
Skvělý výsledek  TEREZY SATTKOVÉ 
 

V pátek 29. 4. 2011 proběhl ve FACE ACADEMY v Praze první ročník FACE NEW TALENT OF FITNESS.  

Do soutěže se přihlásilo 17 skvělých prezentérů aerobic, dance aerobic a step aerobic z ČR, Slovenska  
a Polska. Celkovým vítězem se stal Lukas Zembaty z Polska a vítězem pro Českou republiku je Iva 
Mojžíšková, jako další v pořadí se umístila Tereza Sattková . Iva Mojžíšková bude reprezentovat Českou 
republiku na evropském finále soutěže NEW FALENT OF FITNESS během Wellness Expo v italském 
Rimini. 

Co bylo pot řeba pro ú čast v sout ěži udělat? 

 Zaslat sportovní životopis a DVD s 20 minutovou choreografií ve stylu Dance aerobik o délce 32 dob 
symetricky nebo 48 dob asymetricky. Po vyhodnocení všech 
DVD porota, vedena ředitel FACE JULIO PAPI (španěl), 
pozvala na semifinále 18 soutěžících. Finále se konalo 
v největším školícím centru FACE CZECH FITNESS  
v Praze. Tereza byla do této soutěže vybrána. 
V dopoledním semifinále se každý soutěžící prezentoval 
během 15-minutové výukové minilekce. Hudba byla dodána 
porotou. Porota v čele s Juliem Papi hodnotila výkony na 
základě 5 kritérií – showmanship, charisma, komunikační 
dovednosti, technika, didaktika.  
Navíc bonusové body byly uděleny tomu, kdo přesvědčil 
porotu o svém výjimečném talentu, tzv. X-factoru prezentéra. 
V porotě zasedli kromě Julia Papi další známí čeští 
prezentéři - Zuzana Švíková, Klára Buzková, Roman 
Ondrášek a Lenka Velínská. Po tomto maratonu postoupilo 
do finále pět nejlépe hodnocených prezentéru: 
- jeden polák - Lukas Zembaty  
- čtyři češi - Tomáš Dědič, Praha 
 - Gabriela Pařízková, Třebechovice 
 - Iva Mojžíšová, Ostrava 
 - Tereza Sattková, Příbor 

Finále se konalo tentýž den v odpoledních hodinách. Finálová show se musela vejít do 20 minut. Porota, 
složená z nejlepších cvičitelů FACE, hodnotila showmanship, charisma, vzhled, komunikační dovednost, 
techniku. Předsedou poroty byl Julio Papi, nejlepší evropský prezentér v aerobiku a fitness. 
Po náročném maratonu jak fyzickém, tak psychickém, vyhlásila porota tři nejúspěšnější cvičitele: 

• Lukas Zembaty   polák a celkový vít ěz  
• Iva Mojžíšková  vít ěz pro ČR, bude reprezentovat ČR v Rimini  
• Tereza Sattková   

První tři nejlepší soutěžící získávají účast na 4 denním školení FACE SUMMER CAMP pro nové lektory, 
které zajišťuje Julio Papi. Všichni soutěžící mají možnost se za zvýhodněných podmínek vzdělávat ve 
FACE ACADEMY a hlavně konzultovat průběžně své výkony, a to nejen během soutěže, s členy poroty.  
Cílem projektu je nejen objevit další fitness talenty, ale dát těmto lektorům i možnost dalšího profesního 
růstu a vytvořit český tým elitních instruktorů FACE. 

B L A H O P Ř E J E M E  
A na závěr pozvání na akci FACA TOUR , která se uskuteční dne 5. listopadu 2011  v tělocvičně 
Masarykovy gymnázia Příbor za účasti Kláry Buzkové, Terezy Sattkové a dalších trenérů aerobiku                     
a fitness.       

            Ing. Janečková Alena 

 


