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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTKY
Vážení trenéři, majitelé klubů, 
závodníci, instruktoři,

letos v prosinci slaví FISAF.cz 
25. výročí svého založení. V 
roce 1992 vznikl náš svaz 
s cílem rozšířit aerobik do celé 
republiky. S klidným srdcem 
můžeme konstatovat, že se to 
těm, kteří se v průběhu uplynu-
lého čtvrtstoletí podíleli na naší 
činnosti, podařilo. Současnost 
pravděpodobně v mnohém 
dokonce předčila očekávání 
zakladatelek. Z nevýkonnostní 
aktivity aerobních cvičení se 
postupně vytvořil masivní 
dvoukolejný systém 
výkonnostního sportu a širo-
kých fitness aktivit určených 
široké veřejnosti, který je 
podpořen kvalitním systémem 
vzdělávání. 

Ve sportovním aerobiku 
a fitness zastřešených meziná-
rodní federací FISAF Interna-
tional patříme mezi 3 světové 
velmoci. Máme velmi silnou 
základnu od nejnižších výko-
nnostních tříd až po reprezen-
taci ČR. V mnohém jsme in-
spirovali a stále inspirujeme 
řadu členů, z nichž se postup-
ně stává naše vlastní konku-
rence. To možná není na první 
pohled pozitivní zpráva, nic-
méně je to fakt, se kterým lze 
jen těžko cokoliv dělat. Pohy-
bujeme se totiž v neziskovém 
sektoru a naším hlavním cílem 
je podpora pravidelné fyzické 
aktivity široké veřejnosti. Ta má 
obrovský potenciál v systému 
prevence i léčby řady civilizač-
ních onemocnění. Pokud 
inspirujeme ostatní k tomu, aby 
věnovali svůj čas a energii 
našemu cíli, jsme úspěšní.  

Úspěch je relativní pojem.
Objektivně se dá změřit 
množstvím medailí, závodníků, 
klubů, trenérů, vyškolených 
instruktorů. Žádné číslo však 
není určující pro osobní spo-
kojenost každého z nás. Ta 
závisí na subjektivním vnímání
objektivní reality.

Na straně managementu a roz-
hodčích musí být maximální 
úsilí ke skutečně nezávislému 
rozhodování. Na straně závod-
níků, trenérů i rodičů pak musí 
stát natolik pevný žebříček hod-
not, aby i hodnocení, se kterým 
nejsme spokojeni, nepodrazilo 
nohy všem. Radost z pohybu, 
z týmové práce, snaha předvést 
to nejlepší  a současně vysoký 
respekt k soupeři a umění ne-
vyhrát, to jsou hodnoty, které 
mají vyšší cenu než konkrétní 
kov na medaili či umístění na
diplomu.

Já osobně jsem se letos 
rozhodla nekandidovat do další-
ho volebního období prezidenta 

 
To, co jednoho udělá spokoje-
ným, může být pro jiného 
důvodem řady negativních emocí. 
Současně mohou být takové 
negativní emoce některých z 
nás důvodem, proč vášeň ostat-
ních pro to, co dělají, dostává 
zásadní trhliny. Z velké míry 
hraje subjektivní vnímání 
zásadní roli i v systému hodno-
cení výkonů našich závodníků.
 
Ve sportu, kde „nezměříš, 
nezvážíš", neumíme rozhodovat 
jinak než pohledem rozhodčího 
a jeho zkušeností. A takové roz-
hodování vždy vytváří prostor 
pro nejrůznější spekulace, které 
ať jsou či nejsou postaveny na 
objektivních skutečnostech, umí 
minimálně zkazit náladu všem, 
kterých se situace týká. Osobně 
považuji náš systém rozhodová-
ní za Achillovu patu nejen české-
ho, ale i světového sportovního 
aerobiku a fitness. Jinak tomu 
ale není ani v jiných estetických 
sportech počínaje gymnastikou, 
přes tance až po krasobruslení. 
Je věcí komplexního přístupu 
všech zúčastněných, jak se 
s danou mírou subjektivity vypo-
řádají, tedy jak si nechají nebo 
nenechají vzít radost 
ze své práce.

