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1 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTKY

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové FISAF.cz,

výroční zprávu za předchozí rok tradičně připravujeme až na podzim roku aktuálního. O co jiný je 
pohled na celou naši činnost v letošním, zcela výjimečném roce, kdy jarní i podzimní část sezóny 
výrazně přibrzdila celosvětová pandemie koronaviru!? S úsměvem se můžeme potěšit krásnými 
výsledky našich závodníků z ME v Krakově a MS v Leidenu a pevně věřit, že rok 2020 se snad již více 
nebude opakovat. Nepamatuji si, že by kdy v naší historii došlo ke zrušení všech našich titulárních 
mezinárodních závodů, a kdy je v zásadním ohrožení i mistrovství republiky (tento úvodník píši 
25.10.)! Nechci však v tuto chvíli plakat nad rozlitým mlékem a podobně jako většina planety 
přinášet špatné a pesimistické zprávy.

Buddhistické vnímání světa mluví o krizi jako o nebezpečí a současně příležitosti. Mně přijde 
výstižný i tento příběh: Přijdete večer domů z příjemného večírku a před vašimi dveřmi je 
vysypaná hromada nevonícího odpadu. Tu hromadu jste si neobjednali, nechtěli jste ji a ani jste si 
ji nezasloužili. Máte dvě možnosti, jak se k věci postavit. Buď budete chodit kolem a bědovat, jak je 
svět nespravedlivý... Smrdutý odpad pak postupně zaplní vše kolem vás, a to nejen, co se věcí týká, 
ale zaneřádí i vaše myšlenky. Postupně přijdete o své blízké i přátele, protože prostě nebudete 
snesitelní pro normální život. Nebo zvolíte druhý přístup a - po krátkém vydýchání se a 
zanadávání si -, se prostě zujete z jehlových lodiček (pánové prominou drobnou genderovou 
nevyváženost :-), nasadíte holínky, vezmete kyblík nebo rovnou kolečko a onen nevábný odpad 
odvezete na zahradu. Tam jím pohnojíte kytky. Možná budete hnojit celkem dlouho, možná 
kyblíků i koleček bude víc, ale zcela jistě bude výsledkem pořádek před domem a zahrada pestře 
kvetoucí a vonící široko daleko.

Práce, kterou náš svaz - stejně jako mnoho dalších spolků ze sportovního prostředí, fitness centra 
a další sportovní kluby z podnikatelského prostředí - dělá, má smysl a obrovskou cenu. I dávno v 
době necovidové bylo zcela jasné, že právě pravidelná fyzická aktivita je nejlepší prevencí i velmi 
efektivním lékem pro celou řadu civilizačních onemocnění. Dokonce má, společně s úpravou 
stravování, svou obrovskou finanční hodnotu, protože by dokázala ušetřit státnímu rozpočtu na 
zdravotnictví až jednu třetinu ročních nákladů. Zrovna nám všem není třeba opakovat, jak 
důležité je se hýbat, hlídat si váhu, žít čiperný a aktivní život. Jen široká veřejnost, a to zdaleka 
nejen u nás v České republice, vnímá naši trvalou propagaci pohybu jako klišé, jako prázdná slova. 
Každému je přece jasné, že by se měl hýbat. ALE… zrovna nemá čas, peníze, chuť, energii a... bla 
bla bla. Možná bohužel musel přijít nějaký prudký náraz do zdi, díky kterému se rozbřesklo i těm 
největším odpůrcům pohybu! Možná je to právě COVID-19, který poukázal na rizika nadváhy, 
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obezity, vysokého krevního tlaku, diabetu a mnoha dalších onemocnění přímo souvisejících s 
nedostatkem pohybu. Možná smutné číslo mrtvých, z nichž celá řada trpěla metabolickým 
syndromem a rozhodně nebyla ve vysokém seniorském věku, otevře oči i oněm věčným 
vymlouvačům. A pro nás, profesionály z oblasti pohybu, a nebojím se říci ani přímo FITNESS, je to 
ona příležitost. My víme, jak naučit správnému pohybu děti, dospělé, seniory. Máme k tomu 
vybavená sportoviště, máme letité zkušenosti, máme elán a baví nás to. Ve srovnání s tím je jedna 
ztracená závodní sezóna celkem k přežití, co myslíte?

