
 

 
 

 

 
 
 
Festival Dej si FOOD a Prostě pojď letos nebude 
 
Organizátoři akci ruší kvůli náladě, která panuje ve společnosti z důvodu 
stupňujících se opatření od 1. 9. 20  

(Jihlava, 1. 9. 2020) – Dej si FOOD (DSF) a Prostě pojď! (PP) se ve svých zářijových termínech 
neuskuteční. Organizátoři se rozhodli festivaly zrušit z důvodu omezení, která v České 
republice způsobuje koronavirus. Své rozhodnutí konzultovali s partnery, kteří jsou nedílnou 
součástí festivalu. Akce spojená se sportovními zážitky v podobě PP, gastrofestival s 
kuchařskými show, ochutnávkami skvělého jídla a pití v podobě DSF, aktivitami pro děti a 
celou rodinu se v obou městech měly konat poprvé. 
 

Podle zpřísnění opatření zavedených od 1. 9. 2020, a také podle zpráv, které se objevují na předních 
místech informačních portálů, jako například tato: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/274-novych-
pripadu-nakaza-se-nejvic-siri-v-praze-a-v-okrese-na-jihu-moravy-
117820#seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=6pfklQ0GEMN-
202008310859&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz, které se týkají i hromadných akcí, je v současnosti prakticky 
nemožné zorganizovat ve spolupráci s partnery akci tohoto formátu.  
„Nedovedeme si představit, že na festivalu, který je hlavně o skvělém zážitku z pohybu (PP), nebo 
z dobrého jídla a pití (DSF), budeme zajišťovat např. desinfikování sportovního stanoviště po každém 
účastníkovi, také není možné spoléhat na to, že se nebudou opatření dále zpřísňovat. Zároveň obava 
partnerů, kteří na festivalech spolupodílejí stoupá, a proto od spolupráce odstupují a festivaly 
přestávají být ekonomicky zdravé.“ řekla Lucie Matulová, ředitelka z pořádající agentury P-TEAM. 
Podle jejich slov veřejnost v současné době nemá náladu na akce, kde se počítá s větším množství 
lidí na jednom místě. „Ze strany partnerů vidíme menší zájem o účast a prezentaci na festivalech, což 
je pochopitelné a nemůžeme jim to mít za zlé. Nízká návštěvnost je pro festivaly ekonomicky 
neudržitelná. Cílem festivalů a hlavním důvodem, proč jsme je nezrušili v letošním roce, je právě 
podpora zájmu veřejnosti o kulturu, samostatných podnikatelů, kvalitní a regionální gastronomie, která 
právě koronavirem výrazně utrpěla. Tento cíl však není možné naplnit, pokud bude vládnout obava 
veřejnosti v setkávání.“  

Organizátoři se rozhodli zážijové festivaly ukončit na poslední chvíli po zkušenostech z celkem sedmi 
festivalů, které v letošním roce uspořadali. „I přesto, že se na festivalech zajišťujeme maximální 
bezpečnost a dodržování pravidel v podobě otevřených areálů, rozložení festivalu do více dní a více 
míst, dále nastavením všech hygienických opatření, např. oddělením velkorysých jídelních zón, aby se 
návštěvníci cítili naprosto bezpečně, není možné v současné době vytvořit atmosféru DSF a PP na 
takové úrovni, aby s ní byli spokojeni návštěvníci, partneři i my jako pořadatelé. A proto využijeme tu 
dobu pro upevnění nové formy, jak festival pro rok 2021 sestavit a věříme, že se v příštím roce 
potkáme s místními v novém termínu, a ve skvělé atmosféře beze strachu.,“ řekla ředitelka.  

Festivaly skupiny P-TEAM jsou již šestým rokem velmi oblíbené u návštěvníků v České republice. 
Projekty si kladou za cíl spojovat a inspirovat, motivovat k otevřenosti, což se ukazuje jako správný 
směr, který veřejnost baví. Tvůrci festivalu podporují místní podnikatele, regionální produkci, cestovní 
ruch, popularizují objevování nového.   
 
Více na www.pteam.cz 



 

 

 

 

 

Kontaktní osoba pro média 
Bc. Kateřina Vašků, tel: 734 862 225, email: media@pteam.cz  
 
 
 


