metantrials.cz/

havranek.l@metantrials.cz

cyklistika

S nordic walking ktížem krážem

12 vycházek s nordic walking sticks
s trenéry a workshopy pro správné
využívání nátadí i vlastního těla pro děti,
dospělé i seniory soutěžního charakteru
s cílem posbírat co nejvíce kilometrů.

Ostrava a okolí

TOM Krokodýl

http://www.krokodyl-ostrava.cz/

mszucsova@ostrava.cz

jiné

únor 2014 - tíjen 2014

Sportujeme s míčem

Celoroční sportovní aktivity v prostorách
školy pro širokou vetejnost s využitím
míče v mnoha podobách. Propojení
s matetskými školami, rodiči, pedagogy

Prostory ZŠ a MŠ Ostrava –
Zábteh, Horymírova

ZŠ a MŠ Ostrava - Zábteh

http://www.kosmonautu15.cz/

sekretariat@kosmonautu15.cz

jiné

srpen - zátí 2014

Ostravský outdoorový den naptíč
handicapy

Motivace handicapovaných k aktivnímu a
plnohodnotnému životu, sportovní
disciplíny, minikino

Ostrava

Cesta za snem o.s.

www.cestazasnem.cz

volf@cestazasnem.cz

jiné

Ptekonej sám sebe

Celoroční sportovní akce pomáhající
dětem získat zájem o sport různého
odvětví, nabídka aktivit pomůže vybrat si
sportovní aktivitu dle svých zájmů.

Ostrava

Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, ptíspěvková organizace

www.ddmporuba.cz

reditel@ddmporuba.cz

jiné

Tradiční Parkourové tréninky

Parkourové tréninky pro mládež i
dospělé, mitivace mladých k pizitivnímu
ptístupu k životu, prevence kriminality a
boj proti drogám

Goodfeel Max Enterprises s.r.o.

www.goodfeel.cz

info@goodfeel.cz

parkour

30.8.2014-31.8.2014

Velocipedisté v Ostravě

Ptedstavení velocipedů v Ostravě v
dobových kostýmech spojené s mobilním
muzeem, pomoci poznat rekreakční
sporty lidem ve vyšším věku.

Město Ostrava, cyklostezky ve
městě, historické památky,
sportoviště

Klub českých velocipedistů v
Hrabové, o.s.

www.kcv-hrabova.estranky.cz

j.axmann@centrum.cz

jiné

leden-prosinec 2014

Soutěživě, zdravě a týmově s OA
Ostrava žijeme evropským městem
sportu!

Fiktivní firma zamětena na zdravou
výživu, tréninky v silovém víceboji, dny
zdraví v jarním a podzimním termínu.

Výstaviště Černá louka, sídlo
žadatele

Obchodní akademia a Vyšší
odborná škola sociální, OstravaMariánské hory, ptíspěvková
organizace

www.oao.cz

eva.kazdova@oao.cz

jiné

Ostrava

Ostrava bezpečná doprava!!!

www.centrum.libros.cz

dalimil.fric@libros.cz

jiné

SC Bootcamps, o.s.

www.sportacek.cz

info@bootcamps.cz

www.svc-korunka.cz

info@svc-korunka.cz

jiné

leden 2014 - prosinec 2014

leden-prosinec 2014

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno
leden-listopad 2014

květen a červen 2014
neuvedeno

Komplexní vzdělávání žáků ptedškolních
Evropská dopravní školička Ostrava
zatízení, prevence bezpečnosti a chování
2014!!!- Pomáháme chránit lidské
v silničním provozu, rozvoj pohybových
životy
aktivit.
Sporťáček - sportovní festival pro
děti
Turnaj v deskových hrách jako
Turnaje v dtevěných deskových hrách
sportovní aktivita pro seniory a
jako sport k motivaci a podpote
handicapované
handicapovaných a seniorů.
Série venkovních basketbalových turnajů
Ostravská streetballová liga
spolu s doprovodným programem s
ukázkami jiných sportů.
Smíšený turnaj mužů a žen a dívek a
Florbal trochu jinak
chlapců v malém florbale