Pojďme tedy na chvíli schovat nablýskané závodní dresy do skříně, nasaďme si rukavice, přivezme 
kolečko a jdeme na to: covidovým odpadem pohnojme společně své zahrady, na kterých začne 
brzy růst něco nového a krásného! Protože jednoho dne tato příšerná epidemie skončí a covid se 
zařadí mezi celou řadu jiných onemocnění. Věřme však, že i díky naší práci, a to nejen v 
tělocvičnách a na hřištích, ale také v médiích, při vzdělávání, při neustálém opakování stejné 
myšlenky ve svém vlastním okolí, bude lidí, kteří budou v budoucnu umírat na nemoci přímo 
související s nedostatkem pohybu, čím dál tím méně.

Přeji vám hodně sil, trpělivosti a dobré energie!
Jana Havrdová
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2 FISAF.CZ - ORGÁNY A KOMISE

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
Ohradské nám. 1628/7a, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 60458054, DIČ: CZ 60458054
Bankovní spojení: 19 -1457870297/0100

Kancelář:
Prezidentka FISAF.cz:

Mgr. Jana Havrdová

Hlavní manažerka:
Jitka Literová

Manažerka vzdělávání:
Jana Hubačová

Office asistentka:
Denisa Sládková

Autorka projektu Děti na startu:
Jana Boučková

PR a komunikace s médii:
Zuzana Rybářová

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz
www.detinastartu.cz
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Výkonný výbor:
 Jana Havrdová - předseda VV a prezidentka FISAF.cz

Jitka Literová, Jana Hájková, Eva Fajfrlíková, Jitka Hofmannová, 
Kateřina Bímanová, Jana Boučková, Dagmar Zitová 

Komise sportovně-technická:
Jana Hájková - předseda

Lucie Balharová, Klára Benešová, Veronika Buriš, Michaela Diviš, Josef Dvořák, 
        Eva Fajfrlíková, Iva Farářová, Magdalena Husáková, Martin Pergl, Táňa Šotková, 

        Hana Šulcová, Jana Zachariášová

Komise krajských vedoucích:
Eva Fajfrlíková - předseda

Lucie Balharová, Romana Beranová, Jana Boučková, Iva Farářová,
 Jitka Hofmannová, Iva Chalupníčková, Jana Svatošová, Nikola Šťastná, Eva Trhoňová

Komise trenérů:
Jitka Hofmannová - předseda

Michaela Diviš, Klára Prošková, Martina Wudyová, Michaela Mádrová, 
Sylva Košacká, Lucie Balharová, Veronika Buriš, Vlaďka Barešová, Iva Farářová, Barbora Ptáčková

Komise vzdělávání:
Kateřina Bímanová - předseda

Dana Nováková, Diana Minaříková, Jana Boučková, 
Helena Felcmanová Vysušilová, Andrea Smékalová, Jana Zachariášová

Komise Česko se hýbe:
Jana Boučková - předseda

Lucie Ajchlerová, Jana Bízková, 
Klára Jandová, Eva Trhoňová

Komise kontrolní:
Dagmar Zitová - předseda

Vlaďka Koreňová, Lenka Vajsová

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz
www.detinastartu.cz
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3 ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Závodní aerobik:

Kluby: 92  

Registrovaných členů: 2 750

Trenéři: 286

Závodníci: 2 494

Rozhodčí: 38

Děti na startu: 

256 registrovaných středisek

8 644 dětí ve věku 4 – 9 let

Nejvíce středisek je ve Středočeském 
a Jihočeském kraji s počtem 44.

 

Fisaf má tedy celkem 11 394 členů.
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4VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2019

 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019 (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2 IČO
vyhlášky č. 504/2002 Sb 60458054

Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

řádku

5 6 7
A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 11 165 112 11 277
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A. III. Osobní náklady 4 3 275 28 3 303
A. IV. Daně a poplatky 5 280 3 283
A. V. Ostatní náklady 6 534 1 535
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 36 36
A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 67 67
A. VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem 10 15 357 144 15 501

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 10 063 32 10 095
B. II. Přijaté příspěvky 13 1 087 1 087
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 3 604 366 3 970
B. IV. Ostatní výnosy 15 276 276
B. V. Tržby z prodeje majetku 16 2 2

