
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva 
Sport klub RB, z. s. 

za rok 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno: 5. března 2016, Beranová Romana 
Schváleno: 26. dubna 2016, členskou schůzí  
 



Základní údaje o spolku 
Název: Sport klub RB, z.s. 
Předseda: Romana Beranová 
Místopředseda: Mgr. Petra Fišerová 
Člen výboru: Zbyněk Beran 
Sídlo: P. J. Šafaříka 839/4, PSČ 370 07 České Budějovice 7 
IČO: 70505349 
Kontakt:  
mobil: +420 602 151 828 
e-mail: info@romanaberanova.cz 
web: www.sportklubrb.cz 
 
 
 

Představení spolku 
Sport klub RB je zapsaný spolek provozující především rozmanité rekreační pohybové aktivity 
pro děti: Dětský aerobik, rytmika, gymnastika, pohybovky pro kluky, jóga pro děti, dětská zumba, 
moderní tanec. Jako jediní v Českých Budějovicích se věnujeme sportovnímu aerobiku a fitness, 
kde máme reprezentanty v začátečnických, pokročilých ale i nejlepších výkonnostních třídách. 
Současně máme ve svých řadách především mladé závodníky, kteří mají šanci se prosadit 
na Mistrovství Evropy a Světa. Od roku 2015 jsme součástí projektu Děti na startu, který má za 
úkol předcházet předčasné specializaci dětí na jeden sport. Projekt rozvíjí základní pohybovou 
motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu, je určen pro děti štíhlé, s nadváhou i obézní, 
talentované i netalentované. Lekce jsou určené pro děti od věku 3 let a více. 
Jsme součástí iniciativy Česko se hýbe. 
 
 

Historie Sport klubu RB  
Myšlenka založit sportovní klub vznikla již v roce 1999.  Od této doby prošlo klubem na 7000 dětí 
různého věku. Vychovali jsme několikanásobné mistry ČR, mistry světa a Evropy. V neposlední 
řadě spousty rekreačních sportovců, kteří si odnášejí do života ten nejlepší sportovní základ. 
 
V roce 2010 jsme se přemístili do nových prostor. 
 
V roce 2011 došlo ke změně v názvu klubu z Holiday fitness club na Sport klub RB. 
 
15 let spolupracujeme se ZŠ a MŠ Kubatova, MŠ Nerudova, MŠ Čéčova.  
 
Jsme aktivní v celorepublikovém projektu Česko se hýbe. 
 
Díky velkému zájmu dětí jsme měli možnost v březnu 2015 otevřít další studio v Českých 
Budějovicích na adrese Sokolská 63 a rozšířit tak naše pole působnosti i na sídliště Šumava, Máj a 
Čtyři Dvory.  
 
V roce 2015 jsme začali spolupracovat na projektu Děti na startu. Pro představení projektu jsme 
uspořádali 17. 9. 2015 akci Děti na startu i v Českých Budějovicích, která byla určena nejen pro děti 
mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost.  
 
 
 
 



Činnost Sport klubu RB v roce 2015 
Hlavním cílem klubu je výchova jak rekreačních sportovců, tak i vrcholových závodníků v aerobiku 
a fitness. Rozpis pravidelných aktivit našich členů je přílohou této zprávy.  
 
Sport klub pořádá a každoročně se účastní jak soutěží vrcholového aerobiku a soutěži fitness 
družstev, tak i soutěží pro rekreačně sportující děti (besídky, veřejná vystoupení, veřejně přístupné 
akce). U dětí se zaměřuje na všeobecnou pohybovou průpravu - základy gymnastiky, baletu, tance a 
atletiky. 
 
V lednu se uskutečnil rodinný karneval a v prosinci Cvičeníčko s Mikulášem a andělem pro naše 
nejmenší děti, jejich sourozence a rodiče. Děti si zatančí a zacvičí s naší lektorkou. Po cvičení si 
děti užijí „opičí dráhu“, která má vždy největší úspěch. 
 

Další pravidelnou akcí je Soutěžní aerobic master class, závod v aerobiku, který je nominačním 
závodem na MČR. V rámci tohoto závodu mohou soutěžící získat body do naší pohárové soutěže, 
která má na podzim další dvě kola. Zde sbírají také body. Součty bodů pak dají vítěze v 
jednotlivých věkových kategoriích, ale i absolutního vítěze ze všech kategorií, který získá velký 
pohár.   
Ve stejný den jako Soutěžní aerobic master class se konalo i Česko se hýbe ve školách plných 
zdraví – Soutěž pohybových skladeb pro děti a mládež ve věku 5 – 18 let. Tento závod byl také 
nominačním na MČR. 