duben 2014, listopad 2014

Sttedisko volného času Korunka,
Ostrava

Sttedisko volného času Korunka,
Ostrava- Mariánské Hory,
ptíspěvková organizace

Ostrava

BASKET Ostrava

www.basketostrava.cz

basketostrava@basketostrava.cz

basketball

Ostrava, sportovní hala Dubina

1. SC Vítkovice o.s.

www.florbalvitkovice.cz

pavel.palata@seznam.cz

florbal

Prezentace během roku 2014,
finále podzim 2014

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Místo konání

Pořadatel

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

Únor - listopad 2014

Sportovní volnočasové aktivity pro
děti, mládež a rodiče - Ostrava
Evropské město sportu 2014

Leden
Čtyti pětidenní cyklus sportovních dní se
zapojením rodičů do široké skupiny
sportů.

Ostrava

Basketbalový klub NH Ostrava a.s.

Únor, červenec, srpen, listopad
2014

www.nhbasket.cz

info@nhbasket.cz

jiné

srpen 2014- prosinec 2014

Biatlon pro všechny

Ptedvedení biatlonu a zároveň
zorganizování krátkého závodu dvojic se
sttelbou ze vzduchových pušek.

viz. poznámka

Klub biatlonu SMTu Poruba pti
DDM Ostrava - Mar. Hory

16.8.2014 oblast Skalka, 26.9.2014
htiště ZŠ Porubských, 4.10.2014
Těrlicko, 20.12.2014 N. Ves

www.biatlonporuba.webnode.cz

slavek.gr@seznam.cz

biatlon

leden - prosinec 2014

Série florbalových turnajů pro
širokou vetejnost

8 florbalových turnajů,smíšená družstva,
děti i dospělí, snaha ptitáhnout vetejnost
k tomuto sportu

ČPP aréna Ostrava

FBC Ostrava o.s.

6.4, 21.6, 6.9, 20.12,

www.fbcostrava.cz

lubomir.simon@fbostrava.cz

florbal

zátí - tíjen 2014

Futsalový turnaj DIMAKO 2014

Turnaj Divize Malé Kopané rozvržen do
několika víkendových miniturnajů,

Vítkovická hala Sttedníprůmyslové
školy, Ostrava - Hrabůvka

KFV Roub Vítkovice

www.futsalvitkovice.wz.cz

z.tomcal@seznam.cz

futsal

měsíc zátí 2014

Sport a Pavel Tigrid? Ano!!!

Moravská Ostrava, Sareza

Jazykové gymnázium Pavla
Tygrida, Ostrava - Poruba,
ptíspěvková organizace

www.jazgym-ostrava.cz

profesor@jazgym-ostrava.cz

jiné

1.8.2014-30.9.2014

Kluci, holky zkuste si zahrát a
pobavit se na turnaji ve ,,Street
fotbalu"

Areál Sareza, Ostrava - Zábteh

Městský fotbalový klub Ostrava

www.sites.google.com/site/mfkostrava/1mfkostrava2009.stranky1.cz

v.duris@centrum.cz

fotbal

červen - spren 2014

Ostravská liga-malý fotbal pro
každého (pilotní ročník)

Htiště Salesiánského sttediska

Magister Matvikoff s.r.o.

(ve výstavbě)

dmatwikow@gmail.com

fotbal

13.3.2014-10.6.2014

Do práce na kole

Ostrava

OSTRAVOUNAKOLE

www.ostravounakole.cz

info@ostravounakole.cz

cyklistika

1.9.2013-31.12.2014

5. ročník Ostravské squashové ligy

sportovní centra Ostrava a okolí

Ostrava Squash klub, o.s.

www.ostravazijesportem.cz

dvlcek@ostravasquashklub.cz

squash

leden - prosinec 2014

Badminton v Ostravě- Ostravská
badmintonová liga

SC FAJNE- Ostrava- Poruba

Ostrava Badminton klub, o.s.