Výnosy celkem 17 15 030 400 15 430

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -327 256 -71
D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -327 256 -71

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

1.5.2020 nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

spolek Sportovní činnosti

Maloobchod se sportovním vybavením

Mgr. Jana Havrdová

Činnosti

Označení TEXT

Český svaz aerobiku a 
Ohradské nám. 1628/7a

155 00 Praha 5 - Stodůlky
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 ROZVAHA ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019 (v celých tisících Kč)

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 111 72

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 125 125

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -18 -53
B. Krátkodobý majetek celkem 2 050 1 875

B. I. Zásoby celkem 99 44

B. II. Pohledávky celkem 160 240

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 725 1 507

B. IV. Jiná aktiva celkem 66 84
Aktiva celkem 2 161 1 947

3 4
A. Vlastní zdroje celkem 1071 726

A. I. Jmění celkem 285 12

A. II. Výsledek hospodaření celkem 786 714
B. Cizí zdroje celkem 1 090 1 221

B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 8 29

B. III. Krátkodobé závazky celkem 682 1 045

B. IV. Jiná pasiva celkem 400 147
Pasiva celkem 2 161 1 947

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

spolek Sportovní činnosti

Maloobchod se sportovním vybavením

16

Součet A. až B. 20

17

18

19

Součet A.I. až A.II. 12

13

14

Součet B.I. až B.IV. 15

Součet A. až B. 11

b c

PASIVAOznačení

a

Součet B.I. až B.IV. 6

7

8

9

10

Označení

a
Součet A.I. až A.IV. 1

2

3

číslo 

řádku

1.5.2020

60458054

IČO

b

Český svaz aerobiku a fitness 

FISAF.cz                                
Ohradské náměstí 1628/7a                                

Praha 13 - Stodůlky                                

15500

c

AKTIVA
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. 

dni účetního 

období

číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. 

dni účetního 

období

4

5
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5ZPRÁVY Z KOMISÍ

1. Složení komise
 Předseda: Eva Fajfrlíková
 Členové:  Lucie Balharová, Romana Beranová, Jana Boučková, Iva Farářová, Jitka Hofmannová, 
        Iva Chalupníčková, Jana Svatošová, Nikola Šťastná, Eva Trhoňová

2.  Jednání komise
 Termíny: 10. 6. 2019
 Aktuální problémy byly řešeny přes e-mail.

3. Činnost komise vychází z článku C, bod VIII. Stanov Fisaf.cz
    Komise navrhla a zkompletovala termínovou listinu všech soutěží FISAF.cz ( soutěží SA, FT,       a)
  ATS, SAMC, ČSH, ČMP) pro závodní sezónu 2020. Úzce spolupracovala s komisí trenérů 
  a snažila se vyjít vstříc a zapracovat všechny návrhy.
  Komise se snaží zvýšit úroveň soutěží po všech stránkách (organizační i technické ).                    b)
  Na základě spolupráce s organizátory reagovala na podněty pro zlepšení další organizace 
  jednotlivých závodů. Pro nadcházející závodní sezónu oslovila nové organizátory a tímto 
  se snažila zvýšit atraktivitu soutěží, pořádáním závodů v různých městech ČR. 
  Všichni členové komise jsou organizátoři alespoň jednoho závodu soutěží svazu. 
  Komise ve snaze zvýšit úroveň soutěží a zvýšit počty závodníků zejména na soutěži SAMC, c)
  ČMP a ČSH navrhla změny pravidel, návrhy předala komisy STK a podílela se na jejich 
  úpravách. 
  Komise navrhla a zpracovala Etický kodex účastníků soutěží FISAF.cz, který by měl přispět k d)
  větší ohleduplnosti účastníků soutěží a zlepšení kvality pořádku v halách. I tímto způsobem 
  se snaží zvýšit kvalitu soutěží. 

4. Úkoly
  I nadále sledovat průběh jednotlivých závodů, hodnotit úroveň závodů a na základě a)
  podnětů zlepšovat organizaci všech soutěží svazu. Oslovit další organizátory a tím zvyšovat 
  atraktivitu soutěží. 
  Dále pozorovat vývoj jednotlivých soutěží a popřípadě navrhovat změny pravidel, které b)
  povedou k jejich stále vyšší úrovni. 
 c) Dokončit propagační materiál pro soutěž ČMP a propagovat soutěž hlavně ve školách. 
  Navázat větší spolupráci s orgány odborů sportu a AŠSK v jednotlivých krajích. 

