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Heslo, které se nepřesným překladem u nás stalo odpovědí na ne-
úspěch. Přitom Pierre de Coubertin řekl spíše: Není důležité vyhrát, 
ale bojovat čestně a ze všech sil. A s tímto odhodláním vyrazila více 
než stovka českých sportovkyň a sportovců na hry do Tokia. Ano, 
už samotná kvalifikace na olympiádu je úspěchem, ale věřte, že 
nikdo z nich netrénoval tak tvrdě jen kvůli tomu, aby se „zúčastnil“. 
Každý z nich bude dál bojovat, a to ze všech sil.

Letos se do Tokia fanoušci bohužel nedostanou, aby je v úsilí ještě 
více podpořili. Český olympijský výbor ale už počtvrté přenese 
domů olympijskou atmosféru, a to dokonce do našich dvou nej-
větších měst. V Praze a Brně vyroste Olympijský festival, místo, 
kde zažijete fandění, emoce a hlavně sport! Jsme pyšní, že podle 
naší myšlenky budou letos festivaly i v dalších deseti zemích svě-
ta, a zároveň si uvědomujeme ještě nový celospolečenský rozměr 
celé akce a tím je návrat dětí ke sportu. Společně se sportovními 
svazy představíme téměř padesát sportů. Globální akce, jakou               
olympiáda je, tak dostává zásadní lokální rozměr, za což děkujeme 
také našim partnerům.

Věřím, že pokud se na festivalech zastavíte i ve zcela nové vzdělá-
vací zóně věnované olympismu, tak se už po návštěvě Olympijských 
festivalů neztratíte v překladu a vždy budete bojovat čestně a ze 
všech sil.

Prožijme společně léto olympijsky! 

Ing. Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se?



Uskutečnění Olympijských festivalů vnímáme jako zásadní udá-
lost nejen pro širokou veřejnost, ale hlavně jako pomyslný výstřel, 
který odstartuje návrat dětí ke sportu. Ačkoli ještě před pár měsíci 
situace v České republice nenasvědčovala tomu, že by se nám 
podařilo uskutečnit akci tak velkého rozsahu, nepřestali jsme věřit 
a zaměřili se na přípravu hlavně bezpečného festivalu. V našem 
úsilí nás podporovali jak partneři, tak město Praha. Společně se 
nám podařilo už podruhé vybudovat Olympijský festival v hlavním 
městě a dokonce rovnou na Olympu Centru sportu, kde se běžně 
připravují vrcholoví sportovci a veřejnost nemá do areálu přístup.  

Do startovních bloků Olympijského festivalu TOKIO 2020 PRAHA 
s námi zakleklo téměř padesát sportovních svazů s jediným cílem 
-  vrátit děti do sportovních oddílů a klubů. Nabídka tedy bude 
maximální a věřím, že v cíli Olympijských festivalů uvidíme nadšené 
děti ze sportu, které běží dál.

 

  PaedDr. Libor Varhaník, 
místopředseda Českého 

olympijského výboru

V cíli chceme vidět nadšené děti ze sportu



V roce 2020 byly olympijské hry v Tokiu kvůli pandemii koronaviru 
odloženy a v současné situaci stále není možné naplno cestovat, 
proto mě těší, že jsme se mohli jako hlavní město připojit alespoň 
pomyslným přenesením olympiády do naší metropole. Právě díky 
Olympijskému festivalu můžeme celou atmosféru her zprostřed-
kovat nejen Pražanům, ale i všem lidem v České republice, kteří 
na festival zavítají.

Nebude to však jen o sledování přenosů, na kterých budeme moci 
všichni společně fandit našim sportovcům. Na festivalu bude záro-
veň možné si i vyzkoušet širokou nabídku sportů. Celkem jich zde 
bude k vyzkoušení více jak třicet a každý si tak může najít svou 
oblíbenou aktivitu, která mu v posledním roce kvůli koronavirovým 
opatřením mohla chybět. Věřím, že sportovní vyžití si zde najdou 
nejen rodiče, ale hlavně jejich děti. Právě ti nejmenší byli kvůli opat-
řením ve sportování nejvíce omezeni, jelikož kromě školy nemohli 
ani na žádné kroužky a tréninky svých týmů.

Díky festivalu si můžeme také připomenout, že sport a volnočasové 
aktivity jsou jednou z nejdůležitějších součástí zdravého životního 
stylu. Osobně bych pak chtěl popřát všem našim sportovcům co 
největší úspěch a věřím, že mnoho z jejich osudů budeme společně 
prožívat právě na Olympijském festivalu.

 

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy

Tokio 2021



kvůli covidu se letní olympiáda v Tokiu koná o rok později a za 
přísných hygienických pravidel, ale to nic nemění na jejím význa-
mu. Je to především svátek sportu a fair play. Olympijské hry by 
neměly být divadelním představením vrcholných sportovců pro 
diváky pohodlně usazené na gauči s brambůrky nebo něčím ještě 
nezdravějším.