 
Na jaře začíná závodní sezóna ve sportovním aerobiku, kde nás reprezentují svěřenci o 6 do 25 let, 
ve všech třech výkonnostních třídách.  
Pro první výkonnostní třídu jsou nejpodstatnější nominační závody na MS a ME a také MČR. Naši 
závodníci se na MS a ME nenominovali, ale vzhledem k jejich prvnímu roku mezi nejlepšími, byli 
jejich výsledky skvělé. V příštím roce si již na nominaci věříme. 
Za zmínku stojí i naše nejmenší závodnice v kategorii 6 – 7 let, které si v prvním roce své účasti na 
závodech odvezly téměř pokaždé cenný kov. 
Náš klub pořádal závody v Českých Budějovicích pro první výkonnostní třídu, kde se mohli ukázat 
i naši svěřenci na domácí půdě. 



 

 
 
O letních prázdninách pořádáme sportovní příměstské tábory a týdenní tábor v Kunžaku, které jsou 
určené pro naše závodníky, rekreační sportovce a širokou veřejnost. Děti měly zajištěné 
mnohostranné sportovní vyžití, výlety a dokonce i indoor lyžování. Tábory pro děti jsou pořádány 
každé léto již od roku 1999. 

 
Na začátku školního roku 2015/2016 jsme uspořádali první ročník akce Děti na startu i v Českých 
Budějovicích. Zájem veřejnosti předčil naše očekávání, všechny děti i díky sponzorům (Český svaz 
aerobiku FISAF.cz, E.ON a Český olympijský výbor) byly odměněni drobným dárkem. Díky účasti 
na Dětech na startu i v Českých Budějovicích jsme navázali spolupráci s MŠ Háječek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Hospodaření  
Posláním sportovního klubu je organizovat sportovní činnost pro zájemce z řad veřejnosti, vytvářet 
pro sportovní činnost zájemců z řad veřejnosti materiální a tréninkové možnosti, umožnit 
informovanost v oblasti aerobiku, fitness, jógy,  kondiční kulturistiky a wellnes. Pro zajištění všech 
těchto aktivit hledá možné finanční zdroje a kvalifikované trenéry. 
Zdrojem financování jsou zejména členské příspěvky, dotace, sponzorské dary a prostředky získané 
vlastní činností. Členský příspěvek byl v roce 2005 stanoven na 100,-- Kč / dítě/rok a 50,-- 
Kč/dospělý/rok.  
V tomto roce se nám povedlo rozšířit naši činnost i na sídliště Šumava a to v oblasti ekonomiky 
klubu znamená kompletně vybavit novou tělocvičnu, zajistit její provoz. Díky této činnosti se však 
dostaneme blíže „sídlištním“ dětem, které nemusí cestovat přes celé město a ze školy mohou přejít 
rovnou na trénink. Na částečné vybavení tělocvičny jsme použili dotační program Jihočeské kraje. 
 
V roce 2015 nám dotace poskytly tyto subjekty: 

• Česká unie sportu, z.s. 
• Jihočeský kraj 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
• Okresního sdružení ČUS České Budějovice,z.s. 
• statutární město České Budějovice 

Za poskytnuté dotace děkujeme.  
 
Dotace jsme využili na částečné pokrytí nájemného, na nákup nových cvičebních pomůcek a 
sportovního materiálu a výstroje. Na financování vybraných sportovních akcí. Na pokrytí nákladů 
na trenéry a cvičitele bylo možné použít i dotaci MŠMT.   
 
Snažíme se najít i sponzory, bohužel, patříme mezi menší sportovní kluby s aktivitami, které jen 
stěží konkurují divácky zajímavějším sportům.  
 
Největší nákladovou položkou je nájem a mzdy trenérů a cvičitelů. 
Ostatní položky viz. ekonomické výkazy (rozvaha a výsledovka). 
 