Praha 20. 10. 2019
Zpracovala: Eva Fajfrlíková

KOMISE KRAJSKÝCH VEDOUCÍCH
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KOMISE TRENÉRŮ
1. Složení komise
 Předseda: Jitka Hofmannová
 Členové:  Michaela Diviš, Klára Prošková, Martina Wudyová, Michaela  Mádrová, Sylva Košacká,  
        Lucie Balharová, Veronika Buriš, Vlaďka Barešová, Iva Farářová, Barbora Ptáčková

2. Jednání komise
 Termíny: 8. 3. 2019 a 4. 6. 2019
 Aktuální problémy byly řešeny přes e-mail.

3. Činnost komise vychází z článku VI. Stanov Fisaf.cz
 Komise trenérů se podílela na návrhu termínů soutěží pořádaných Fisaf.cz pro závodní rok 2020
 KT pracovala s KKV a tím se dobře zapracovaly požadované návrhy z obou komisí.
 KT navrhovala STK, 
  a) aby zvážila možnost, že ve 3.VT v kat. 6 – 7 let a 8 – 10 let budou startovat závodníci pouze
    max. ve dvou startech (např. singl + Fitnes, nebo Tria + Step AE atd…….)
  b)  možnost pro 1.VT. kat. 8 – 10 let závodit pouze jednokolově – důvod jsou v menším počtu 
   a ještě nemají nominační závody
  c) doplnění přestupního řádu o větu, že když trenér požádá o hostování závodníka z jiného 
   klubu musí vše nejdříve řešit z trenérem daného klubu a pak teprve může oslovit závodníka 
   o kterého má zájem
 KT zhodnotila: 
  a) že jarní i podzimní závody jsou připraveny organizačně na vysoké úrovni, ale co nám dělá 
   neustále velký problém je řešení neukázněných rodičů a závodníků, zatím veškeré opatření 
   je marné.
  b) účast na ME, které se uskutečnilo v Polsku a dohodla se, že se musí zlepšit určité základní 
   organizační věci. např. moderátor, zkouška plochy, info o výsledcích, slavnostní nástup atd.
 KT doporučuje: 
  a) vypracovat závodní řád kde bude jasně řečeno, že rodiče patří do hlediště a né na plochu, ale 
   i nesoutěžní děti a ostatní diváci
  b) aby rozhodčí + trenér + závodník – dodržoval úctu, respekt, toleranci a slušné chování 
   …..pokud tohle budeme dodržovat , budou závody příjemnější pro všechny zúčasněné
 KT Hodnotí spolupráci s STK, VV, KKV, s panem Dvořákem velmi dobře
                       
4. Úkoly vyplývající z Valné hromady FISAF v roce 2018
 Všechny úkoly byly splněny, komise pracovala aktivně a konstruktivně, hlavně elektronickou cestou.

5. Plán pro rok 2019
 Přání předsedy komise je, aby KT pracovala i další rok ve stejném složení, protože je konstruktivní, 
 akční a tvořivá.

Praha 23. 9. 2019
Zpracovala: Jitka Hofmannová
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1. Složení komise
 Předseda:  Jana Hájková
 Členové:  Lucie Balharová, Klára Benešová, Veronika Buriš, Michaela Diviš, Josef Dvořák, 
        Eva Fajfrlíková, Iva Farářová, Magdalena Husáková, Martin Pergl, Táňa Šotková, 
        Hana Šulcová, Jana Zachariášová