 
mezinárodního FISAF 
International. Bylo to z dů-
vodů aktivovaného pudu 
sebezáchovy. I já chci dělat 
práci, z níž mám radost, 
kde jsem schopna rozvíjet 
projekty, které považuji za 
důležité. Pozice prezidenta 
tak, jak ji vnímám já, s sebou 
nese ohromnou míru 
zodpovědnosti a tu je ochot-
ný nést jen ten, kdo má 
hodně vášně a vysokou 
ambici stát v čele. Já chci 
svou vášeň a ambice věno-
vat našim domácím aktivitám. 
Chci mít radost ze všech 
krásných projektů Česko se 
hýbe, chci dál budovat stan-
dardy fitness profesí 
v Národní soustavě kvalifi-
kací a realizovat zkoušky 
z profesních kvalifikací. 
Na závodech všech vý-
konnostních i věkových ka-
tegorií chci vidět děti, které 
aerobikem a fitnessem žijí, 
podporují se navzájem, mají 
radost z překonávání překá-
žek a neúspěch berou jako 
otevřené dveře k tomu, aby 
se posunuly dál.

Děkuji vám všem, jejichž
vášeň, úsilí a energie nejen 
drží náš sport při životě, ale 
i vytváří jeho budoucnost. 
Každý z nás má svoji roli, 
svůj jedinečný potenciál, jak 
být platný. Ať si při dalších 
velkých narozeninách, např. 
za 5 let, můžeme opět 
s chutí říci, že nás aerobik 
a fitness stále baví!

Přeji vám všem klidný konec 
sezóny a do té nové hodně 
sil a energie!

Jana Havrdová
Prezidentka FISAF.cz
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FISAF.CZ

Výkonný výbor
Mgr. Jana Havrdová - 
předseda VV a prezidentka 
FISAF.cz
Jitka Literová, PaedDr. Jana 
Hájková, PaedDr. Hana Tou-
farová, PaedDr. Dagmar Zito-
vá, Jitka Hofmannová, Kateřina 
Bímanová, Jana Boučková

Komise sportovně - 
technická
PaedDr. Jana Hájková - 
předseda
Božena Čapková, Mgr. 
Michaela Diviš, Ing. Josef 
Dvořák, Taťána Šotková, Mgr. 
Jana  Zachariášová, Hana 
Šulcová

Komise kontrolní
PaedDr. Dagmar Zitová - 
předseda
Ing. Nikola Šťastná, 
Ing. Miluše Hrazánková

Český svaz aerobiku 
a fitness FISAF.cz, z. s.

Ohradské nám. 1628/7a
Praha 5 - Stodůlky
155 00

IČO: 60458054
DiČ: CZ 604 580 54
Bank. spojení: KB Praha 2
Č. účtu: 19 - 1457870297/0100

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz

 www.detinastartu.cz

Kancelář:

Prezidentka FISAF.cz:
Mgr. Jana Havrdová

Hlavní manažerka:
Jitka Literová

Manažerka vzdělávání:
Jana Hubačová

Office asistentka:
Denisa Sládková

Manažerka reprezentace:
Tereza Jíchová

Koordinátorka projektu 
Děti na Startu:
Jana Boučková

Koordinátorka vzdělávacích 
kurzů:
Kateřina Bímanová

PR a komunikace s médii:
Mgr. Zuzana Rybářová

Komise vzdělávání
Kateřina Bímanová 
- předseda
Romana Beranová, Jana Bouč-
ková, PaedDr. Jana Hájková, 
Jana Hubačová, Tereza Hýsková, 
MUDr. Šárka Majdová, 
PhDr. Diana Minaříková, 
Mgr. Eva Trhoňová

Komise krajských 
vedoucích
PaedDr. Hana Toufarová 
- předseda
Romana Beranová, Jana Bouč-
ková, Mgr. Eva Fajfrlíková, Mgr. 
Iva Farářová, Jitka Hofmannová, 
Mgr. Jana Svatošová, Zdena
Šteflová, Mgr. Eva Trhoňová

Komise Česko se hýbe
Jana Boučková - předseda
JUDr. Silvie Brandová, 
Mgr. Klára Jandová

Komise trenérů
Jitka Hofmannová - 
předseda
Vlaďka Barešová, Romana 
Beranová, Mgr. Veronika 
Buriš, Mgr. Michaela Diviš,
Mgr. Eva Fajfrlíková, 
Mgr. Iva Farářová, Ing. 
Sylva Košacká, Mgr. Otakar 
Novotný, Mgr. Iva Olliveriu-
sová, Klára Prošková, 
Mgr. Barbora Ptáčková, 
Mgr. Jana Svatošová, Lucie 
Tesárková, PaedDr. Hana 
Toufarová, Mgr. Martina 
Wudyová 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA

FISAF.cz 2016

Kluby  - 81
Závodníci celkem - 2 209

Trenéři - 182
Rozhodčí - 32

FISAF.cz 2017

[ Kluby - 95
Závodníci celkem - 2 290

Trenéři - 197
Rozhodčí - 34
Celkem - 2 594

DĚTI NA STARTU 
2016

Střediska - 177
ZŠ a MŠ - 34%
Sportovní kluby - 63 %

Zastoupené kraje - 14
Celkem dětí - 4 528

DĚTI NA STARTU 
2017

Střediska - 172
ZŠ a MŠ - 122
Sportovní kluby - 50

Zastoupené kraje - 14
Počet středisek v krajích:
Praha - 17
Jihočeský - 27
Jihomoravský - 7
Karlovarský - 5
Královéhradecký - 3
Liberecký 10- 
Moravskoslezský - 16
Olomoucký - 9
Pardubický - 2
Plzeňský - 8
Středočeský - 30
Ústecký - 23
Vysočina - 12
Zlínský - 3

Celkem nových dětí - 1 941*
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* Aktuální data jsou ke dni 24. 11. 2017



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2016

Rozv aha podle Přílohy  č. 1

v y hlášky  č. 504/2002 Sb.

Ohradské náměstí 1628/7a
Účetní jednotka doručí: 155 00  Praha 13 - Stodůlky

1 x příslušnému fin. orgánu

c 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 50

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 50

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. Krátkodobý majetek celkem 6 1 832

B. I. Zásoby celkem 7 103

B. II. Pohledávky celkem 8 229

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 1 302

B. IV. Jiná aktiva celkem 10 198

Aktiva celkem 11 1 882

c 4
A. Vlastní zdroje celkem 12 15

A. I. Jmění celkem 13 955

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 -940
B. Cizí zdroje celkem 15 1 867

B. I. Rezervy celkem 16

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17 80

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 1 144

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 643

Pasiva celkem 20 1 882

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Mgr. Jana Havrdová
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

spolek Podpora rekreační a zájmové činnosti

Český svaz aerobiku a fitness 

FISAF.cz

číslo 

řádku

číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

274

178

1 659

2 228

Rozvaha ve zkráceném 

rozsahu

IČO

60458054

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

28

991

737

1 756

a
472

974

Označení

67

2 228

b 3

Označení

a

50

b 1

AKTIVA

( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2016

13.05.2017

50

2 178

PASIVA

-502

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy  č. 2

v y hlášky  č. 504/2002 Sb

IČO
Účetní jednotka doručí: 60458054

příslušnému f inančnímu

Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

řádku

5 6 7
A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 11 491 847 12 338
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A. III. Osobní náklady 4 3 249 101 3 350
A. IV. Daně a poplatky 5 158 10 168
A. V. Ostatní náklady 6 401 4 405
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 54 54
A. VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem 10 15 353 962 16 315
B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 7 861 147 8 008

B. II. Přijaté příspěvky 13 2 394 2 394
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 4 685 788 5 473
B. IV. Ostatní výnosy 15 2 2
B. V. Tržby z prodeje majetku 16 0

Výnosy celkem 17 14 942 935 15 877

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -411 -27 -438
D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -411 -27 -438

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

13.05.2017 nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

spolek Podpora rekreační a zájmové činnosti

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )

Český svaz aerobiku a 

fitness FISAF.cz
Ohradské nám. 1628/7a

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Mgr. Jana Havrdová

1 x

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném 

rozsahu

Činnosti

Označení TEXT
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ZPRÁVY Z KOMISÍ

1. Komise připravuje změny 
    pravidel ve sportovním 
    aerobiku dle avizovaných 
    změn od roku 2017. 
    Změny se týkají všech 
    věkových kategorií a výkon-
    nostních tříd, tzn. jednotli-
    vých pravidel a Soutěžní-
    ho řádu.

2.  Komise bere v úvahu při-
    pomínky z ostatních komi-
    sí, zvlášť z komise trenérů 
    a krajských vedoucích. 
    Komise respektuje finanční 
    a časovou náročnost 
    jednotlivých soutěží.

