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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 událost 
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 zamě-
řili se na přípravu hlavně bezpečného festivalu. V našem úsilí nás 
podporovali jak partneři, tak hlavně město Brno a Jihomoravský 
kraj. Společně se nám podařilo už podruhé vybudovat Olympijský 
festival v moravské metropoli a po úspěšné zimní edici, kterou si 
v roce 2018 nenechalo ujít více než 160 000 návštěvníků, nabídnout 
i letní variantu.

Do startovních bloků Olympijského festivalu Tokio 2020 Brno 
s námi zakleklo více než třicet sportovních svazů s jediným cílem 
-  vrátit děti do sportovních oddílů a klubů. V areálu SKP Komety 
jsme pro vás připravili pestrou nabídku sportů od šermu až po 
lezení a nebude chybět ani společné fandění olympionikům v Tokiu.

 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



dovolte mi, abych vás přivítala na Olympijském festivalu, který se 
v Brně koná již podruhé. Jsem moc ráda, že se u nás tento skvě-
lý projekt ujal a že láká návštěvníky nejen z našeho města, ale 
i z celé republiky. A není divu. Vždyť malí i velcí sportovci tu najdou 
vše, co potřebují k dobré zábavě – celou řadu sportovišť, bohatý 
doprovodný program, poučení i občerstvení a samozřejmě přímý 
přenos z olympijských her v Tokiu, takže můžeme fandit našim 
reprezentantům. 

Velmi mě těší, jak se Olympijský festival vyvíjí. Mezi nejzajímavější 
novinky patří vzdělávací zóna, která zejména malým návštěvníkům 
přiblíží olympijskou historii, současnost, a především hodnoty, které 
tato nejtradičnější sportovní soutěž světa vyznává. Právě o přá-
telském zápolení, o radosti z pohybu a o fair play podle mého 
názoru olympiáda je. Ruku v ruce s touto tezí jde i další novinka, 
a to důraz na ekologickou šetrnost akce včetně recyklace odpadu 
či workshopů na toto téma. Je vidět, že organizátoři přes velký 
úspěch prvního ročníku neusnuli na vavřínech a dále pracují na 
tom, aby se nám tu stále více líbilo. 

Přeji vám všem a zejména dětem příjemné zážitky u nás v Brně.

 

JUDr. Markéta Vaňková 
primátorka města Brna

Vážené dámy a pánové, milí sportovci 
a sportovní fanoušci,



Olympijské Tokio je sice daleko, ale úžasnou atmosféru olympij-
ských her si na přelomu července a srpna po celých sedmnáct dní 
vychutnáte i v brněnských Pisárkách. V areálu policejní Komety 
na vás čekají velkoplošné obrazovky s přímými přenosy a sami si 
tam můžete vyzkoušet třicet sportů. Třeba i lezeckou stěnu, na 
které bude o medaile bojovat naše velká jihomoravská naděje, le-
zec Adam Ondra. 

Samozřejmě fandíme nejen jemu, ale všem mladým sportovcům, 
které Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje. Sport totiž zna-
mená nejen zdravý pohyb, ale i smysl pro čistou hru, spolupráci 
a přátelství. Učí překonávat překážky, rozvíjet se, jít za svým cílem. 

Festival je výbornou příležitostí pro jihomoravské sportovní kluby, 
aby se předvedly a netradičně přiblížily olympijské disciplíny. Při-
tom můžou zaujmout děti, které prosím rozhodně nezapomeňte 
doma. Právě pro ně je Olympijský festival především určený. Po 
„covidovém“ sportovním výpadku jim tam chceme ukázat lepší 
alternativu k počítačové obrazovce. Třeba se díky tomu zrodí další 
nadějný olympionik. 

Všem sportovcům, malým i velkým, držím palce. Těším se na setkání 
s Vámi na některém z olympijských sportovišť!
 

Mgr. Jan Grolich 
hejtman Jihomoravského kraje

Užijte si Tokio v brněnských Pisárkách



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: SKP Kometa 
                       Bauerova 321, Brno Pisárky

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 BRNO

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
TENISTKA

Bronzová olympionička 
z Ria, 3x na olympijských 

hrách.

ADAM ONDRA 
LEZEC

Čtyřnásobný mistr světa 
ve sportovním lezení, 

poprvé na olympijských 
hrách v Tokiu.





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

19 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:
Sport v okolí - Olympijský diplom



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: Čtyři tenisové kurty nabídnou kromě možnosti zdar-
ma si zahrát, také exhibiční utkání Lucie Šafářové a tenisové tur-
naje pro veřejnost. Během dne paralympijských sportů si můžete 
vyzkoušet i tenis na vozíku.

 

SPORTOVIŠTĚ OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU



Lezení s Jihomoravským krajem: Unikátně nově postavená stěna 
prověří vaše schopnosti hned ve třech disciplínách sportovního 
lezení, které absolvuje i Adam Ondra na hrách v Tokiu.

 

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

 



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

Brno Multifunkční hřiště: Speciálně upravená palubovka nabídne 
více jak šest sportů. Vyzkoušíte si například rychlost své střely při 
házené, basketbal na vozíku v rámci dne paralympijských sportů, 
pozemní hokej a hokejbal. Uskuteční se i turnaje a exhibiční zápasy. 

Anygence Lukostřelba: Olympijská lukostřelba nabídne čtyři 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
         18:00 Zahájení Olympijského festivalu: vystoupí frontman  
         kapely Mirai

24. 7. Exhibiční tenisové utkání Lucie Šafářové s Dájou Bedáňovou,  
          které vyzvou hokejisty Tomáše Plekance a Martina Nečase 
         (Carolina Hurricanes NHL), na podporu nadačního fondu 
         Radost dětem 
         Exhibice šermu – kordista Jiří Beran

25. 7. Den s Českou olympijskou nadací – autogramiáda 
          Mirky Topinkové Knapkové

26. 7. Den paralympijských sportů 

28. 7. Laserová sportovní střelba trap na plastové terče
          Den věnovaný udržitelnosti ve sportu ve Visa Eko zóně
29. 7.  Laserová sportovní střelba trap na plastové terče

30. 7. 17:00 Exhibice skateboardingové reprezentace 
           v Toyota Skateparku
          30. 7. promítání filmu o filmu Zátopek s režisérem Davidem         
          Ondříčkem

31. 7. Přivítání střelců Davida Kosteleckého a Jiřího Liptáka
         Laserová sportovní střelba trap na plastové terče
         Tenisový turnaj mužů – otevřený veřejnosti

3. 8. Den pro seniory

5. 8. Fandíme Adamovi Ondrovi pod Lezeckou stěnou 
        Jihomoravského kraje

7. 8. Tenisový turnaj žen – otevřený veřejnosti

8. 8. Přivítání lezce Adama Ondry
        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.








