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aktivit pro děti. 

Více info na: 
www.galeriesantovka.cz
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seznam
vystavovatelů

Seznam podle
abecedy
0 331 DANCE STUDIO

A Agentura Academia 

 AYSUN – Studio orientálních tanců 

B Bowland bowling center

C Centrum pohybu   

D DDM Olomouc

F FBC Droždín

 Florbalový oddíl FBS OLOMOUC

H Helen Doron English Olomouc

I In-line škola LENE

L Lezecká stěna Flash Wall

 LOLA´S DANCE CENTRE

M Moravia Racing Team o.s. 

O Oddíl synchronizovaného plavání Olomouc

R Rodinné centrum Heřmánek 

S Sokolská župa Olomoucká

 SPORTOVNÍ KLUB UPOL

 Studio Experiment o.s.

 Škola popového zpěvu

T Taekwondo Scorpions Olomouc

 Taneční skupina JUST US

 Taneční škola Coufalovi

V Vem Camará Capoeira

Z ŽIRAFA- centrum pro děti
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Seznam podle
čísel stánků
1 .......... Florbalový oddíl FBS OLOMOUC 

2 .......... DDM Olomouc    

3 .......... 331 DANCE STUDIO 

4 .......... ŽIRAFA- centrum pro děti 

5 .......... FBC Droždín

6 .......... Sokolská župa Olomoucká    

7 .......... AYSUN – Studio orientálních tanců 

8 .......... Studio Experiment o.s.  

9 .......... Moravia Racing Team o.s.   

10 ........ Centrum pohybu        

11 ........ Taneční skupina JUST US

12 ........ Taekwondo Scorpions Olomouc

13 ........ Bowland bowling center

14 ........ Rodinné centrum Heřmánek 

15 ........ Agentura Academia 

16 ........ SPORTOVNÍ KLUB UPOL 

17 ........ Oddíl synchronizovaného plavání Olomouc  

18 ........ LOLA´S DANCE CENTRE 

19 ........ Vem Camará Capoeira 

20 ........ In-line škola LENE

21 ........ Škola popového zpěvu 

22 ........ Helen Doron English Olomouc

23 ........ Lezecká stěna Flash Wall

24 ........ Taneční škola Coufalovi

12. – 14. 9.

program
veletrhu

pátek 12. 9. 2014

11:00 Zahájení veletrhu
 Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci: vystoupení pohybového kroužku

11:30 Moravia RC Racing Team o.s.: rozhovor se zástupcem Racing Teamu

12:00 Lezecká stěna Flash wall: soutěž „nasoukej se do lezecké výstroje na čas“

12:30 AYSUN- Studio orientálních tanců: vystoupení orientálních, havajských, cikánských aj. tanců

 Bowland Bowling center: bowling jako sport- rozhovor s mistry

13:00 Škola popového zpěvu: hudební, pěvecké, taneční ukázky

13:30 LOLA´S DANCE CENTRE: ukázka street dance a break dance

 FBC Droždín: fl oorball freestyle vystoupení + soutěž

14:00 FBS Olomouc: ukázka technik fl oorballu- dribling, přihrávky, freestyle

 331 DANCE STUDIO: vystoupení hip hopu, ladies showcase a juniors showcase

14:30 Centrum pohybu: naprostá novinka-Hopping pro děti!

 Teamgym Chválkovice: představení teamové gymnastiky v podání dětí ve věku 5-14 let

15:00 DDM Olomouc: DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ souboru „Ta socha“- Don Juan - autorské divadlo.

 Členové vytvořili vlastní příběh, pro který si napsali i dialogy. Motivováno

 Moliérovým Donem Juanem. 

16:00 Vem Camará Capoeira: velký workshop pro všechny příchozí!

