
100 zážitků na 2 náplavkách v 1 den 
 

30 tisíc návštěvníků festivalu 

 

přes 40 náborů pražských 

oddílů 

 

2 měsíce propagace dětských 

aktivit od sportu až po umění 

 

přes 40 tisíc oslovených 

rodičů 



 

 

KDY: sobota 27. května 2017, 09:00 – 19:00 

KDE: náplavky Rašínova (Praha 2) a Hořejšího (Praha 5) 
nábřeží 

VSTUP A VŠECHNY PRAGRAMOVÉ PRVKY ZDARMA 

Ratolest Fest: 

 je zábavný zážitkový festival pro rodiny s dětmi 0-14let 

 existuje, aby malí večer spokojeně usnuli a velcí 

načerpali inspiraci na prázdniny i celý školní rok 

 umožňuje dětem najít nejvhodnější sport 

 je součástí projektu Česko sportuje Českého 

Olympijského Výboru 

 přivádí přímo k mladým rodinám nabídky sportovních 

oddílů, táborů, školek, tělovýchovných jednot, kroužků a mnoha nadšenců, kteří se věnují práci s dětmi  

 podporuje Dětské krizové centrum i další prospěšné projekty orientované na děti 

 

Čím se Ratolest Fest liší? 

 V rodičích nevidíme chodící kasičky. Z festivalu si namísto zboží rodiny odnášejí zážitky. 

 Náš program není doprovodný. Každé stanoviště je interaktivní. Areál je velký a různorodý program.  



 

 

Zpětné vazby účastníků 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Reference 

Na rozdíl od jiných akcí jsem ocenil osobní přístup při organizaci, měl jsem pocit, že o nás 

festival skutečně stojí a že nejsme "jen další položka na plakát". Těšíme se zas za rok.. - 

Marek Goldstein - RC Tatra Smíchov  

Ratolest Fest byla krásná akce se spoustou skvělých lidí ochotných dělat ve svém volném 

čase něco pro druhé. Kdo tam nebyl, o hodně přišel. Děkujeme všem za úžasný den plný 

dětského smíchu a rozzářených očí. Ahoj za rok. - Josef a Hana Kábovi - Český Yacht 

Klub 

 

Chtěli bychom poděkovat za organizaci a spolupráci při prezentaci Pražského fotbalového 

svazu na Ratolest Festu. Jelikož všechny ohlasy byly pozitivní, jistě budeme chtít jít touto 

cestou i v budoucnu. -Vojtěch Šišma – Pražský Fotbalový Svaz 

 

V rámci spolupráce s festivalem Ratolest Fest jsme hledali adepty na titul 

„Fest Ratolest“, aneb malé sportovce, kteří vyzkouší alespoň patnáct 

z dvaadvaceti sportů, jež na pražských náplavkách hledaly nové talenty. 

Příjemně nás překvapilo, kolik dětí obešlo velké množství sportovišť. Je 

vidět, že koncept sportovního festivalu v centru města pro celou rodinu 

funguje. Těšíme se na další ročník. – Barbora Žehanová – Český 

Olympijský Výbor 

 

Tým připravující Ratolest Fest znají u nás i ti nejmenší už roky. Kolová i 

akrobacie na kolech často nebývají středem zájmu, ale na Ratolest Festu 

získáváme stejný prostor i šanci najít nové talenty jako další sporty. – Jan 

Řasa – TJ Pankrác 

 



 

 

Pozvánka na Ratolest Fest byla dobrou šancí prezentovat zaměření na děti ve věku 6 - 10 let a jejich pestrý, 

zábavný trénink s důrazem na zdravý vývoj. Díky dobré spolupráci s organizátory nebyl problém zrealizovat 

na pražské náplavce basketbalové stanoviště. Na kurtu si během jednoho dne zasportovalo přes 800 dětí. 

Ratolest Fest byla super akce, velmi si ceníme hlavně velké návštěvnosti a dobré mediální propagace. Za 

Sokol Pražský tuto akci doporučujeme všem sportům, jejich svazům i jednotlivým klubům. Těšíme se na 

spolupráci i v dalších letech. - Milan Horák - trenér Sokol Pražský 

 

Děkujeme, že jsme se mohli s naším šermířským klubem zúčastnit Ratolest Festu. Pro náš sport to byla 

vynikající možnost prezentace a současně náboru dalších členů. Dle kladných ohlasů a zájmu po skončení 

festivalu budeme velmi rádi, pokud se budeme moci zúčastnit i dalšího ročníku v roce 2017.  

SC Praha Šerm - trenér Martin Čapek 

 

 

  



 

 

Proč Ratolest Fest děláme? 

 Pomáháme nadšencům z dětských nejen sportovních oddílů v prezentaci i náboru nových talentů.  

 Zvolená kombinace místa, přístupu a atmosféry skvěle funguje a baví návštěvníky i média. 

Upřímný (nejen) dětský smích 
považujeme osobně i profesionálně 
za zásadní hodnotu. Věříme, že pro 

tuto filozofii získáme i Vás. 