2. Jednání komise
 Termíny: 18. 6., 13. 11. 2019. 
 Aktuální problémy byly řešeny přes e-mail.

3. Činnost komise vychází z článku VI. Stanov Fisaf.cz
 a) Komise připravuje změny pravidel ve sportovním aerobiku dle avizovaných změn 
  na mezinárodní poli. Změny se týkají všech věkových kategorií a výkonnostních tříd, 
  tzn. jednotlivých pravidel a Soutěžního řádu. Poslední avizované změny byly zaslány trenérům 
  jako „Zpráva pro trenéry“ ze zasedání STK dne 18. 6. 2019.
 b) Hlavní změny:
  a. Prezence na závodech samoobslužnou formou.
  b. Sjednocení věkových kategorií v soutěžích ČMP, ČSH, ATS.
  c. Rozdělení postů rozhodčích v soutěžích ČMP a ČSH.
  d. Úprava věkových kategorií SAMC.
  e. Úprava počtu závodních kol pro kategorie 8 – 10 let a počtu startů pro II. a III. VT tak, aby bylo 
   co nejvíce předcházeno fenoménu rané specializace.
  f. Nasazení dvou panelů rozhodčích pro soutěže II. a III. VT.
 c) Příprava a zveřejnění postupů a sestupů závodníků z a do VT.
 d) Stále se opakujícím problémem na závodech je nenahlašování náhradníků v jednotlivých 
  kolech, což znemožňuje kontrolu věkových kategorií.

5. Plán pro rok 2019
 Doškolení rozhodčích proběhne 4. 1. 2020 se zaměřením na hodnocení skill. 

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

Praha 20. 10. 2019
Zpracovala: Jana Hájková
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1. Složení komise
 Členové komise: Lucie Ajchlerová, Jana Bízková, Klára Jandová, Eva Trhoňová

2. Jednání komise
 Komise se pravidelně nescházela, vše bylo řešeno korespondenčně, nebo telefonicky.

3. Činnost komise
 Česko se hýbe  -  postupová kola a celorepublikové finále, propagace zdravého životního stylu 
 a činnosti svazu jako celku.
 Děti na startu - zajišťování školení, otevírání středisek, propagace, reklama
 
 Děti na startu
 Školení nových lektorů: 
  16. - 17. 3.  2019   Praha 
   6. -  7.4. 2019   Olomouc
  1. -  2.6. 2019   Praha
  11. - 12.10. 2019   Jihlava/ SZÚ
  31. 8. - 1. 9. 2019  Praha
 Inspirativní školení Děti na startu:
  16. 3. 2019   Praha
  30. 8. 2019  Praha 
 Školení na klíč:
  14. 6. 2019   MŠ Beruška Liberec
  6. 9. 2019   MŠ Žacléř
   27. 9. 2019  MŠ Bakov nad Jizerou
  18. 10. 2019   MŠ Semily
  26. 10. 2019  MŠ Šumperk
  08. 11. 2019  MŠ Kladno
 
Další činnost: informace, návrhy, doporučení 
· Od ledna 2019 soutěže SAMC, ČSH, ČMP pod jedním soutěžním dnem, pozitivně hodnoceno 
 počítačové zpracování přihlášek, fakturace a hodnocení.
· 12. 4. 2019 Hry všestrannosti DNS - pilotní akce v Železném  Bodě - účast cca 300 dětí ze středisek 
 DNS pod klubem FSA Jany Boučkové
· 26. 4. 2019 Konference  „ZDRAVÉ ČESKO“
· Prezentace projektu Děti na startu v krajích , kde je hlášeno málo středisek.
· 27. 9. 2019 konference Pohyb na předpis
· BEACTIV 2019 - intenzivní týden pohybu pod vedením profesionálů
· 19. 10. 2019 Republikové finále ČMP

KOMISE ČESKO SE HÝBE
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· 7. 11. 2019 seminář v Centru pohybu Pavla Koláře
 
 Česko se hýbe
 Nominační kola: České Budějovice, Plzeň, Mladá Boleslav, Praha, Praha (bez SAMC), 
           Brno (bez SAMC), Ostrava, Louny, Olomouc,MČR SAMC Praha, Finále ČSH Praha 
 
 Úprava pravidel ČSH 17. 6. 2019
 Školení k upraveným pravidlům 19.9. 2019: lektor Skopová, Hájková, Pergl

4. Plány pro rok 2019
 Nově zařadit soutěže ATS pod ČSH. 
 Nadále vylepšovat počítačové zpracování soutěží ČMP, ČSH, SAMC, ATS.
 Připravovat školení a vzdělávací programy, inspirativní dny.  
 Propagace:  Hry všestrannosti DNS - tři věkové kategorie
 Propagace a podpora činnosti Sportmánie- nadstavba aktivit pro děti od 10-15 let
 