www.ostravazijesportem.cz

dvlcek@ostravabadmintonclub.cz

badminton

www.ostrava.sdb.cz

stredisko@ostrava.sdb.cz

jiné

květen, červen, tíjen 2014

Sportem ke spolupráci

6.-7.12.2014

ME WADF (World Artistic Dance
Federation) -Ostravská vločkarozloučení tanečním krokema
setkání mladých lidÍ ČR a Evropy

květen, srpen 2014

neuvedeno

duben-listopad 2014

únor-tíjen 2014

Sportovní den pro děti Ostravských
gymnáziích zkominovaný různorodými
sporty
Projekt pro základní školy a víceletá
gymnázia, možnost zahrát si ve
smíšených týmech street fotbal.
Pravidelná soutěž v malém fotbale v
centru města v pracovních dnech ve
večerních hodinách s cílem zapojit
širokou vetejnost.
Zaměstnanecká soutěž k podpotení
dopravy do práce na kole, zviditelnit
firmy s kladným vztahem k cyklistice,
zmírnit ekologickou zátěž ve městě.
Turnaj ve squashi, herní utkání hráčů
podobné výkonnostní úrovně,
popularizace a zptístupnění široké
sportovní vetejnosti, pravidelný
výsledkový servis na rádiu HELAX 93.7 60 min týdně.
Turnaj v Badmintonu, herní utkání hráčů
podobné výkonnostní úrovně,
popularizace a zptístupnění široké
sportovní vetejnosti, pravidelný
výsledkový servis na rádiu HELAX 93.7 60 min týdně.

Dva volejbalové a dva fotbalové turnaje
pro zaměstnance Salesiánského sttediska. Ostrava 1, Vítkovická 1949/28Salesiánské sttedisko volného času
Seznámení s novým sportovním areálem víceúčelové htiště Salesiánského
Don Bosco
vybudovanám z evropské dotace,
sttediska
podpora rekreačního sportování.
Soutěž pro skupinu sportovců, která
netančí profesionálně, možnost pro
neregistrované, pozvání celé vetejnosti
od ptedškoláků pro seniory.

Seniorolympiáda, turnaj ve stolním
Mezinárodní sportovní hry seniorů
tenise, šipky, plavání, tenis, bowling.
Ostrava 2014
Pravděpodobná účast zahraničních hráčů,
snaha podpotit sport i u starších lidí.

Ostrava, sportovní hala Bonwer
arena

PIERRO FORTE

www.pierroforte.cz

pierro.forte@email.cz

tanec

Sportoviště v městském obvodu
Poruba

Statutární město Ostrava, městský
obvod Poruba

www.moporuba.cz

info@moporuba.cz

jiné

Sportovní události v Ostravě

www.ostravskederby.cz

hajek@ostravskederby.cz

hokej

Sttedisko volného času, OstravaZábteh

www.svczabreh.cz

svczabreh@svczabreh.cz

jiné

TJ SOKOL HRABŮVKA

www.sokolhrabuvka.cz

sokol.hrabuvka@seznam.cz

házená

Ostravské hokejové derby

Ostravské sportovní ligy

Handball Marathon Sports

Vytvotení pěti sportovích lig z
kolektivních sportů, každá liga by měla
své turnaje,zvetejnování výsledků na
webu, vlastní prezentací. Fotbal,florbal,
hokej, tenis, aerobic. Věk od 10-20 let.

termín dle volného prostoru na
Sportovišti

Ostrava, Sportovní a rekreační
areál SVČ, Ostrava-Zábteh

Sportovní házenkátský maraton družstev,
tvotený žáky základních škol a jejich
sportovní zatízení města Ostravy
rodiči. Možnost vyzkoušet si tuto
jednoduchou hru 4+1.