Naopak! Olympiáda by měla všechny rozpohybovat, „vykopnout“ 
z gauče jít si třeba zahrát fotbal, projít se, zaplavat si nebo si as-
poň chvilku zacvičit. I když to samozřejmě nevylučuje sledování 
sportovců a jejich výkonů!

Právě proto vznikla tradice Olympijských festivalů, kde můžeme 
společně nejen sledovat sportovce v dějišti sportovního svátku, 
ale také si sami zkusit různé disciplíny a inspirovat se. Jsem moc 
rád, že Ministerstvo vnitra letos dalo pro pražskou část festivalu k 
dispozici areál našeho sportovního zařízení Olymp Centrum sportu 
ve Stromovce. Kvůli covidu je nutné dodržovat aktuální hygienic-
ká opatření. Cílem pořadatelů je tedy umožnit oslavu olympijské 
myšlenky, prožít si společně hry, podpořit sport, to vše musí být 
ale bezpečné.

Přesto věřím, že si festival užijete. Přeji všem příjemný čas na Olym-
pijském festivalu a našim sportovcům v Tokiu hodně medailí!

 

Jan Hamáček
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Vážení přátelé sportu a olympiády,



BEZPEČNÝ FESTIVAL

Vytvořme společně bezpečný festival, na kterém si užijeme návrat 
ke sportu a olympijskou atmosféru!

Rezervujte si vstupenku předem na www.olympijskyfestival.cz, 
kapacita areálu bude omezená!

PRAVIDLA PRO VSTUP DO AREÁLU

Návštěvník se musí prokázat:

    Certifikátem o provedené vakcinaci – vstup je možný 15. den 
    po dokončeném očkování  

    Certifikátem o prodělané nemoci  

    Negativním PCR testem ne starším než 7 dní 
    z certifikovaného zařízení

    Negativním POC antigenním testem ne starším než 72 hod. 
    z certifikovaného zařízení

    Čestným prohlášením o negativním testu ze zaměstnání, 
    s uvedením názvu a adresy podniku

Nemáte certifikát ani prohlášení? Využijte naše testovací centrum 
Anygence před vstupem do areálu a absolvujte antigenní test na 
místě. 

Děti do 6 let se testovat nemusí. Pro děti 7-12 let nabízíme v našem 
testovacím centru neinvazivní antigenní test ze slin.

 

Bezpečný festival zajišťujeme společně 
s firmou Anygence. 

 



Termín: 23. července – 8. srpna 2021

Místo konání: Olymp Centrum sportu 
Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7

Otevírací doba:
Neděle – Čtvrtek: 9:00 – 19:00
Pátek – Sobota: 9:00 – 20:00

Vstupné: 50 Kč

Zdarma: děti do dvanácti let, senioři 65 +, ZTP

Aktuality hledejte na Facebooku, Instagramu 
a webu Olympijského festivalu.

                   @olympijskyfestival

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE



AMBASADOŘI OLYMPIJSKÉHO 
FESTIVALU PRAHA

KATEŘINA EMMONS
STŘELKYNĚ

Nejúspěšnější česká střel-
kyně. Třikrát se probojovala 
na olympijské hry a přivezla 
tři medaile. Drží palce nejen 

sportovcům, ale hlavně dětem 
v návratu ke sportu.

ADAM SEBASTIAN 
HELCELET 

DESETIBOJAŘ
Pokračovatel úspěšné české 

tradice atletického víceboje. Hry 
v Tokiu jsou jeho druhou účastí na 

olympijských hrách.





HRACÍ KARTA KINDER JOY OF MOVING

Sportujte s hrací kartou a získejte spoustu odměn! Vyhrajte diplom, 
medaili ve speciálním designu, nebo unikátní olympijský dárek.

A jak to funguje?
1. Pořiďte si hrací kartu 
   (u vstupu do areálu, nebo v Centru Hracích karet)
2. Zasportujte si
3. Zastavte se v Centru Hracích karet Kinder Joy of moving
4. Vyhrajte
 

9 stanovišť = diplom

15 stanovišť = diplom a medaile

20 stanovišť = diplom, medaile a dárek





OLYMPIJSKÁ ZÓNA EDA

Nová zábavně vzdělávací zóna EDA představí ve dvou proskle-
ných modulech olympijské myšlenky, symboly a zajímavosti o hrách 
v Tokiu.

 

PARTNEŘI ZÓNY:



EDA A OLA

Kreslení sourozenci přiblíží dětem olympijské hodnoty jako je ra-
dost z pohybu, přátelství a fair play. 

 

Zóna nabídne i řadu venkovních aktivit pro děti i dospělé, které 
jsou volně ke stažení na webu olympijskyfestival.cz.