 Doporučení dle nejlepších finančních podmínek nadále spolupracovat:
 Deníčky - tiskárna Zaplatílek 
 Trička - nový dodavatel, výhodná cena (p. Fuksa)
 Pokračuje spolupráce s firmou Decathlon, Jipast, nově spolupráce s firmou Pompo

Praha 29. 9. 2019
Zpracovala: Jana Boučková
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1. Složení komise
 Předseda:  Kateřina Bímanová
 Členové: Dana Nováková, Diana Minaříková, Jana Boučková,  Helena Felcmanová Vysušilová,  
     Andrea Smékalová, Jana Zachariášová

2. Jednání komise
 Pravidelně se komise nescházela, vše bylo řešeno korespondenčně v rámci EDU reportů v každém 
 měsíci.

3. Činnosti komise vychází z článku VII. Stanov FISAF.cz
 a)  Noví členové komise se hlavně zapojili do diskuzí ohledně úpravy webových stránek pro lepší 
  zpřehlednění nabídky kurzů pro potencionální zájemce. Na jednání komise byly řečeny od členů 
  přínosné diskuzní příspěvky. Dana Nováková zpracovala konkrétní možnou novou strukturu 
  webu. Vzhledem k tomu, že se komise nakonec nedohodla na vytvoření nových webových 
  stránek nebo změně stávajících a také k časové prodlevě byly stránky kanceláří Fisaf.cz upraveny 
  – všichni členové komise se shodli, že designově i přehledností se jedná o lepší webové stránky 
  než byly stávající. Využití modernějších technologií popř. postavení nového webu je velmi 
  finančně náročná záležitost, proto stále fungují revitalizované webové stránky. V budoucnu 
  budeme ještě na menších úpravách pracovat což je i náš úkol pro další období. 
 b) Průběžně během prvního pololetí roku 2019 jsme stále pokračovali na přípravě podkladů pro 
  získání mezinárodní akreditace EuropeActive a můžeme se pochlubit, že 19.8.2019 jsme jí získali, 
  znamená to pro nás nejvyšší možné uznání kvality našeho vzdělávacího systému v oblasti fitness 
  v Evropě. Akreditaci vlastníme pro rekvalifikační kurzy Instruktor aerobiku, Instruktor 
  bodystylingu a Instruktor základních pohybových aktivit dětí a mládeže. Absolventi těchto 
  rekvalifikací získají osvědčení také od EuropeActive a budou součástí evropského fitness 
  registru, kde bude ověřeno jejich vzdělání, což jim může i zajistit lepší možnost získání 
  pracovního uplatnění v oblasti fitness v Evropě. 
 c) Pravidelně se účastníme největšího evropského fitness veletrhu FIBO, kde jsme nechyběli ani 
  letos.
 d) Aktivně stále spolupracujeme s agenturou Amaze na propagaci vzdělávacích kurzů, 
  propagujeme naše kurzy na FB profilu Škola fitness profesionálů FISAF.cz a rozesíláme 
  informační hromadné emaily s informacemi o naší škole. 
 e) V roce 2018 prošlo vzdělávacím systémem okolo 580 účastníků ve zhruba 70 různých kurzech, 
  udělili jsme 39 rekvalifikačních osvědčení. 

KOMISE VZDĚLÁVÁNÍ

Praha 14. 10. 2019
Zpracovala: Jana Hubačová
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KONTROLNÍ KOMISE

1. Složení komise
 Předseda: Dagmar Zitová
 Členové:  Vlaďka Koreňová, Lenka Vajsová 

2. Jednání komise
 Termíny: 23. 6. 2019, korespondenčně v průběhu roku, 5. 11. 2019 

3. Činnosti komise vychází z článku X. Stanov FISAF.cz
 Kontrolní komise provádí revize hospodaření VV FISAF.cz; za tím účelem spolupracuje s odborníky 
 a odbornými institucemi, zejména provádějícími audit hospodaření;
 Kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou FISAF.cz;
 Kontrolní komise postupuje svá průběžná zjištění podle čl. 1 výkonnému výboru FISAF.cz, který 
 je povinen se jimi zabývat.