Datum konání

Název akce

červen-záti 2014

Potádání mezinárodního turnaje v
basketbalu v kategorii U14 a U13 s
doprovodným programem

1.2.2014-31.12.2014

leden - prosinec 2014

leden - prosinec 2014

btezen - duben 2014

1.4.-30.6.2014

duben -listopad 2014

květen, zátí 2014

6.1.2014-31.8.2014

duben - prosinec 2014

leden - prosinec 2014

leden - prosinec 2014

leden - prosinec 2014

duben - prosinec 2014

Charakteristika
Leden
Uspotádání mezinárodního turnaje
v
basketbalu pro chlapce ve věkových
kategoriích 2001-02 a ročník 2000,
pozvání vetejnosti vyzkoušet si tento
sport v areálu gymnázia.

Propagace veslování celé vetejnosti,
Podpora rozvoje veslování v Ostravě trenažeti, zájemci se můžou stát členy
VESLAŘSKÝ TRIATLON
klubu, zábavný program v podvečer.

Sport pro všechny

Nabídnout v rovině rekreačního sportu
formou potádání sportovních turnajů,
volejbal, nohejbal, florbal,sálová kopaná.
Vetejnost od 18-ti let.

Místo konání

Pořadatel

Areál Gymnázia Hladnov

Areál loděnice Veslatského klubu
Perun

Sportovní hala VÍTKOVICKÉ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY,
Ostrava-Hrabůvka

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

TJ Gymnázium Hladnov

www.tjhladnov.cz

raska.michal@centrum.cz

basketball

Veslatský klub PERUN

www.vkperun.cz

zboriljosef@atlas.cz

veslování

www.vitkovickastredni.cz

krugerova@vitkovickastredni.cz

jiné

www.zstrnkovec.cz

zs.trnkovec@seznam.cz

jiné

hanachmurova@seznam.cz

golf

www.onlinefitness.cz

info@fitinvest.cz

fitness

www.hepaoutfit.cz, www.discolfpark.cz, www.prodg.cz

michal@prodg.cz

discgolf

www.ahol.cz

aholsos@ahol.cz

jiné

www.novy.BKNostrava.cz

marekstuchly@seznam.cz

basketbal

Vítkovická sttední, o.p.s.

Jedno odpoledne v měsíci
(zpravidla neděle) s vyjímkou
školních prázdnin.

Týmy, které budou soutěžit v
netradičních sportovních disciplínách v
Základní škola Ostrava-Radvanice,
Ostrava na cestě za pokladem
různých věkových skupinách, od dětí po Základní škola Ostrava-Radvanice
Trnkovecká 55, ptíspěvková
seniory. Snaha rozvíjet týmovou
organizace
spolupráci.
Projekt pro ptilákání nových zájemců o
Golfová školička
golf, naučit je základy, program pro děti i
Ostrava
Hana Chmurová
dospělé.
Rozdání zdarma měsíčních členství na
Ostrava cvičí s OnlineFitness.cz
online fitness v různých sportovištích jako
Ostrava
Fitinvest s.r.o.
propagace sportu.
DGP u Rakety Ostrava Mariánské
DiscGolfová klinika- Jak na discgolf,
Rozšítení podvědomí o discgolfu,
hory, DGP Stromovka v Havítově,
4.4, 13.6, 1.8., 22.8., 15.11.,,
Liga Moravskoslezského kraje v
zdokonalení hry, turnaje, každý turnaj
DGP Dubina v Karviné, DGP
HEPA group s.r.o.
Turnaje ligy- 5.4., 14.6., 2.8., 22.8.,
discgolfu
otevtení pro širokou vetejnost.
Sttíbrné jezero Opava, DGP
16.11.,
Jakartovice
Ostravský sport fest - netradiční
sporty a zdravý životní styl pro celou
rodinu

Úsměv s nadějí

Ptedstavení netradičních sportů, ukázky i
zapojení návštěvníků, zdravotnická
stanoviště (mětení tlaku, BMI, cukru v
krvi apod.) ukázky Agillity

31.5.2014 a 20.9.2014

Oslavy ke stému výročí, sportovní dny s
bohatou náplní, v létě turistické výšlapy,
volejbalové a florbalové turnaje.

