
Výstup z Rio parku 2016 - prezentace TZ, KČT a Asociace TOM 

 

 

 

Z celých pěti dní mám tolik dojmů a krásných vzpomínek, že by se nedali všechny sepsat. 

chtěla bych moc poděkovat,  že jsme měli tu možnost jet do Rio parku a propagovat to, co 

nás baví a čím žijeme. Je to velká čest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1/ Váš nejsilnější zážitek  

- Nejsilnější zážitek mám asi z jízdy na skluzavce. 

- Skok do polštáře. 

- Velká účast na našem turistickém minizávodu a prezentaci KČT, TOM + účast i 

zahraničních návštěvníků + vidět olympioniky na vlastní oči. 

- Mně se nejvíc líbil skok do vzdušné bubliny. 

- Bylo zajímavé, jak slepý chlapec po hlase svého bratra trefil všechny 3 míčky. 

- Líbilo se mi všechno, ale nejvíce asi jak jsme každý večer chodili do centra celého dění 

a koukali se na olympiádu kde jsme našim všichni společně fandili. 

- Nejsilnějším zážitkem je pro mne účast slepého chlapce, kterého mamka s babičkou 

navigují hlasem - dokáže po zvuku hodit všechny tři míčky, dokáže se naučit uzel, ať 

mu jsou některé kontroly zapovězeny, poskakuje držící se jisté ruky, po trati. V cíli 

sklízí bouřlivý potlesk, řadu odměn a mě se při rozhovoru s ním tlačí slzy do očí. 

- Duch olympismu je velmi silný, příjezd našich sportovců a setkání s nimi, s předsedou 

Kejvalem, přesto největší zážitek pro mne bylo to, jak tým našich mladých sportovců 

pracoval. 

- Atmosféra v celém Rio parku, která sloužila i jako motivace 

- Skákání do nafukovací plachty. Zvedlo to ve mně více adrenalinu než  kterákoli jiná 

akce. 

- Moc mně potěšilo, když za mnou přišla rodina, jestli by si taky mohli zkusit Turistický 

závod a jedna maminka, která se rozplývala nad tím, že tady jsou všichni usměvaví a 

kvůli tomu si šli s námi zaběhat. 

- Když přijeli olympionici a mohli jsme si zajít pro podpis. Také bylo hezké, když nám 

jedna návštěvnice řekla, že jsme "nejmilejší stánek", u kterého zatím byla. 

- Nemám žádný "nejsilnější zážitek", ale velice příjemně mě překvapilo, že  za celý 

týden se nikdo ze zúčastněných nepohádal, nebo se kvůli něčemu nechytil, když spolu 

byli v podstatě pět dní v kuse. 

- Jak jsme si všichni rozuměli. Samozřejmě, bobová dráha byla super a cesta korunami 

stromů byla kouzelná, ale nic nepředčilo to, jak jsme se spolu všichni kamarádili, jak 

jsme se spolu smáli. Vždycky když jsem se večer koukala na fotky...  Je neuvěřitelné, 

jak z nás srší energie, jak všichni jsme v pohodě. :) Jsme tým. Opravdu, se vším si 

pomůžeme a táhneme za jeden provaz a ten krásný pocit toho všeho je můj 

nejsilnější zážitek. 

- Pět dní spolupráce se skvělým týmem při prezentování turistických závodů a ATOMu. 

- celková atmosféra jak v outdoor týmu, tak v olympijském parku, vše dokonale 

připraveno a promyšleno do posledního detailu.  

- Překonávání jeden druhého na trati mezi sebou v týmu, dobrá parta a atmosféra. 

 

 



2/ Co se nám při naší celkové prezentaci nejvíce povedlo  

- Nejvíce se nám povedlo zaujmout lidi. 

- Že jsme se do Ria v Lipně dostali tak v hojném počtu a všichni jsme spolu vycházeli. 

- Úspěšné uskutečnění turistického minizávodu, úspěšná celková prezentace, 

opakovaná účast dětí z olympijského tábora Olšiny, maskot Ken. 

- Celá prezentace byla velmi povedená, ale nejvíce samozřejmě uzlování a Ken ♥ 

- Prezentace byla celá hezká, ale hlavní dílo určitě odvedli lidi na startu a v cíli. 

- Potěšit spoustu rodin s malými dětmi, které si mohly vyzkoušet pro ně dosud 

neznámý Turistický závod. 

- Počet lidí hovoří za vše - ocenění i ze strany předsedy ČOV Jiřího Kejvala. 

- Vřelá, řekl bych mnohdy až profesionální komunikace s lidmi, které jsme oslovovali. 

Také improvizace, forma řešení vzniklých problémů. 

- Souhra - týmová práce. Každý se staral o něco a vypomáhal všude, kam se dostal. 

Celkově jsme působili kompaktně a svůj sport a oddíly jsme myslím představili velmi 

dobře. 

