
OLYMPIJSKÉ 
FESTIVALY

VV ČOV 15.7.2021



AREÁL KOMETA

ZA TÝDEN ZAČÍNÁME!



AREÁL KOMETA

BEZPEČNOST – COVID PROTOKOL

▪ PROKAZOVÁNÍ BEZINFEKČNOSTI NA VSTUPU
▪ REGULACE KAPACITY POMOCÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

▪ AKREDITOVANÍ - PCR TEST PŘED AKCÍ (S VÝJIMKOU 
OČKOVANÝCH NEBO S IMUNITOU) 



MEDIÁLNÍ KAMPAŇ A AMBASADOŘI



ROADSHOW OLYMPIJSKÁ ZÓNA „EDA“



BRNO – SPORTY A AKTIVITY



PRAHA – SPORTY A AKTIVITY

Atletika Překážková dráha, skok do dálky, start z bloků, atletika pro děti, atletika pro rodiny

Badminton Klasický badminton + air badminton + beach badminton

Baseball Rychlost nadhozu, přesnost nadhozu, odpaliště

Beach soccer Nácvik fotbalových dovedností na písku, soutěž ve střelbě, dovednostní prvky

Beach volejbal Přestavení atraktivního sportu, modelové tréninky, nácvik jednotlivých činností

Billiard 2x billiard stůl, hosté na exhibici

Boby a skeleton Unikátní bobový trenažer, 2x exhibiční trénink reprezentace - zapojení reprezentantů do organizace sportoviště

Bowls Ukázka tradičního anglického sportu

Box Představení sportu v profesionálním ringu

Curling Street curling, table curling

Cyklistika Edukace "Jak se správně chovat na silnici" v rámci dopravního hřiště pro děti, překážková dráha, jízda zručnosti přes 

Florbal Dovednostní ukázky, malé turnaje a exhibiční ukázky profesionálních florbalistů 

Fotbal Meření rychlosti střelby, fotbal v kleci, fotbal šípky, trenažér na zpracování míče, exhibice hostů + exhibiční utkání Top 

Golf Putting, driving, golf pro děti

Házená Rychlost střelby, přesnost střelby, slalom, turnaje + prezentace beach házené

Headis 2 stoly klasická hra, ukázka nového zajímavého sportu

Hokejbal Rychlost střelby, přesnost střelby, slalom nebo hra na malém prostoru

Jachting Dvě malé plachetnice, jízdy a základy plachtění

Judo Organizované tréninky pro veřejnost, nácvik základních technik, exhibice hostů

Karate Ukázka tradiční bojového umění - doplňkový program: fotokoutek, origamy, kaligrafie 

Korfbal Korfbal pro veřejnost, i netradičně na beach 

Lukostřelba Lukostřelba pro veřejnost

Moderní gymnastika Trénink základních dovedností moderní gymnastiky, ukázka vrcholných gymnastek



PRAHA – SPORTY A AKTIVITY

Moderní pětiboj Sport olympijského vítěze Davida Svobody, autogramiáda Davida Svobody, exhibice v šermu, laserová střelnice, ukázka 

Nohejbal Ukázky exhibic a reprerentace, možnost veřejnosti zahrát si nohejbal 

Orientační běh Bludiště + kontroly v rámci areálu

Para den Tenis na vozíku, atletika, fotbal pro nevidomé

Pozemní hokej Ukázka a vyzkoušení pozemního hokeje, možnost vyzkoušení brankářského vybavení + prezentace pozemního hokeje na 

Rugby Nácvik chytání a házení, základní útočné a obranné kombinace, nácvik kopu, hra po skládce

Rybolov Ukázka rybolovných technik

Rychlostní kanoistika Vyzkoušní si lodí na rychlostní kanoistiku, základy ježdění

Skatepark Základy skateboardingu, workshopy, soutěže, exhibice, hlavní streetstyle závod

Sotfball Trénink nadhozu, trénink odpalování

Stand up paddleboarding Tréninkové lekce na paddleboardu - vyjížďky s instruktorem 

Stolní tenis Ukázka stolního tenisu na různých typech stolů

Šachy Klasická hra, šachové partie s velmistry, simultánní hra, zahradní šachy 

Šerm Šerm pro veřejnost, trénink s olympionikem

Taekwondo Základy taekwonda, soutěže v rychlosti kopů, přerážení desek

Taneční sport Ukázka společenských a latinsko - amerických tanců

Tenis 2x tenisový turnaj, návštěva Báry Strýcové, tenisové soustředění, tréninky s profi trenérem

Triatlon Triatlonové trenažéry vč. plaveckého trenažéru

Turistika/Klub českých Spojení vědomostí a sportu

Ultimate frisbee Škola házení, hra 7na7, informace o sportu

Veslování Skiffy na slepém rameni

Vodní slalom Ukázka vodního slalomu, slalomové branky 

Volejbal Volejbalový kurt, nácvik základních dovedností, exhibice a tréninky vrcholových sportovců

Vzpírání Technika vzpírání, nadhozu, ukázky profi sportovců

Zápas Trénink základních technik zápasu



CO JEŠTĚ CHYSTÁME?



PARTNEŘI OLYMIJSKÉHO FESTIVALU



DĚKUJEME