Tělocvična na Charvatské 10,
Ostrava - Výškovice

CDU Sport volný čas o.s.

www.cdusport.cz

mcibulec@dcusport.cz

jiné

Ostrava

DAVID MORAVEC HOCKEY
ACADEMY o.s.

www.moravecacademy.cz

moravecacademy@gmail.com

jiné

www.volny.cz/sokol-plesna

mach@narwall.cz

jiné

ŠSK pti ZŠ Gen. Píky 13A

www.zsgepiky.cz

veselyh@seznam.cz

jiné

Swanky o.s.

www.swanky.cz

info@swanky.cz

bruslení

Ostrava - Plesná

Různé akce v rámci dětí z kroužků,
Bavíme se sportem a propagujeme
Základní škola Gen. Píky 13A,
drakiáda, sportovní odpoledne aj., turnaje
OSTRAVU !!!
sportovní areál pti škole, Ostrava
v různých sportech aj.
Letem tichým inline světem

AHOL - Sttední odborná škola
s.r.o.

ZŠ v Ostravě na ul. Bohumínská,
Basketbal -zapojení znevýhodněných dětí Ostrčilova, 30. dubna, Zelená, Den.
ke sportu, rozvíjení základních fyzických Piky, Kosmonautů, K. Pokorného, Basketbalový klub NH Ostrava o.s.
dovedností, naučení základních cviků
A. Hrdličky, I. Sekaniny, gym.
PORG, Žimrovice

Psychologicky motivovat ptíslušníky
Ostravských rodin ke sportu, využití
volnočasových aktivit, začíná vše
Sport, zábava a zdraví pro ostravské
propagační kampaní, poté možnost se
rodiny 2014
zapojit do různých sportů, získat
osvědčení Ostravská sportovní rodina
roku 2014.
Cvičení v rámci hodin tělesné výchovy,
poté den, kdy proběhne výběrové kolo v
rámci her a soutěží, posouzení dispozic
BAVÍME SE SPORTEM !!!
pro sport a pohyb žáka, vyběr sportu pro
sociálně slabší, vybrané děti získají
možnost jít do ptípravy HC Vítkovice Steel
aj.

Sportovní aktivity pro širokou
vetejnost v Plesné v roce stého
výročí Sokola Plesná

Ostrava - Vítkovice

Formou několika kempů naučit zábavnou
Sportovní areál VŠB-TUO , Ostravaformou děti bezpečně inline bruslení, pro
Poruba
děti se sluchovým postižením.

leden - volejbalový turnaj, unor zimní Dětský den, btezenbadmintonový turnaj, květen- letní
Dětský den, červen- vetejné
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava cvičení v areálu, červenecPlesná
tenisový turnaj, zátí- fotbalový
turnaj, tíjen- cyklistický tábor,
listopad- volejbalový turnaj,
prosinec -badmintonový turnaj

Datum konání

Název akce

Charakteristika

Pořadatel

Leden
Ptivést ke sportu širokou vetejnost
Ostravy, možnost využití sportovních
Český dům, Výstavní 113, OstravaTělocvičná jednota Sokol Vítkovice
zatízení TJ SOKOL, pro děti i seniory
Vítkovice
zdarma.
Boxerské tréninky pro vetejnost,
zapůjčení sportovních
Český dům, Výstavní 113, OstravaTělocvičná jednota Sokol Vítkovice
pomůcek,seznámení se s taktikou a
Vítkovice
technikou boxu.
Možnost zahrát si Squash zdarma po
BSO Squash Club, Cihelní 95,
nahlášení na recepci, možnost využití
Tělovýchovná jednota HKC Ostrava
Ostrava
dalších cvičebních pomůcek v klubu

únor - prosinec 2014

Sportujeme v každém věku

únor - prosinec 2014

Potádání boxerských tréninků pro
vetejnost

zátí - prosinec 2014

Chceš se hýbat? Ptijď !!!

červen-červenec 2014

Ostraváci mají rádi rekreační sport

Možnost využití regeneračních služeb,
turnaje v malém fotbálku, nohejbalu
apod. využít také lze dětského koutku.

leden - prosinec 2014

Mámo, táto, sportuj se mnou

Celoroční rodinné sportovní hry sloužící
jako motivace k aktivní pohybové
činnosti, ucelení rodinné spolupráce.