3. Komise dodržuje půlroční
    lhůtu na oznámení úprav
    pravidel či Soutěžního řádu, 
    proto všechny změny pravi-
    del, které budou platit od 
    2018, byly anoncovány 
    v červnu 2017.

Sportovně - technická komise

4.  STK ze svých závěrů zpracová-
    vá dokument, který je ihned 
    přeposílán do všech klubů.

5.  Na schůzi 20. 11. budou řešeny 
    problémy týkající se nových 
    pravidel fitness od roku 2018, 
    úpravy mezinárodních pravidel 
    ve sportovním aerobiku, 
    problematika skill judge atd.

KOMISE TRENÉRŮ

Činnost komise v roce 2017:

Činnost komise v roce 2017:

1. Návrhy na úpravu pravi-
    del pro sportovní aerobik
    /skoky/.

2. Originalita a přechody 
    u fitness týmů.

3. Výběr reprezentačního  
    oblečení pro ME a MS 
    /mikina, triko/.

4. Zpracování podkladů pro
    Sportovně-technickou 
    komisi /navýšit počet 
    závodníků 2. a 3. VT 
    do finále z 10 na 15 u kat. 
    8 - 10 let a 11 - 13 let singl 
    ženy nad 25 soutěžících; 
    přenášení stepu v případě 
    nemoci závodníka/.

5. Zhodnocení závodní 
    sezony za rok 2017.

Návrhy: Předsedkyně komise 
navrhuje, z důvodu větší infor-
movanosti klubů a trenérů, jme-
novat z každého registrovaného 
klubu zástupce, který bude pře-
dávat informace a podávat 
podněty a připomínky. Na zákla-
dě připomínek bude probíhat 
zpětná vazba k podání podnětů 
pro odborné komise FISAF.cz, 
Výkonný výbor a kancelář 
FISAF.cz.
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KONTROLNÍ KOMISE

1.  Kontrolní komise provádí 
    revize hospodaření VV 
    FISAF.cz; za tím účelem 
    spolupracuje s odborníky 
    a odbornými institucemi, 
    zejména provádějícími 
    audit hospodaření.

2.  Kontroluje plnění usnese-
    ní přijatých Valnou hroma-
    dou FISAF.cz.

3.  Kontrolní komise má 
    minimálně 3 členy.

4.  Kontrolní komise se 
    schází minimálně dvakrát 
    do roka. Její funkční 
    období je 4leté.
 
5.  Kontrolní komise postu-
    puje svá průběžná zjiště-
    ní podle čl. 1 výkonnému 
    výboru FISAF.cz, který je 
    povinen se jimi zabývat.

6.  Průběžně kontrolovala 
     účetní a finanční operace, 
     stav hospodaření s finanč-
     ními prostředky, právy 
     a majetkem FISAF.cz.

7.  Komise doporučila upřes-
     ňovat rozpočet ihned po 
     zjištění výše dotací MŠMT, 
     sponzorů a dalších zdrojů 
     financování svazu. 

8.  Komise ocenila práci 
     účetní a kanceláře svazu. 
                                         
9.  Komplexně kontrolovala 
     činnost FISAF.cz včetně 
     správnosti, funkčnosti 
     a aktuálnosti základních 
     dokumentů FISAF.cz. 

10. Kontrolovala činnost 
      Výkonného výboru FISAF.cz 
      a odborných komisí 
      FISAF.cz.
   

11. Průběžně v roce 2017 
      podávala zprávy 
      Výkonnému výboru 
      FISAF.cz a v případě   
      zjištěných nedostatků 
      navrhovala jejich řešení. 

Komise aktivně pracuje 
pouze ve složení Jana 
Hubačová a Katka Bíma-
nová, ostatním členům je 
pravidelně posílán report 
z činnosti v oblasti 
vzdělávání.

1. Aktivně spolupracujeme 
    s PR agenturou Amaze 
    Media na propagaci vzdělá-
    vacích kurzů prostřednic-
    tvím článků v lifestylových 
    časopisech.

2. Během roku 2017 průběžně 
    upravujeme jak graficky, tak 
    obsahově skripta jednotli-
    vých rekvalifikací tak, aby 
    maximálně vyhovovala 
    i našim absolventům, kteří 
    kurzy zakončí Profesní 
    zkouškou. 