Obecná činnost komise
Komise průběžně kontrolovala účetní a finanční operace, stav hospodaření s finančními prostředky, 
právy a majetkem FISAF.cz. 
Komise doporučila upřesňovat rozpočet ihned po zjištění výše dotací MŠMT, sponzorů a  dalších zdrojů 
financování svazu. 
Komplexně kontrolovala činnost FISAF.cz včetně správnosti, funkčnosti a aktuálnosti   
základních dokumentů FISAF.cz. Upozornění na platnost dokumentů uvedených na 
 webových stránkách FISAF.cz. 
 Kontrolovala činnost Výkonného výboru FISAF.cz a odborných komisí FISAF.cz.
 Průběžně v roce 2019 podávala zprávy Výkonnému výboru FISAF.cz a v případě   
 zjištěných nedostatků navrhovala jejich řešení.

Konkrétní činnost komise
Zejména provedla kontrolu vyúčtování konaných závodů, požadovala od organizátorů závodů 
upřesnění některých nákladů. Upozornila na problematiku vybírání vstupného organizátorem, dále na 
ekonomičtější řešení převozů soutěžní plochy (Čechy zajišťuje pan Bouček, Moravu pan Svatoš). 
Doporučila připravit organizátorům cenový přehled přijatelných nákladů u jednotlivých položek. Dále 
doporučuje upřesnit orientační cenu u odměn a volbu medailí či pohárů u ČSH, ČMP (základní kola, 
finále). Komise podala návrhy na změny ve Smlouvě s organizátorem. Doporučila povinnost předkládat 
rozpočet akce. 
Při kontrole faktur upozornila na povinnost vyplnění ceny za jednotku, počet jednotek, nebo na základě 
konkrétní objednávky, často chybí termín konání akce, její název.  U odměn organizátorů doplnit, že se 
jedná o odměnu na základě Smlouvy FISAF s organizátorem. 
U faktur lektorů na školení také doplňovat konkrétní částky. 
Jako vzorové jsou faktury pana Šulce. 
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Komise doporučila aktualizovat Směrnici odměňování. Doporučila ve Směrnici odměňování vyjasnit 
pravidla pro cestovné a stravné. Upřesnit rozdíly v částkách odměn ve fakturách a dohodách rozhodčích 
u stejného závodu, způsobené zahrnutím cestovného do faktury. Vzhledem k nedostatkům ve 
fakturách a nutností dořešit jízdné komise navrhuje, aby rozhodčí, který je OSVČ a náklady na jízdné si 
dával do faktur, vyplňoval dohodu a tím i cestovní příkaz. Tento návrh vychází ze skutečnosti, že na 
jednom závodě bylo několik rozdílných výší odměn za rozhodování. 
Znovu upřesnit jízdné, kdy podle Vyhlášky se má skládat z částky za použití vozidla a za pohonné hmoty.  

Vzdělávání
Nadále zvyšovat prestiž, jedná se o vysokou úroveň vzdělání. Sledovat ceny vzdělávacích akcí na trhu, 
tak aby úprava cen kurzů byla odpovídající střední cenové hladině. 
Porovnání a úprava cen kurzů, ujednotit roztříštěnost a nepřehlednost v jednotlivých stupních 
sloučením základní a nadstavbové úrovně. Komise doporučuje větší spolupráci s krajskými vedoucími 
(propagace FISAF v krajích).

Rozpočet byl předložen, předpokládané příjmy převyšují rozpočet výdajů (kladná bilance).
Kancelář je v této oblasti velmi aktivní a daří se jí získávat poměrně vysoké částky na činnost, pro kluby, 
podporu mládeže. Doporučujeme pro další rok finančně nebo dárky ocenit aktivní členy komisí za jejich 
práci a nadále podporovat vzdělávání. 
Top ten hodnocení do kritérií zahrnout členskou základnu registrovanou ve FISAF, DNS? Sportmánii a 
navýšit body za soutěž cílové skupiny závodníků tj. seniorů I. VT.
Zpětné zprávy hlavních rozhodčích a ředitelů závodů (pokud je píší) vyhodnocovat. Není zcela jasné, 
kdo je zpracovává. Zvážit jednotnost úpravy pro zprávu organizátora. Zvážit zda by nestačila jedna ve 
spolupráci ředitele závodu a hlavní rozhodčí. Případně požadavek STK na zprávu (připomínky) hlavního 
rozhodčího. 
Zasílat zápisy z jednání komisí kontrolní komisi. 