únor - listopad 2014

Když chceš na vodu, nemusíš z
města

květen - listopad 2014

Sport jako cesta ke zdraví

květen - tíjen 2014

Ostrava - Evropské město sportu
2014

duben - červen 2014

OSTRAVA HLEDÁ MISTRA SVĚTA ŠKOLNÍ LIGA HORSKÝCH KOL 2014

Organizovaná činnost pravidelně pro
jednotlivce i družstva, akce ošettována
cyklistickým sdružením pro žáky ZŠ i MŠ,

květen - zátí 2014

V neděli sportuje celá rodina

Turnaje ve slowpitchi, dětský turnaj,
turnaj pro dospělé, animační program,

leden - zátí 2014

Místo konání

Web

Email

Druh

www.sokol-cos.cz

sokolvitkovice@volny.cz

jiné

www.boxostrava.cz

sokolvitkovice@volny.cz

box

www.squashnet.cz

info@squashnet.cz

squash

dominik.kralik@email.cz

jiné

TJ Sokol Poruba

TomiDomi s.r.o.

Ostrava

Základní a matetská škola Ostrava Bělský Les, B. Dvorského 1,
ptíspěvková organizace

www.zsdvorskeho.eu

zs.dvorskeho@seznam.cz

jiné

Vodácký klub Kaskády, o.s.

www.vkkaskady.cz

predseda@vkkaskady.cz

vodáctví

Základní škola a matetská škola
Ostrava, Odstrčilova 1,
ptíspěvková organizace

www.zsodstrcilova.cz

zdenka.cvajnova@email.cz

jiné

Základní škola, Ostrava-Poruba, I.
Sekaniny 1804, ptíspěvková
organizace

www.sekaniny.cz

skola@sekaniny.cz

jiné

Ostrava

Cyklistické sdružení MAX CURSOR

www.skolniliga.estranky.cz

kamila@maxcursor.cz

cyklistika

softbllové htiště u ZŠ Košate,
Ostrava Dubina

Softballový klub Slávie, Ostravská
univerzita

www.softballostrava.moxo.cz

skslavieou@seznam.cz

softball

Ostrava

Pilates Ostrava o.s.

www.pilatesostrava.cz

pilates@pilatesostrava.cz

pilates

Zpopularizování vodácké činnosti na
tekách v Ostravě, 35 víkendů na
Ostrava
ostravských tekách,ptitáhnout pasivní i
aktivní občany Ostravy,
Projekt pomáhající dětem získat vztah ke
sportu,sportovní odpoledne, kroužky,
Ostrava, ZŠ Odstrčilova 1
soutěže.
Účast žáků ZŠ spolu se seniory na
sportovních dnech, utkáních, soutěžích v Základní škola Ostrava-Poruba, I.
různých disciplínách, propagace zdravého
Sekaniny 1804,
životního stylu

Prezentace a ukázky cvičení na různých
frekventovaných místech, podání
Pilates mezi lidmi - cvičí celá Ostrava
základních informací a poskytnutí
individuálního poradenství

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Sportování nás baví

Projekt pro matetské školky zamětená na
sport a pohyb

hala Sportcentrum Dubina, ČEZ
Aréna

Sdružení rodičů Jablíčko

www.materskeskolky.cz/kubicko

sdruzeni.jablicko@seznam.cz

jiné

květen - prosinec 2014

Senioti v pohybu

Pravidelný pohyb a cvičení pro seniory v
bazénu a tělocvičně, podpora v
nezávislosti na asistenčních službách

Ostrava

Senior fitnes občanské sdružení

www.seniorfitnes.cz

seniorfitnes@seznam.cz

jiné

únor - prosinec 2014

SENIOR = aktivní sportovec

Zkvalitnění běžné pohybové aktivity
seniorů, zlepšení fyzické kondice, nápravy
a naučení správných pohybových návyků,

Studio Pilates Ostrava, Club
FEMM,

SKI S + H, o.s.

