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17.2. 2018 se konal každoroční 
karneval pro naše nejmenší děti, jejich 
sourozence a rodiče. Děti si zatančí a 
zacvičí s lektorkou, součástí je i 
tvoření. Mezi cvičením a tvořením si 
děti užily opičí dráhu. Snažíme se, aby 
se do programu a tvoření s dětmi 
zapojili i rodiče a proto mají za úkol i 
oni přijít převlečení v kostýmu. 

V neděli 2.12. 2018 se uskutečnilo 
Cvičeníčko s Andělem. Děti si zacvičily 
s lektorkou, namalovaly obrázky pro 
Mikuláše, který na konci přišel a rozdal 
dětem dárky. Opět s námi cvičili i 
čertíci, děti se nebály a vše si užily. 



 

Na jaře začíná závodní sezóna ve 
sportovním aerobiku, kde nás 
reprezentují svěřenci od 6 do 17 let, ve 
všech třech výkonnostních třídách. Pro 
první výkonnostní třídu jsou 
nejpodstatnější nominační závody na 

MS a ME a také MČR.  

SPORT KLUB RB pořádal závody    
11. 11. 2018 v Českých Budějovicích 
pro první výkonnostní třídu, kde se 
mohly ukázat i naše svěřenkyně na 
domací půdě. 

V září 2018 jsme nově rozšířili nabídku 
kroužků o step aerobik pro děti od 7 do 
13 let. Věříme, že díky této lekci 
rozšíříme rekreační i závodní základnu 
a bude příležitost účastnit se i na 
závodech  kategorie Step arobik. 



O letních prázdninách pořádáme 
sportovní příměstké tábory a týdenní 
tábor v Kunžaku, které jsou určené pro 
naše závodníky, rekreační sportovce a 
širokou veřejnost. 

Příměstské tábory se konaly v 
termínech: 

06.8. – 10.8. 

13.8. – 17.8. 

20.8. – 24.8.  

Tento rok nám na tábory přispělo 
město České Budějovice. Mohli jsme 
proto zlepšit vybavennost, nakoupit 
více věcí určených na kreativní tvoření, 
mohli jsme všem hradit vstupy na 
atrakce, zajistit více odměn a každému 
tílko nebo kraťasy. 

Děti měly zajištěné mnohostranné 
sportovní vyžití, výlety a indoor 
lyžování. 



13. 9. 2018 se konal čtvrtý ročník 
akce Děti na startu i v Českých 
Budějovicích. Prezentace projektu 
Děti na startu pro školy, školky a 
širokou veřejnost. Počet dětí byl tměř 
400 za jedno dopoledne. Každé dítě 
si opět odneslo drobnou odměnu, 
balonek ve tvaru pejska a každá třída 
dostala diplom za splnění všech 
disciplín na stanovištích. Finančně 
přispěla Česká unie sportu a 
Jihočeský kraj. Tato akce byla 
současti Evropského týdne sportu. 
Díky této akci upevňujeme vztahy s 
mateřskými skolkami, se kterými již 
spolupracujeme, a zároveň 
navazujeme nové kontakty s dalšími 
školkami. 

 



Ekonomické propozice spolku 



Ekonomické propozice spolku 



Budoucnost 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 
trenerů.  

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. 