16:30 LOLA´S DANCE CENTRE: ukázka street dance a break dance + workshop pro děti

 In-line škola LENE: profi  ukázka slalomu na in-line bruslích

17:00 Taneční skupina JUST US Olomouc: street dance a retro dance pro děti i dospělé

17:30 Lezecká stěna Flash Wall: soutěž „nasoukej se do lezecké výstroje na čas“

 Vyhlášení soutěží probíhajících v průběhu dne veletrhu
18:00 Ukončení dne veletrhu - pozvánka na další den.
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sobota 13. 9. 2014

11:00 Zahájení veletrhu
 Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci: vystoupení pohybového kroužku

11:30 Lezecká stěna Flash wall: soutěž „nasoukej se do lezecké výstroje na čas“

12:00 331 DANCE STUDIO: vystoupení hip hopu, ladies showcase a juniors showcase

 Moravia RC Racing Team o.s.: rozhovor se zástupcem Racing Teamu

12:30 Škola popového zpěvu: hudební, pěvecké, taneční ukázky

13:00 Centrum pohybu: naprostá novinka-Hopping pro děti!

13:30 In-line škola LENE: profi  ukázka tance na bruslích 
 FBC Droždín: fl oorball freestyle vystoupení + soutěž

14:00 FBS Olomouc: ukázka technik fl oorballu- dribling, přihrávky, freestyle

 Bowland Bowling center: bowling jako sport- rozhovor s mistry

14:30 Vem Camará Capoeira: velký workshop pro všechny příchozí!

15:00 Vyhlášení vítězů a zúčastněných letního programu v Galerii Šantovka:
 „Šantíkovy čtvrteční radovánky“ a rekordů sběru krmení a míčů pro ZOO Olomouc

 Teamgym Chválkovice: představení teamové gymnastiky v podání dětí ve věku 5-14 let

15:30 Rodinné centrum Heřmánek: Rodič - záchranář:„Raději jsem nic nedělal, abych mu

 neublížil.“ V případě první pomoci platí, víc něž kde jinde, že cokoliv je lepší než nic!

16:00 LOLA´S DANCE CENTRE: ukázka street dance a break dance

16:30 AYSUN- Studio orientálních tanců: vystoupení orientálních, havajských, cikánských aj. tanců

17:00 Taneční skupina JUST US Olomouc: street dance a retro dance pro děti i dospělé + SOUTĚŽ 
17:30 Vyhlášení soutěží probíhajících v průběhu dne veletrhu
18:00 Ukončení dne veletrhu - pozvánka na další den.

Pódium

 Teamgym Chválkovice: představení teamové gymnastiky v podání dětí ve věku 5-14 let

 Rodinné centrum Heřmánek: Rodič - záchranář:„Raději jsem nic nedělal, abych mu

 neublížil.“ V případě první pomoci platí, víc něž kde jinde, že cokoliv je lepší než nic!

 LOLA´S DANCE CENTRE: ukázka street dance a break dance

 AYSUN- Studio orientálních tanců: vystoupení orientálních, havajských, cikánských aj. tanců

 Taneční skupina JUST US Olomouc: street dance a retro dance pro děti i dospělé + SOUTĚŽ

Vyhlášení soutěží probíhajících v průběhu dne veletrhu
Ukončení dne veletrhu - pozvánka na další den.

program
veletrhu

neděle 14. 9. 2014

11:00 Zahájení veletrhu
 Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci: vystoupení pohybového kroužku

11:30 Lezecká stěna Flash wall: soutěž „nasoukej se do lezecké výstroje na čas“

12:00 FBC Droždín: fl oorball freestyle vystoupení + soutěž

12:30 AYSUN - Studio orientálních tanců: vystoupení orientálních, havajských, cikánských aj. tanců

 Moravia RC Racing Team o.s.: rozhovor se zástupcem Racing Teamu

13:00 Centrum pohybu: naprostá novinka-Hopping pro děti!

13:30 LOLA´S DANCE CENTRE: dětská vystoupení street dance a break dance 

14:00 FBS Olomouc: ukázka technik fl oorballu- dribling, přihrávky, freestyle

 Bowland Bowling center: bowling jako sport- rozhovor s mistry

14:30 Škola popového zpěvu: hudební, pěvecké, taneční ukázky

15:00  331 DANCE STUDIO: vystoupení hip hopu, ladies showcase a juniors showcase

15:30 Vem Camará Capoeira: vystoupení bojových tanců (např. makulele s dřevěnými tyčemi aj.) 