Cílové skupiny 

Primární cílovou skupinou programu jsou děti 0-14 

let, což přirozeně vymezuje cílovou skupinu na 

aktivní pražské a středočeské rodiče a prarodiče. 

60% našich fanoušků jsou ženy, maminky. 

Návštěvnost 

Třetí ročník festivalu přilákal přes 30 tisíc návštěvníků. Na takový počet cílí i Ratolest Fest 2017. Jedná se o odhad 

celodenního průchodu. Našim cílem však není primárně kvantita. Jsme rádi za každou rodinu, která v areálu stráví celý 

den. To reálně snižuje počet návštěvníků, ale výrazně zvyšuje a zkvalitňuje dopad, který Ratolest Fest má.  



 

 

Komunikace festivalu 

Ratolest Fest se svými fanoušky komunikuje velmi intenzivně a do značné míry bez prostředníků. Festival 

provází postupně sílící kampaň mnoha tváří, jejímž cílem není lidi „masírovat“, ale bavit. 

Sociální sítě 

Důkladným propojováním všech zúčastněných subjektů se nám na sociálních sítích 

daří oslovit velké množství dobře zacílených uživatelů bez inzertní podpory.  

LIKE stránky: 2.093 uživatelů - Přímé návštěvy unikátních uživatelů: 42.098. 

Uživatelé, kterým byl zobrazen obsah: 233.121- Počet všech zobrazení obsahu: 574.389 

Mediální kampaň 

 Páteří kampaně jsou prvky mimo prostor médií. I tak má Ratolest Fest značný mediální zásah. 

Mediální pokrytí dosáhlo hodnoty: 2.185.000Kč (ceny kalkulovány na základě ceníků reklamy platných v roce 2016 bez DPH) 

 Absolutní většina výstupů kampaně se nalézá v redakčních sekcích mimo inzertní prostor. 

Organická komunikace 

 Festival hostí přes 100 subjektů pracujících s dětmi a všechny vč. svých partnerů se podílí na propagaci. 

 Zásadní roli v kampani hraje podporovaná „šuškanda“ – jeden opravdu nadšený rodič vydá za menší skupinku novinářů. 

Outdoor 

 Již čtvrtým rokem rozšiřujeme počet míst, kde rodiče najdou letáky festivalu. Pokrýváme školky, hřiště, kavárny i sportovní 

kluby. Nespoléháme na anonymní roznos, vychováváme si své brigádníky s osobním přístupem a zápalem pro věc.  



 

 

Proč se na Ratolest Festu podílet? 

 Budete součástí rodinných vzpomínek na radostně strávený den na jednom z nejhezčích vycházkových míst Prahy. 
 

 Získáte zásadní prostor k prezentaci na akci i v 

související kampani. 
 

 Klademe důraz na nenásilnou integraci Vašeho 

sdělení do programu festivalu i kampaně. 
 

 Návštěvníci na Ratolest Festu tráví delší čas, což 

výrazně rozšiřuje možnosti efektivního oslovení či 

zanechání pozitivního dojmu. 
 

 Podpoříte desítky tělovýchovných jednot, oddílů a 

klubů pracujících s malými talenty. 
 

 Audiovizuální výstupy z akce jsou skvělým 

doplňkem Vaší komunikace. 

Pozitivní zážitek je tou nejlepší propagační taktikou.  

Na Vaše priority odpovíme kreativním konceptem zážitku, který Vaše sdělení zapojí do programu. Pro 

návštěvníky bude pozitivním prvkem s reálným přínosem (nikoliv přehlédnutelným logem v řadě dalších). 

Naším cílem je dlouhodobá a oboustranně výhodná spolupráce.  



 

 

Program 

Festival nabízí sportovní, zábavné, i umělecké vyžití, na kterém se 

návštěvníci přímo podílí. Každé stanoviště představuje nějaký zážitek. 

 

Třetí ročník nabídl 100 interaktivních stanovišť. 

V roce 2017 připravíme rodinám ještě bohatší nabídku zážitků. 

 

 

Nábory malých: kajakářů, ragbistů, fotbalistů, tenistů, 

kanoepolistů, baseballistů, golfistů, lakrosistů, plavců, 

hokejistů, jachtařů, hráčů kolové, basketbalistů, cyklistů, 

horolezců, atletů i gymnastů, zápasníků, aikidistů, šermířů, 

hráčů amerického fotbalu, cheerleaders či veslařů a mnoha 

dalších.  

Program obohacují třeba: Dakarské speciály * Důlní technika 

* Hasičské zásahy * Přebalovací zóna * Stanoviště mnoha 

pražských oddílů DDM * Výtvarné i pohybové dílny….  



 

 

  



 

 

Kontakty 

Věnujete-li se rodinám a dětem, jistě najdeme společnou řeč.  

 

 Matěj Špiroch 

 +420 603 221 037 

 matej@ratolestfest.cz 

 

  

Ratolest Fest 2016 - https://youtu.be/YJdYhFoZJFE 

Ratolest Fest 2015 - https://youtu.be/G6csrN4mqbU 

Ratolest Fest 2014 - youtu.be/hZb8gs2PFX8 

www.facebook.com/ratolestfest 

www.ratolestfest.cz 
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