 

Budoucnost a cíle Sport klubu RB 
Ve sportovní oblasti je prioritou klubu minimálně udržet dosavadní výkonnost sportovců a 
nominovat se na MS a ME. Vytvořit podmínky pro přípravu nových závodníků a rozšíření aktivit 
pro rekreačně sportující děti, včetně dalšího vzdělávání trenérů. Rozšířit spolupráci s dalšími 



školkami a školami v Českých Budějovicích a pokračovat ve spolupráci s již spolupracujícími MŠ a 
ZŠ. Zachovat pořádání akcí pro naše klienty a širokou veřejnost. Věnovat se především rekreačním 
malým sportovcům a rozhýbat děti a mládež. Plně se zapojit do celorepublikové kampaně Česko se 
hýbe, Děti na startu. Vytvořit podmínky pro rozvoj tělovýchovy v obou studiích Sport klubu RB. 
 
Cíle pro rok 216: 

- rozvíjet aerobic ve městě a kraji, zabezpečit členskou základnu a účastnit se závodů. 
Zvyšovat sportovní úroveň svých členů, 

- navázat spolupráci se znovu otevřenou Základní školou, Emy Destinové 46, České 
Budějovice a se Základní a mateřskou školou, Vl. Rady 1, České Buděovice 

- zapojit se do projektu ALCIS 2, který je spolufinancován Evropskou komisí a má za cíl 
povzbudit děti, jejich příbuzné a kamarády k zdravému životnímu stylu a pravidelnému 
cvičení. 

- uspořádat 2. ročník akce Děti na startu i v Českých Budějovicích 
- i nadále hledat sponzory a partnery klubu. 

 
 
 
 
Zpracovala: Romana Beranová 
V Českých Budějovicích dne 5. března 2016  
 
 



Příloha č. 1 – Rozvrh hodin SK (pravidelná sportovní příprava – soutěžní i nesoutěžní děti) 
 

ROZVRH HODIN SPORT KLUB RB, z. s. – provozovna Pražská  
 
PONDĚLÍ  
Čas Název hodiny 
13:00 - 16:00 Závodní aerobik A 
13:00 – 15:00 Závodní aerobik B 
16:00 – 17:00 Přípravka závodního aerobiku 
   
ÚTERÝ  
Čas Název hodiny 
13:00 – 16:00 Závodní aerobik A 
14:00 – 16:00 Závodní aerobik B 
15:30 – 16:00 gymnastika – všestranná pohybová průprava  
16:30 – 17:30 ZUMBATOMIC – Originál ZUMBA pro děti 
16:00 – 17:00 Aerobik hrou – pohybová a hudební průprava 
17:00 – 18:00 Aerobik hrou – pohybová a hudební průprava  
   
STŘEDA  
Čas Název hodiny 
10:00 – 11:00 Děti na startu 
13:00 – 16:00 Závodní aerobik A 
13:00 – 15:00 Závodní aerobik B 
15:00 – 16:00 GYMNASTIKA  
15:00 – 16:00 Děti na stratu 
16:00 – 17:00 GYMNASTIKA  
16:00 – 17:00 Dětský aerobik všestranná pohybová průprava 
17:00 – 18:00 Dětský aerobik všestranná pohybová průprava  
   
ČTVRTEK  
Čas Název hodiny 
12:15 – 13:15 Děti na startu 
13:00 – 16:00  Závodní aerobik A 
13:00 – 16:00 Závodní aerobik B 
13:30 – 16:30 gymnastika 
15:00 – 16:00 gymnastika 
16:00 – 17:00 Přípravka sportovního aerobiku  
16:00 – 17:00 Dětský aerobik – všestranná pohybová průprava  
17:00 – 18:00 Pohybovky pro kluky 
   
PÁTEK  
Čas Název hodiny 
13:00 – 18:00 Závodní aerobik A 
13:00 – 18:00 Závodní aerobik B 
 
 
 
 



 
 
 

ROZVRH HODIN SPORT KLUB RB, z. s. – provozovna Sokolská 
 
 

PONDĚLÍ 
Čas Název hodiny 
14:00 Děti na startu 
15:30 Aerobik a gymnastika hrou – všestranná sportovní průprava 
16:45 Aerobik a gymnastika hrou – všestranná sportovní průprava 
 
 
ÚTERÝ 
Čas Název hodiny 
14:00 Závodní aerobik B 
16:00 Aerobik a gymnastika hrou – všestranná sportovní průprava 
17:00 Děti na startu 
 
 
STŘEDA 
Čas Název hodiny 
15:30  Jóga pro děti 
17:00 Zumba pro děti 
 
 
ČTVRTEK  
Čas Název hodiny 
15:50 Gymnastika pro děti 
 
 