skiplush@tiscali.cz

jiné

areál Sareza Ostrava

Sportovní a rekreační zatízení
města Ostravy s.r.o.

sekretariat@sareza.cz

joga

Komenského sady, Ostrava

Mgr. Mario Karabín

karabin@seznam.cz

jiné

SC FAJNE

Ostrava Squash klub, o.s.

www.ostravasquashklub.cz

dvlcek@ostravasquashklub.cz

squash

SC FAJNE

Ostrava Badminton klub.o.s.

www.ostravasquashklub.cz

dvlcek@ostravasquashklub.cz

badminton

Zimní stadion Ostrava - Poruba

Hokejový klub TORAX Poruba
2011, o.s.

www.hcporuba.cz

hokej@poruba.cz

hokej

Zimní stadion Ostrava - Poruba

Hokejový klub TORAX Poruba
2011, o.s.

www.hcporuba.cz

hokej@poruba.cz

bruslení

zátí - prosinec 2014

15.9. – 21.12.2014

srpen - zátí 2014

Skupinový celoroční kurz sportovně rekreačního charakteru, zamětené na
šetrné protáhování a harmonizaci těla s
prvky jogy a strečingu
Program pro ženy začátečnice zamětené
Neseď doma! Ptijď a sportuj s námi
na cvičení venku, ptivést ženy které se
v Komenského sadech
ostýchají k pohybu.
Specializované sportovní kurzy pro
seniory a matky s dětmi

leden - prosinec 2014

MODERNÍ SPORT PRO MODERNÍ
MĚSTO - SQUASH

leden - prosinec 2014

SNADNÁ CESTA KE SPORTU BADMINTON

duben 2014 - prosinec 2014

Začít s hokejem není nikdy pozdě

duben 2014 - prosinec 2014

S bruslením se děti nenudí

Vyuka tělesné výchovy na squashových
sportovištích, turnajový systém pro žáky
Vyuka tělesné výchovy na
badmintonových sportovištích, turnajový
systém pro žáky
Zviditelnění, propagace a rozšítení
základny věnující se lednímu hokeji.
Zapojení vetejnosti do tréninků mužů,
sttelba na brankáte, porovnání sil s
aktivními hráči
Vyuka bruslení pro děti, získání
základních bruslatských dovedností

www.sareza.cz

Datum konání

Název akce

leden - prosinec 2014

Lions Ostrava ragby vozíčkátů

zátí - prosinec 2014

Děti na startu Ostrava

btezen 2014 - prosinec 2014

Ostravská liga v equipment dance

Charakteristika
Leden
Informace a sociálně právní pomoc
pro
vozíčkáte, lidem s mozkovou obrnou
nebo poškození pátete a míchy, možnost
sportu formou ragby, aj, sportovní vozíky
ad.
Rozvoj základní pohybové motoriky,
koordinace, síly pro děi ptedškolního
věku, vytvotení systematických kurzů v
tělocvičnách
Ptedstavení nového sportovního odvětví
– equipment dance – od seminátů pro
trenéry ptes ptípravu prvních nadšenců
po srovnání toho, co se naučili v úplně
nové Ostravské lize

Místo konání

Pořadatel

neuveden

Poznámka – zejm. přesná data
konání u celoročních aktivit

Web

Email

Druh

LIONS OSTRAVA

www.lions-ostrava.cz

info@lions-ostrava.cz

ragby

tělocvičny MŠ a ZŠ

Mgr. Jana Svatošová

www.fitrun.cz

jana.svatosova@fitrun.cz

jiné

Tělocvičny, sály, vetejná
prostranství

Asociace TOM, TOM 19061
Krokodýl, o.s

http://www.krokodyl-ostrava.cz/

mszucsova@ostrava.cz

tanec

Mgr. Šárka Mokrá
odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
manažerka projektů
smokra@ostrava.cz
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
702 00 Ostrava
Czech Republic
+420 599 442 433
+420 724 883 024

www.ostravamestosportu.cz
www.ostrava.cz