3. Nově jsme nechali do obsa-
    hu skript vytvořit anatomické 
    mapy, které pro školu Fitness 
    profesionálů nakreslil p. Hlavá-
    ček, mj. autor výkresů operač-
    ních postupů. Mapy jsou majet-
    kem svazu a je tedy možné je 
    používat oficiálně do všech 
    materiálů.
  
4. Pravidelně se účastníme 
    největšího evropského fitness 
    veletrhu FIBO, letos jsme s naší 
    školou byli součástí prezentační-
    ho stánku FISAF International, 
    kde jsme rozdali přibližně 
    750 propagačních letáčků naší 
    školy. 
    

6. Pravidelně se také účastní-
    me jednání mezinárodní 
    vzdělávací komise FISAF 
    International při konání me-
    zinárodních závodů.

7. Od září 2017 s námi ukon-
    čila z rodinných důvodů 
    spolupráci Mgr. Hana Ho-
    frichtrová pro rekvalifikaci 
    Pilates, nově spolupracuje-
    me s Mgr. Helenou Vysuši-
    lovou. 

Z našich rekvalifikací do 
profesních zkoušek spadají 
3 kurzy – aerobic, bodystyling 
a pilates.

5. Během letních měsíců jsme 
    vytvořili novou grafickou po-
    dobu diplomů, nyní jsou 
    oboustranné v české 
    i anglické verzi.
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KOMISE VZDĚLÁVÁNÍČinnost komise v roce 2017:

Činnost komise v roce 2017:
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KOMISE KRAJSKÝCH VEDOUCÍCH

1. Komise navrhuje a komple-
    tuje termínovou listinu všech 
    soutěží FISAF.cz (tj. Soutěží 
    SA, FT, ATS, SAMC a to na 
    všech výkonnostních úrov-
    ních.

2. Komise spolupracuje s 
    organizátory, sbírá a třídí
    jejich podněty ze závodů
    a vyhodnocuje je pro příští 
    závody.

3. Komise se snaží zvýšit 
    úroveň soutěží po všech
    stránkách (organizační,
    technické, zabezpečení,
    dodržování registrace, 
    dodržování pravidel apod.)

4. Komise v rámci snahy zvý-
    šit úroveň soutěží navrhuje 
    změny a úpravy pravidel 
    a předává návrhy STK.

5.  Komise se snaží o zvýšení
    počtu závodníků v rámci soutěží 
    FISAF.cz např. formou vytvoření 
    nových soutěží a propagace
    stávajících soutěží mezi novými 
    subjekty.

6. Členové komise jsou organizátoři 
    daných soutěží nebo spolupra-
    cují na jejich organizaci.

    Úkoly stanované a řešené
    pro rok 2017:
    Sledovat průběh soutěží a
    na základě dané situace zajistit 
    řešení vzniklých situací:

●  hodnotit na základě podnětů od 
    organizátorů a komise trenérů 
    úroveň soutěží
●  průběžně pozorovat, hodnotit, 
    zda pravidla jednotlivých typů
    soutěží odpovídají vývoji soutěží,
    navrhovat změny v pravidlech 

a předávat je STK 
(upravena např. pravidla 
ČSH).

Podporovat a propagovat
práci FISAF.cz:

● pokračovat v propagaci
a podpoře projektu Děti 
na Startu.

● v rámci rozšíření působ-
nosti FISAF.cz a propaga-
ce sportu vznik nové sou-
těže - Českomoravský 
pohár - soutěž ve spor-
tovním aerobiku a fitness 
týmech pro začínající 
závodníky.

Činnost komise v roce 2017:

1. Komise pracuje na propa-
    gaci projektů ČSH, DNS. 
    Snažíme se získat finanč-
    ní prostředky pro nově 
    zapojená střediska a zá-
    roveň podpořit stávající 
    střediska DNS. Spolupra-
    cujeme s MŠ, ZŠ v jedno-
    tlivých krajích ČR a také 
    se sportovními kluby ne-
    jen v rámci FISAF.cz.

2. Zajišťujeme reklamu naší 
    činnosti na významných 
    sportovních akcích.

3. V červnu proběhla posled
    ní konference s představe-
    ním projektu DNS v Králo-
    vehradeckém kraji, které 
    účastnilo 30 pedagogů. 

