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4HAIE
WORKSHOP

V březnu, ve dnech mezi 14.3. – 17.3.2022
proběhl na Katedře studií lidského pohybu
Ostravské univerzity mezinárodní 4HAIE
workshop. Workshopu se účastnila, jak katedra
KSLP v čele s profesorkou Steriani Elavsky a
docentem Danielem Jandačkou, tak i mnoho
jejich studentů ale také především zahraniční
kapacity v oborech pohybové aktivity,
biomechaniky, fyziologie a behaviorálního
chování. Prezentovány byly, například
preliminární data z výzkumu v souvislosti s
kognitivními funkcemi, poklesem pohybové
aktivity, symptomy související s menopauzou,
vliv ovzduší na zdraví člověka a mnoho dalšího. 

4HAIE WORKSHOP

4HAIE PARTY
JARO 2023

Meeting 4HAIE Party se bude konat v nových prostorách
budovy Ostravské Univerzity se zázemím pro sport, zdraví a
technologie.

Tento meeting se bude konat na jaře v roce 2023. Na meeting
bude zajištěna doprava z JČK  a bude ji předcházet
preregistrace pro orientační zjištění počtu zajemců.

PŘESUNUTÍ MEETINGU VYBĚHNI S DĚKANEM NOVÁ BUDOVA OU

FITBIT A HAIEapp VÝPADEK HAIEapp POMOC UKRAJINĚ VÝHERCI LOTERIE



VYBĚHNI 
S DĚKANEM

Pokud jste z Moravskoslezského kraje, přijďte
si zaběhat s naším děkanem PdF OU! 

Daniel Jandačka se na Vás bude těšit od 31. března
každý čtvrtek od 18:00 na Masarykově náměstí 
v Ostravě. 

Společně poběžíme do Komenského sadů, kde
budeme mít připravené dvě varianty trasy – kratší 
5 km a delší 10 km. Tempo následně upravíme tak,
ať si všichni zaběháme a máme z pohybu radost.
Zároveň na Vás budou dohlížet kolegové z Katedry
studií lidského pohybu. Běh je určen pro každého,
kdo si chce zasportovat s PdF OU.

NOVÁ
BUDOVA OU

Klastr umění a designu se zázemím
pro sport, zdraví a technologie.

Dvě nové budovy architektů Kuby               
a Mrvy by měly stát v centru města na
Černé louce. Sloužit budou nejen
studentům, ale také veřejnosti.

Ostravské univerzitě se vystavuje, v centru Ostravy na Černé louce u řeky Ostravice, nový multifunkční
areál, který bude sloužit studentům i široké veřejnosti. Jednou z nových budov bude moderní zázemí pro
sport, zdraví a technologie, druhou je Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity. Mohlo by
tak dojít k oživení dlouhodobě neutěšeného prostoru, který přiléhá k historickému centru města a je v
kontrastu s ním doslova trnem v oku. To potvrdili i obyvatelé Ostravy, kteří v pocitové mapě realizované v
rámci projektu FajnOVA právě toto místo označovali za místo, které by rádi viděli živé a funkční.
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VÝHERCI 
LOTERIE

Losování probíhá každý
měsíc, přibližně v polovině
každého měsíce.

František K., Ostrava, Veronika D., Ostrava, Jaroslav L., Ostrava, Lucie S.,
Ostrava, František H., Ostrava, Vojtěch S., Ostrava, Petr A., Ostrava, Petra. K,
Ostrava, Jana V., České Budějovice, Michal U., České Budějovice, Filip V., České
Budějovice, Štěpán P., České Budějovice, Karel B., České Budějovice, Renáta B.,
České Budějovice, Eva. Z., Opava, Marie M., Opava, Ondřej P., Litvínovice, Petra
K., Zliv, Petr M., Nový Jičín, Hana K., Rychvald, Hana N., Písek, Karel N., Havířov,
Zdeněk Š., Píšť, Dominik G., Dětmarovice, Jan P., Sezimovo Ústí, Kateřina N.,
Kremže, Zuzana D. Kopřivnice, Kristýna F., Hlučín, Zdeňka L., Jindřichův Hradec,
Rudolf V., Slavkov, Tereza K., Horní Suchá, David W., Petrovice u Karviné,
Stanislav F., Slavonice, Renáta H., Darkovice, Barbora Č., Radimovice



OPAKOVÁNÍ
PRAVIDEL

synchronizovat alespoň 1x za 3 dny 
nosit po celý den a noc
dobíjet přes adaptér
dobíjet tehdy, kdy „nic“ nedělám, př. lehká činnost v
leže nebo sedě (čtení knihy nebo vyřizování emailů).

Na horní notifikační liště (nebo po stažení lišty
notifikací) by se trvale měly ukazovat logo aplikace
HAIE 4 tečky s informací “Jste zapojeni do studie
HAIE”. 
Pokud se logo neukazuje nebo mizí z lišty, telefon
aplikaci pravděpodobně opakovaně zavírá a aplikace
HAIE Vám pak nemůže posílat informace o
příchozích dotazníčcích.

V nastavení telefonu najděte sekci Aplikace –
následně vyberte aplikaci HAIE – najděte sekci
Baterie/Spotřeba baterie a pokuste se dát aplikaci
HAIE do výjimek ze šetření nebo optimalizace baterie.
(Toto můžete udělat i pro aplikaci Fitbit.)
Je také třeba nemít na telefonu trvale nastavený
spořič baterie. Ten aplikaci HAIE opakovaně zavírá.
Po restartu telefonu nebo aktualizaci systému je třeba
aplikaci HAIE ručně zapnout (kliknutím na ikonku
aplikace).

Aplikaci HAIE prosím nevypínejte (dvojitým
stisknutím spodního tlačítka plochy a následným
vysunutím náhledu aplikace nahoru). Pokud aplikaci
tímto způsobem omylem vypnete, nemůže posílat
notifikace o nevyplněných dotazníčcích. 

Fitbit:

HAIEapp: 
Běží aplikace trvale na pozadí telefonu?

Android: 

Zkuste prosím také následující:

iOS: 

VÝPADEK 
HAIE 

Nešel Vám vyplnit dotazníček?

21.-22.3. došlo k výpadku serveru
HAIEapp, z tohoto důvodu nešly posílat
dotazníky zpět. 

Za vzniklé komplikace se Vám omlouváme. 
.

app

Pro opětovné otevření aplikace stačí
kliknout na ikonu aplikace a pak ji
minimalizovat.
Po restartu telefonu nebo aktualizaci
systému prosím aplikaci ručně zapněte
(kliknutím na ikonku aplikace).
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Chcete se do zapojit? Přispět můžete na materiální sbírku, kterou pořádá naše
univerzita, každý všední den od 8:00 – 17:00, ve vestibulu fakulty sociálních
studií, na ulici Českobratrská 16, Ostrava.

Přispět můžete také finančně na transparentní účet. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE

info4haie@osu.cz

Ostravská univerzita
Katedra studií lidského pohybu
Varenská 40a
Ostrava, 702 00

731 459 961

www.4haie.cz

POMOC 
 UKRAJINĚ

Pomáhejme společně s Ostravskou
univerzitou.

Naše univerzita se zapojila do
charitativní činnosti a pomoci lidem
zasažených válkou na Ukrajině.

veselé velikonoce
plné pohybu, 

Vám přeje Ostravská
univerzita a tým 4haie

 