 Teamgym Chválkovice: představení teamové gymnastiky v podání dětí ve věku 5-14 let

16:00 Lezecká stěna Flash wall: soutěž „nasoukej se do lezecké výstroje na čas“

16:30 LOLA´S DANCE CENTRE: dětská vystoupení street dance a break dance 

17:00 Taneční skupina JUST US Olomouc: street dance a retro dance pro děti i dospělé

17:30 Vyhlášení soutěží probíhajících v průběhu dne veletrhu
18:00 Ukončení celého Veletrhu zájmových kroužků 2014

Pódium
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Legenda:

-1. podlaží
mapka veletrhu

Florbalový oddíl FBS OLOMOUC
Založen v r. 2001. K dnešnímu má přes 280 
členů, z toho nad 80% tvoří mládež do 18 
roků. A-tým žen hraje nejvyšší soutěž v ČR – 
Extraligu, A-tým mužů hraje 4. nejvyšší soutěž. 
Klub má 17 týmů. Všechny tréninky jsou pod 
vedením kvalifi kovaných trenérů. 

Kontakt: www.fbsolomouc.cz nebo sekretář 
oddílu tel.: 605 120 453

Dům dětí a mládeže Olomouc
Příspěvková organizace, jejímž posláním 
je vytvářet podmínky pro aktivní trávení 
volného času, umožnit zájemcům seberealizaci 
prostřednictvím svých koníčků a to jak na 
úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové.

Kontakt: www.ddmolomouc.cz 

331 DANCE STUDIO
Street Dance Olomouc
Výuka tanečních stylů souhrnně 
označovaných jako street dance 
(hip hop, house dance, mtv dance, 
dancehall, atd.). Taneční kurzy 
pro děti, teenagery i dospělé, pro 
začínající i pokročilé tanečníky.

Kontakt: www.331.cz
tel.: 730 929 220 | studio@331.cz

ŽIRAFA- centrum pro děti
Působí jako školička s výukou angličtiny 
a zájmových kroužků pro děti v centru 
Olomouce. Nabízí rozmanité kurzy pro děti 
předškolního a mladšího školního věku, 
angličtinu pro maminky s hlídáním dětí 
zdarma i kurzy pro dospělé.

Unikátním projektem je kurz pro maminky 
s dětmi a anglická hernička tzv. English 
playground doporučovaná pro nenásilné 
vstřebávání jazyka.

Kontakt: www.zirafa-centrum.cz
tel.: 775 200 227 | info@zirafa-centrum.cz

FBC Droždín
Volnočasový fl orbalový klub, který se zaměřuje 
na všechny věkové kategorie. V současné době 
za ně hrají elévové, mladší i starší žáci, děti 
ze ZŠ, muži, ženy i handicapovaní. Snaží se 
o individuální přístup. „Ať už chceš hrát fl orbal 
ligově nebo zájmově, hraj s námi!“ 

Kontakt: Facebook.com/ FBC-Droždín-os
www.fbcdrozdin.cz | tel.: 773 644 485

4. 5.
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mapka veletrhu

Sokolská župa Olomoucká
V současné době sdružuje 34 tělocvičných 
jednot na Olomoucku. Věnuje se výchově 
harmonické osobnosti po stránce tělesné 
i duchovní a klade při tom důraz na stránku 
mravní. Cílem je zdraví a prostředkem je 
sokolská všestrannost se širokou nabídkou 
sportů.             

Kontakt: www.sokol-zupaolomoucka.cz
zolomoucka@seznam.cz | tel.: 724 842 718

AYSUN – Studio orientálních tanců
Nabízí pravidelné kurzy orientálního tance 
pro děti i dospělé v Olomouci, Boskovicích 
a Prostějově, dále skupinová a individuální 
taneční vystoupení, semináře i pobyty s 
tancem. Do jejich repertoáru patří i mnoho 
dalších tanečních stylů z celého světa.

