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HRAVÁ OVA – Festival her, hraček a zábavy 

28. září 2020, Slezskoostravský hrad 

 

Festival her, hraček a zábavy HRAVÁ OVA má před sebou první ročník! Původně zamýšlený třídenní 

festival konaný v období podzimních prázdnin na Černé louce se z organizačních důvodů přesunul na 

28. září 2020 na oblíbený Slezskoostravský hrad s ohledem na dostatečné vnitřní i venkovní prostory.  

Festival je určen pro všechny, kdo se rádi baví.   

Bude na vás čekat více než 20 zábavných aktivit od specialistů v oboru – společnosti Firemky. Hlavním 

tahounem bude Roboaréna s jezdícími roboty, kterou doplní např. skákací hrad, domino, cornhole, 

světelná střelnice, fotokoutek, závodní simulátory, světelná hra aj. Velcí i malí hráči se mohou těšit na 

herní koutky zapojených firem s desítkami stolních a deskových her k vyzkoušení i zakoupení.  

Vůbec poprvé se v Ostravě představí výstava ze série putovního festivalu IQ PLAY – Obří deskové hry                          

a optické klamy. Na této hravé výstavě budou k vidění i vyzkoušení zvětšené deskové a společenské 

hry. Kde jinde máte možnost hodit šestku velkou kostkou či porazit protihráče obřím žolíkem? 

Atraktivní budou také obrázky vybraných optických klamů dle předlohy hry 50 optických iluzí od 

společnosti Mindok.  

Na akci nebude chybět také aktivní pódiový program. Šarmantní mladý moderátor Kuba Vysoudil vás 

vtáhne do soutěží o hodnotné ceny. Zapojte se a neodcházejte s prázdnou! 

Festivalová senzace, to bude Slovní burza s Jarkem Nohavicou! Rychlé hry na bázi známého Scrabble, 

do kterých se může zapojit úplně každý. Jarek vás i bez kytary v ruce odzbrojí svým humorem                                 

a bleskovým skládáním slov.  

Na nádvoří se může zjevit mikromagik Filip, jehož umění okouzlí nejen děti, ale i dospělé. Na odpočinek 

sice čas nebude, ale kdyby se objevila únava, načerpejte síly u některého z filmů v kině od Kofoly. Až 

budete míjet tajemné boxy od zábavního centra Duel Park, pokuste se najít klíč k jejich otevření – 

nebude to lehké! Kromě tvůrčích a kreativních koutků můžete navštívit také edukačně-vzdělávací 

program od České spořitelny. Děti si osvojí znalosti v oblasti finanční gramotnosti a hodnoty peněz. 

Milovníci IKEA pokojíčků pozor! Právě vy můžete navštívit úžasný pokoj plný her a hraček od IKEA 

Ostrava, v němž se nejen pobavíte, ale také se třeba vyfotíte se samotným IKEA maskotem. 
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Festival HRAVÁ OVA fandí i start-up firmám jako je např. Woodini - novinka na trhu. Dospělí potrápí 

své mozkové závity a děti se mezitím zabaví prozkoumáváním moderních dřevěných hraček. Energii 

pak snadno dobijete u gastro stánků našich partnerů Kofola a CrossCafe, které doplní další lokální 

značky. 

A kdo tento skvělý den plný her, zábavy, kreativity i poznání připravuje? Jsou to týmy společností 

Firemky a Černá louka, které vám chtějí udělat radost. Své si najde každý, kdo se rád baví - bez ohledu 

na věk. Hravost je totiž opravdu v každém z nás! Tak přijďte, budeme se na vás těšit! Hlavním 

partnerem akce je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Mediálním partnerem je Hitrádio Orion. 

 

Doba konání festivalu:  

28. 9. 2020 | 10-18 hod.  

Vstupné:  

ZDARMA - děti do 5 let včetně, ZTP a ZTP/P (děti pouze v doprovodu dospělé osoby) 

70 Kč - děti 6-18 let  

120 Kč - dospělí 

300 Kč - rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)  

Platí VIP karta 2020 

 

Předprodej probíhá na pobočkách OSTRAVAINFO!!! nebo online. 

Více informací na www.hravaova.cz nebo Facebooku a Instagramu @hravaova.  

 

 

 

 

 

http://www.hravaova.cz/