4. Dne 8. 9. 2017 představení pro-
    jektu DNS/ČSH v Brně na Masa-
    rykově univerzitě v rámci mezi-
    národní konference "Život ve 
    zdraví".

5. 

6. Ve spolupráci se společností 
    Nestlé probíhá pro-
    pagace projektu DNS Pra-
    ha Říčany při MDD, na 
    ZŠ Poděbrady.

7. Představení projektu DNS 
    na setkání vedoucích 
    

    spolupráce na edukačních 
    pomůckách, umístění loga 
    DNS na těchto materiálech. 
    Spolupráce v oblasti školení.

8. Počet zapojených středisek 
    194 a 6 025 dětí ve školním 
    roce 2016/2017.

9. Spolupráce s dětskou lé-
    čebnou Mánes v Karlových 
    Varech/připojení projektu 
    DNS k léčbě obézních dětí. 
    Praxe ukazuje, že je-li pro-
    jekt dobře prezentován, je 
    vhodný i jako součást 
    léčebného programu pro 
    děti všech věkových skupin.

9

KOMISE ČESKO SE HÝBE

Činnost komise v roce 2017:

představitelů krajských po-
boček SZÚ. Navržena spo-
lupráce v oblasti propagace.

Pohyb jako elixír života: konfe-
rence o tom, jak žít zdravěji 
proběhla 26. 9. 2017 v historic-
kých prostorách Senátu Parla-
mentu ČR v rámci Evropského 
týdne sportu.
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NAŠE PROJEKTY

Celorepubliková soutěž 
týmových skladeb Česko se 
hýbe se školách plných zdra-
ví je jedním ze stěžejních 
projektů iniciativy Česko se 
hýbe, jehož hlavním cílem je 
motivovat českou populaci k 
pravidelnému pohybu a 
zdravějším stravovacím ná-
vykům. Jedno bez druhého 
nemůže fungovat jako před-
poklad pevného zdraví a zej-
ména preventivního boje 
s obezitou, který je pro celou 
naší populaci více než 
aktuální.

Soutěž je určena pro mateř-
ské, základní a střední školy, 
školní kluby a školní volno-
časové aktivity a její primární 
náplní a cílem je formou po-
hybu a tance motivovat děti 
a mládež v různých věko-
vých kategoriích (od 5 do 

Na začátku roku 2017 byla za-
hájena již 5. sezóna této oblíbené 
republikové soutěže. V jarní se-
zoně se opět uskutečnilo 8 pos-
tupových kol po celé České re-
publice pod hlavičkou FISAF.cz 
ve spolupráci s Asociací Školních 
Sportovních Klubů ČR. Všech 
postupových kol se zúčastnilo 
celkem 3 571 účastníků. 

Tento ročník zaznamenal rekord-
ní nárůst počtu účastníků a to 
zejména v postupových kolech. 
I přesto, že se jedná o soutěž 
jednokolovou, mnohdy se sou-
těžní dny konaly i téměř 10 ho-
din např. neuvěřitelné množství
dětí bylo na brněnském kole,
kam přijelo téměř 1 200 závodní-
ků a závodnic.

Náročný finálový den si 
nakonec užilo přes 1 700 
závodníků ve všech věko-
vých kategoriích a ve 169 
skladbách různého žánru.
Ani v letošním roce na tuto 
soutěž nezanevřely týmy 
tělesně postižených se 
svými skladbami.Počet tý-
mů v této kategorii neni 
velký, ale nadšení a láska 
k pohybu ěchto dětí je 
úžasná.

Vzhledem k velkému 
množství závodníků se 
finále 6. ročníku v Praze 
bude konat již ve dvou 
dnech: 31. 5. - 1. 6. 2018.
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Samotné finále se kona-
lo 2. června 2017 také 
v Brně, v Univerzitním 
centru Kampus. 

18 let) k fyzické aktivitě a ukázat 
 jim, že aktivní trávení volného 
času je zábava.



MÉDIA & KOMUNIKACE 

ČESKÁ TELEVIZE

MČR 2017 - Plzeň - 6. - 8. 10. 2017
68 minutový záznam
3 723 internetových zhlédnutí/ 5 odvysílaných časů a záznamů

PR MÉDIA
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Českého svazu aerobiku

 a fitness FISAF.cz

25. let
1992 - 2017
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NAŠI PARTNEŘI
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FOTOGALERIE

15



Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
www.fisaf.cz


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