4. Úkoly vyplývající z Valné hromady FISAF v roce 2018 
 Z jednání nevyplynuly žádné úkoly pro činnost kontrolní komise. 

Praha 19. 9. 2019
Zpracovala: Dagmar Zitová
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6 ÚSPĚCHY NA ME A MS 2019

MISTROVSTVÍ EVROPY

Aerobiková velmoc. Tak se přezdívá České republice, jejíž závodníci právě potvrdili pověst 
světové špičky na Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech v polském 
Krakově. Naše závodnice Adéla Citová, která je zároveň mistryní světa v kategorii dospělých žen, 
získala zlatou medaili, jež jí ve sbírce ještě chyběla.

Adéla Citová z Juniorského fitness klubu Louny je miláčkem publika a do své choreografie dala nejen 
maximální výkon, ale také emoce. A že jich na letošním evropském šampionátu neměla málo. Snad 
největší ale zažila při nominačních závodech ještě v České republice, kterých se zúčastnila den před svou 
maturitou. I přes velké vypětí zde svou přemožitelku nenašla a stejně tomu bylo i na evropském 
mistrovství, kde poprvé triumfovala. Perfektní výkon čerstvé maturantky, z něhož prýštila pozitivní 
energie, tak ocenili nejen diváci povzbuzující v hale, ale také porota svým nejvyšším hodnocením. Zlato 
patří Adéle Citové zcela právem.

Adéla Citová ovšem získala zlatou medaili hned dvakrát, podruhé v dospělých duích s Karolínou 
Jánskou ze stejného klubu. Viktorie Prokopová zase zazářila s Andreou Švihálkovou a Brentonem 
Andreolim v dospělých triích. „Choreografie tohoto tria byla rozhodčími označena za jednu z vůbec 
nejhezčích v historii mezinárodních závodů, velmi se podařila a ocenilo ji také publikum,“ podotýká Jana 
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MISTROVSTVÍ SVĚTA

Královnou světového aerobiku v kategorii dospělých žen se tento víkend v nizozemském 
Leidenu stala česká závodnice Adéla Citová z Juniorského fitness klubu Louny. Jako vůbec první 
Češce v historii se jí přitom podařilo obhájit tento titul podruhé! Konkurence na Mistrovství světa 
ve sportovním aerobiku byla letos obrovská, přesto si Češi odvážejí rekordní počet medailí, a to 
ve všech kategoriích.

“Jsme šťastné, protože vezeme domů obhajobu a to se ještě nikomu z Čech nepovedlo. Jsem na Áďu 
moc pyšná,” podělila se o své dojmy bezprostředně po vyhlášení výsledků trenérka Jitka Hofmannová. 
Její svěřenkyně Adéla Citová se přitom ještě před šampionátem potýkala s velkým nachlazením a 
konkurence, zejména v dospělé kategorii, byla obrovská.

Devatenáctiletá Adéla však dala do sestav maximum a v nejpopulárnější dospělé kategorii žen nakonec 
předčila nejen všechny své současné rivalky, ale i famózní Češky, které na světové zlato dosáhly v historii 
jednou: Denisu Barešovou a Olgu Šípkovou.

Skvěle pak skončily i další české závodnice – Viktorie Prokopová z Fitness Center Báry a Hanky Šulcové 
získala třetí místo a Karolína Kudláčková ze Studia K Barrandov čtvrté.

Čeští závodníci ovládli také dospělou kategorií trií: zlatou medaili získali Viktorie Prokopová, Andrea 
Švihálková a Brenton Andreoli z Fitness center Báry a Hanky Šulcové a stříbrnou Barbora Bucháčková, 
Eliška Fajfrlíková a Eliška Pechmannová z Aerobic Klub Lady Plzeň.

Češky se na mistrovství světa představily i v nové kategorii SA MASTER. Bronzovou medaili vybojovala 
Jindřiška Čížková ze Sport Academy Kladno, která se zároveň před týdnem stala mistryní ČR. 
Choreografii vytvořila s kamarádkou sama, trenérkou je jí vlastní sestra. “Dlouho jsem nezávodila, 
dávám zatím přednost dětem. Nedělám to proto, že bych potřebovala něčeho dosáhnout, ale proto, že 
se chci hýbat. Tato nová kategorie pro mě byla výzvou,” uvedla Jindřiška Čížková.
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