Kontakt: www.aysun.cz

Studio Experiment o.s.
Nabízí pravidelnou i nepravidelnou 
celoroční činnost v oblasti estetické, 
výtvarné a dramatické výchovy pro 
děti od 4 do 18ti let, dospělých. Do 
kurzů je možno nastoupit kdykoliv 
během školního roku.

Kontakt: www.studioexperiment.cz

Moravia RC Racing Team o.s.
Moravia RC Racing Team je 
modelářský klub, který pořádá již 6 
let tradiční závody rádiem řízených 
modelů aut v měřítku 1:10. Tyto 
závody patří mezi nejvetší na Moravě.

Kontakt: www.moraviarcracing.cz
Jaroslav Mader +420777030650
Lukáš Kyjevský +420602512881
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13.

14.

Centrum pohybu
Fitness bez hranic - v Centru pohybu najdete 
lekce pro rodiče s dětmi, sportovní přípravky 
pro děti i kondiční cvičení pro každého - 
bodyform, fl y joga, funkční trénink, pilates, 
fl exi-bar + X-co, běžecké tréninky, cvičení pro 
seniory…

Kontakt: www.centrumpohybuol.cz
Janského 24, Olomouc | tel.: 774 004 641

Taneční skupina JUST US Olomouc
Street dance pro děti/ juniory / dospělé / 
rodiče, tancování pro nejmenší (4-6 let), dance 
aerobic, cheerleaders pro děti a další aktivity. 
To vše ve zbrusu novém tanečním studiu přímo 
v Olomouci.

Kontakt: www.just-us.cz

Taekwondo Scorpions Olomouc
Taekwondo je velmi dynamické korejské 
bojové umění, jehož podstatou je obrana beze 
zbraně (zbraní je vlastní tělo). Tréninkem člověk 
získává dokonalou kontrolu energie, těla i 
mysli. Fyzickou i psychickou sílu. 

Kontakt: www.tkdscorpions.cz

Bowland bowling center
Bowland Olomouc je nejúspěšnější klub v ČR. 
Jeho členy jsou několikanásobní mistři ČR. 
Tréninky jsou vedeny profesionálními trenéry 
a jejich junioři se pravidelně dostávají do 
reprezentace ČR.

Kontakt: www.bowland-center.cz
spacil@bowland-center.cz

Rodinné centrum Heřmánek
Posláním Rodinného centra Heřmánek je 
podporovat rodiny. Nabízí programy pro rodiče 
s dětmi ve vybavené herně, akce pro veřejnost, 
vzdělávání, poradenství a miniškolku.

Kontakt: www.rc-hermanek.cz
www.facebook.com/rchermanek
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Agentura Academia
Mgr. Martina Levey
Svým klientům zajišťuje komplexní jazykový 
servis – překlady, tlumočení a výuku všech 
jazyků od roku 1995. Pořádají kurzy pro 
studenty od 7 do 77 let, včetně fi remní výuky. 
„S námi se rozmluvíte!“

Kontakt: www.academia-levey.cz

SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY 
PALACKÉHO V OLOMOUCI
Sportovní klub s největší členskou základnou 
v Olomouci zastřešující více jak 20 sportovních 
oddílů kolektivních sportů, vodních sportů, 
gymnastiky, orientačního běhu atd.

Kontakt: www.skupol.28t.cz
tel.: 585631302

Oddíl synchronizovaného 
plavání Olomouc
Olomoucký oddíl synchronizovaného 
plavání nabírá nové členky ve věku 
5 - 7 let. Nábor probíhá každé pondělí 
a středu v září v 18:15 na Plaveckém 
stadionu města Olomouce.

Kontakt: www.synchro-olomouc.cz
Anna Srovnalová tel.: 606 727 669

LOLA´S DANCE CENTRE
Komplexní výuka street dance dětí 3+ 
až dospělých 30+, choreo i freestyle, 
začátečníci i pokročilí, break dance, 3 
zrcadlové sály, 10 let historie, Mistři 
světa street show, Mistři ČR hiphop, 
nyní nábory!

Kontakt: www.lolasdance.cz

22.

23.

24.

