MIA festival 2014 je za námi, aneb jak probíhala největší akce v historii sdružení Děti fitness aneb
sportem proti drogám…
Psalo se brzké ráno 24. května 2014 a Praha se probouzela do prvního víkendového dne. Mnoho lidí
se teprve vracelo z večírků, ale kolem pražského paláce Lucerna to už nějakou dobu hodně žilo. Od
časného rána se tady totiž začali scházet soutěžící v rámci prvního dne MIA festivalu 2014.

Po nutné registraci se soutěžící odebrali do útrob prostoru, který na Vás dýchne obrovskou historií a
luxusem. V paláci Lucerna se finále soutěže sdružení Děti fitness aneb sportem proti drogám, alias
MIA Festival, konalo poprvé, a jak už jsem zmínil, jednalo se v patnáctileté historii o dosud největší
akci sdružení, kterou jsme se snažili pro Vás připravit, jak nejlépe jsme mohli.
Na hlavním sále vše odstartovalo úderem osmé ranní krátkým představením celého dne a hned na to
se šlo soutěžit, protože program byl na oba dny velmi našlapaný. V kině, kde byla tzv. druhá stage vše
odstartovalo o chvilku později a i tady se vedla nelítostná bitva o nádherné poháry a medaile, které
byly pro vrcholná místa vyrobena speciálně na zakázku z křišťálového skla.
Soutěžní den utíkal velmi rychle, vystoupení střídalo vystoupení a několikrát za den došlo i na to, na
co se těšíte nejvíce, na slavností vyhlašování. To bylo opět pojato ve velkém stylu, a tak jsme hned na
začátku slyšeli státní hymnu České republiky, přálo se sdružení za pomocí nádherného dortu a zpěvu
všeho nej jen to nejlepší a také se děkovalo trenérkám a trenérům. Ti totiž celý rok věnují Vám
závodníkům nejen svůj čas, ale i energii a kus sebe. Proto je třeba jim aspoň jednou v roce dopřát ten
pocit, že to co dělají, má smysl. A taky že jste to dali patřičně najevo - děkovačka v podobě potlesku,
jekotu a pískotu se nedala přeslechnout. Rozdávání pohárů i medailí pak probíhalo ve svižném tempu
na obou stageích a díky tomu byl skluz minimální.

Druhý den se nesl v podobném duchu, ale byl doplněn ještě o dvě speciální záležitosti. Tou první byl
průvod po Václavském náměstí, tzv. Karnevaláček. A tou druhou disciplína nazvaná “Zazpívej si před
plnou Lucernou“. A že bylo opravdu našlapáno. Účinkující se při pohledu z podia nezalekli a podali
nádherné pěvecké výkony - děkujeme!

Celkem se za oba dny v luxusních prostorech pražského paláce Lucerna vystřídalo více jak 4 800
závodníků z České i Slovenské republiky a Ruska. Shlédnuto bylo více jak 550 vystoupení na dvou
stageích. Kolik se vypotilo potu, spočítat nedokážeme, ale těch slziček radosti bylo hodně a to nás těší
nejvíce!
Závěrem je třeba poděkovat Vám všem, kteří jste se na MIA festival 2014 probojovali ze
semifinálových kol, že jste přijeli a rvali se o přední příčky, jak jen to šlo, ovšem v duchu fair play. Dále
je třeba poděkovat všem, kteří sice nebyli moc vidět, ale bez nich by tato akce nemohla vzniknout a
tj. celému realizačnímu týmu MIA festivalu, který se za oba dny hodně zapotil, aby vše proběhlo
k Vaší největší spokojenosti. Ať už se jednalo o produkční, ochranku, dámy od cen, porotce,
moderátory, atd. Všem ze srdce velké díky a budeme se na Vás na všechny i nadále těšit na dalších
místech a soutěžích Děti fitness aneb sportem proti drogám.

Krásné léto a užívejte života!
Jirka Gruntorád