 



MAPA AREÁLU:



Toyota Skatepark: Skateboarding se představí nejen na hrách v To-
kiu, ale i na Olympijském festivalu. V nově postaveném skateparku 
si vyzkoušíte nejen triky, ale i překážky. Každý den budou probíhat 
workshopy pro veřejnost, ukázky profesionálních jezdců a závody 
naší reprezentace. Veškeré vybavení bude zdarma k zapůjčení.

 

Allianz Tenis: 11 tenisových kurtů nabídne kromě možnosti zdarma 
si zahrát, také exhibiční utkání a tenisové turnaje pro veřejnost. 
Během dne paralympijských sportů si můžete vyzkoušet i tenis 
na vozíku. 

 

SPORTOVIŠTĚ OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU



T-Mobile Florbal: Na profesionálním povrchu si vyzkoušíte slalom 
s hokejkou, střelbu na přesnost a naučíte se základní dovednosti z 
florbalu. Nebudou chybět ani exhibiční utkání našich reprezentantů. 

ČEZ Atletika: Skok do dálky, běh přes překážky, hod oštěpem a 
diskem a řadu dalších disciplín vám ukáží zkušení trenéři. Zároveň 
představí hry a průpravná cvičení atletické všestrannosti, speciální 
program pro děti a pro rodiny.

Wienerberger Beach aréna: Dva kurty na kterých se vystřídá pět 
sportů - beach házená, beach kopaná, beach volejbal, korfbal a 
pozemní hokej.



Specialized Cyklistika: Otestujte si své jízdní dovednosti na závod-
ních kolech, na kterých jezdí i Peter Sagan či Jaroslav Kulhavý. K 
dispozici bude i pumtracková dráha nejen pro děti a půjčovna kol.  

 

Anygence Lukostřelba: Olympijská lukostřelba nabídne terče a luky 
různých velikostí pro děti i dospělé, pro praváky i leváky. Zkušení 
instruktoři vám vysvětlí techniku střelby a přiblíží historii sportu.

A dalších více jak dvacet sportovišť.

 



PROGRAM
23. 7. Otevření Olympijského festivalu – vstup zdarma
         12:00 Zahájení Olympijského festivalu: vystoupí 
                   frontman kapely Mirai

26. 7. Zahájení Olympijských příměstských táborů

27. 7. Den pro seniory
         Exhibiční trénink reprezentace bobistů

30. 7. Den s Českou olympijskou nadací 
          14:00 Zdarma přednáška Jana Mühlfeita Odemykání 
                     dětského potenciálu
          17:00 Zápas umělců TOP REAL proti olympionikům

31. 7. Tenisový turnaj mužů – otevřený veřejnosti

1. 8. Autogramiáda reprezentantů v curlingu: Zuzana 
       a Tomáš Paulovi

2. 8. Den paralympijských sportů 

3. 8. Exhibice zápasnice Adély Hanzlíčkové

5. 8. Den věnovaný udržitelnosti ve sportu ve Visa Eko zóně
        Autogramiáda Barbory Strýcové v Allianz zóně

6. 8. Exhibiční trénink reprezentace bobistů
        Exhibice skateboardingové reprezentace v Toyota Skatepark

7. 8. Tenisový turnaj žen – otevřený veřejnosti

8. 8. Skateboarding hlavní závod streetstyle v Toyota Skatepark
        Běh Olympijským festivalem a zakončení

 



UDRŽITELNÝ FESTIVAL
Vstupenku si nemusíte tisknout, ale stačí ji ukázat v chytrém tele-
fonu. Program a nejrůznější informace si budete moci na festivalu 
načíst pomocí QR kódu.  

                          Visa Eko zóna

Nabídne vzdělávací výstavu udržitelných sportovních produktů,  
populárně vzdělávací videa a zázemí pro recyklérii. Připraveny jsou 
také workshopové aktivity, nebo ukázka spotřeby plastů v rodině. 

Jak recyklovat odpad návštěvníkům představí tým Plastmakers 
a Plastic guys, kteří se dlouhodobě věnují vzdělávání veřejnosti 
o potřebě recyklace odpadu. V rámci zóny si veřejnost bude moci 
vyzkoušet Plastovač - stroj, který dokáže recyklovat třeba staré 
rakety na líný tenis. Medaile pro návštěvníky Olympijských festivalů 
vznikají právě tímto způsobem. 

 

 

CZECHTEAM.TV

Co je CZECHTEAM.TV?
Internetová televize, kde můžete najít živé přenosy, oslavy přímo 
z místa a spoustu originálních pořadů českého olympijského týmu 
v Tokiu. 

Jaký obsah mohu sledovat na CZECHTEAM.TV?
Ukážeme vám zákulisí sportovní akce, na kterou se kvůli letošním 
opatřením jen tak někdo nedostane. 

Musím za CZECHTEAM.TV  platit?
Nemusíte. Naše tvorba je přístupná zdarma a pro všechny.