Vem Camará Capoeira - Olomouc
Capoeira představuje kombinaci tance, 
akrobacie a boje. Je možné ji defi novat jako 
předstíraný boj – hru založenou na improvizaci, 
což v kombinaci s hudbou a zpěvem činí 
capoeiru atraktivní nejen pro cvičící, ale i pro 
diváky.

Kontakt: www.olomouc.vemcamara.com

In-line škola LENE
Škola kolečkového bruslení LENE je 
profesionální in-line škola založená mistryní 
Evropy ve freestyle bruslení Lenkou 
Buchcárovou. Nabízí in-line kroužky pro děti po 
celý rok i výuku pro dospělé.

Kontakt: www.lene.cz
tel.: 725 591 084

Škola popového zpěvu
Individuální výuka popového zpěvu, pravidelné 
vystoupení, nácvik muzikálů, taneční 
průprava, pěvecké soutěže, pěvecké nahrávky 
a videoklipy v profesionálním studiu, příprava 
na konzervatoř... LETNÍ MUZIKÁLOVÁ ŠKOLA - 
přímestský tábor.

Kontakt: popskola@seznam.cz

Angličtina pro děti - Helen Doron 
English Olomouc
Kurzy Helen Doron English jsou založeny na 
stejném principu, na jakém se děti učí svůj 
mateřský jazyk. Učí děti od 3 měsíců do 19 let.

Kontakt: www.helendoron.cz
olomouc@helendoron.cz
tel.: 734 470 993

Lezecká stěna Flash Wall
Se nachází na Bělidlech a nabízí 150 lezeckých 
cest. Nabízí kroužky lezení pro děti a studenty, 
kurzy pro dospělé – začátečníky i pokročilé pod 
vedením vyškolených instruktorů agentury 
M-Guide CZ.

Kontakt: www.fl ashwall.cz
alena.zelena@fl ashbb.cz

Taneční škola Coufalovi
TŠ Coufalovi se již 25 let věnuje společenskému 
tanci, který se snaží přiblížit celému věkovému 
spektru od dětí, přes mládež a dospělé až po 
seniory.

Kontakt: www.coufalovi.cz
tel.: 775 297 637



Seznam vystavovatelů
podle kategorií

Hudební kroužky
 Škola popového zpěvu (1. patro, č.21)

Výtvarné kroužky
 Studio Experiment o.s. (0. patro, č.8)

Taneční kroužky
 331 DANCE STUDIO | Street Dance Olomouc (-1. patro, č.3)
 LOLA´S DANCE CENTRE (1. patro, č.18)
 Taneční škola Coufalovi (1. patro, č.24)
 AYSUN – Studio orientálních tanců (0. patro, č.7)
 Taneční skupina JUST US Olomouc (0. patro, č.11)

Sportovní kroužky
 SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (1. patro, č.16)
 Oddíl synchronizovaného plavání Olomouc (1. patro, č.17)
 Taekwondo Scorpions Olomouc (0. patro, č.12)
 Lezecká stěna Flash Wall (I. patro, č.23)
 Florbalový oddíl FBS OLOMOUC (-1. patro, č.1)
 FBC Droždín (-1. patro, č.5)
 Vem Camará Capoeira - Olomouc (1. patro, č.19)
 Bowland bowling center - BOWLING PRO VŠECHNY (0. patro, č.13)
 Centrum pohybu (0. patro, č.10)
 Moravia RC Racing Team o.s. (0. patro, č.9)
 Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova (0. patro, č.6)
 Teamgym T.J.Sokol Chválkovice (Pouze vystoupení na pódiu)
 In-line škola LENE (1. patro, č.20)

 Jazykové kroužky
 Angličtina pro děti - Helen Doron English Olomouc (1. patro, č.22)
 Agentura Academia – Mgr. Martina Levey (1. patro, č.15)

Kroužky pro ty nejmenší a jejich rodiče
 Rodinné centrum Heřmánek (0. patro, č.14)
 ŽIRAFA- centrum pro děti (-1. patro, č.4)

Zajišťuje průřez všemi oblastmi
 Dům dětí a mládeže Olomouc (-1. patro, č.2)

Seznam vystavovatelů