- Já si osobně myslím, že nejvíce se nám povedl  závod. To znamená jednotlivé 

kontroly, start, cíl, ceny, ale také naše pozitivní nálada. 

- Nedokážu říct, co se nám povedlo úplně nejvíc, protože podle mě jsme měli všechno 

zařízené na jedničku - dostatek materiálu i pracovní síly, kdy každý přispěl svou 

troškou, čímž jsme vytvořili perfektně pracující i působící akci. 

- Myslím, že se nám povedlo propagovat turistický závod (letáčky, pohledy a 

pamětními listy). Také se nám povedl mini turistický závod. Lidé si mohli vyzkoušet, 

co obnáší běhat turistický závod, což u jiných stánků nebylo samozřejmostí. 

- Rád bych pochválil Kena, ale líbila se mi prezentace jako celek. Bylo to dost pestré 

(hry, závody, video, fotky atd.). Organizace při závodech - vše velice rychle probíhalo 

od startu přes kontroly na trati, vyhodnocení a odměnění účastníků. A nesmím 

zapomenout na holky, které tam všechny ty lidi " nahnali". Ty bych vyzdvihl hodně 

vysoko. Ale nejvíce se asi povedlo to, že u nás strávil docela dlouhou dobu předseda 

ČOV a myslím si že to nebylo jen zdvořilostní pozastavení. 

- Podle mě se nám vydařilo všechno. :) Upřímně jsem čekala menší zájem. 

- Exhibiční závod ve středu 17. 8. a spolupráce v týmu. 

- Neztratit nervy a být milý na všechny kolem. Ale jinak si myslím, že největší úspěch 

byl v počtu závodníků, kteří si vyzkoušeli turistický závod. To číslo hovoří samo za 

sebe - 2 438 závodníků během 5 dní. Dále se nám pak vydařila spolupráce mezi členy 

v týmu, oceňuji hlavně děti, které i přes únavu a počasí donekonečna vysvětlovali, jak 

závodit. 

- Dokázali jsme nalákat i cizince, díky Terce a Kačce jim závod přiblížit a zazávodit si. 

Některým se závod líbil a přála bych si, kdyby jej zavedli i u nich. 

 

 



3/ Co by bylo potřeba zlepšit  

- Bylo by potřeba udělat kontroly i v angličtině. 

- Na stanovištích, kde se určovali značky, hrady a dřeviny, by bylo lepší, kdyby byly 

přeloženy i do angličtiny. 

- Možná by bylo fajn prodávat i trička, potítka, podkolenky. 

- Asi lepší místo, konina mi moc nevoní. 

- Nejsem moc vybíravá, ale obědy mám ráda teplé bez much. 

- Já si myslím, že nic měnit a zlepšovat nemusíme. Všechno se nám snad povedlo. 

- Jednotnost obou prezentací - naše TZ, KČT, ATOM se zbytkem KČT. 

- Hlavně komunikace při manažerských jednání, zejména v místě (chyby, ale nebyly na 

naší straně). Nastoupili jsme již do rozjetého vlaku (jednání na samém začátku 

prezentace a střety s okolními účastníky byly zřejmě bouřlivé). Jinak si nemyslím, že 

bychom někde udělali nějakou zásadní chybu, která by se nedala řešit. Přidat 

suvenýry (odměny pro širší okruh věkových skupin), malé děti (balónky, lízátka, 

bonbóny, atp.). 

- Nic mne nenapadá. 

- Nic mě nenapadá, co bych změnila. 

- Podle mě už jsme našimi silami ani nic lépe udělat nemohli, ale třeba Česká televize  

mohla náš závod ještě vylepšit např. svým natáčením, reportážemi apod. 

- Příště bychom mohli vyrobit několik letáčků v angličtině. 

- Těžko říct, ale něco podobného by se příště mělo organizovat samostatně - ne 

s druhou částí prezentace KČT. 

- Přišlo mi, že s promítáním se někdo dělal a lidí to moc nevidělo. 

- Projekce v červeném stanu byla málo viditelná. Aby si nás lidi více všimli, tak by to 

chtělo mikrofon a reprobedny, možná i medaile pro děti. 

- Před příští podobnou akcí pár letáčků v AJ a NJ - i když Terka s Kačkou to zvládli a 

určitě si zaslouží medaili (budu muset koupit kulaté sušenky :-) ) 

- Před startem závodníky upozornit, že se mohou podívat na TT a KPČ ve stanu. Možná 

lépe zorganizovat start a cíl (ti, co doběhli, se kolikrát nedostali  ke stolku přes lidi, 

kteří si vyzvedávali průkazy). 

- Stánek vedle (sousedy - prezentace tras). Dále pak větší propagaci v tisku (ne jenom v 

regionálních denících, ale i v časopisech).   

 

 

 


