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Činnost SPORT KLUBU RB v roce
2019
Kalendář akcí pořádaných Sport klubem RB
v roce 2019
27. 1. 2019 - postupový SAMC, ČSH a ČMP
2. 3. 2019 - karneval pro děti 3 - 6 let
25. 5. 2019 – besídka Dětské školy aerobiku
Příměstské tábory:
5. - 9. 8.,12. - 16. 8., 26. - 30. 8. 2019
17. 8. - 23. 8. 2019 – soustředění Kunžak
12. 9. 2019 – Děti na staru i v Českých
9. 11. 2019 – závody pro I. výkonnostní třídu ve
sportovním aerobiku a fitness
30. 11. 2019 – cvičení s Mikulášem a andělem
8. 12. 2019 – Aerobic CUP 2019
14. 12. 2019 – Ples k 20. výročí fungování klubu

Dětská škola aerobiku
Od září 2019 jsme nově do rozvrhu zařadili lekci
sportovního cheer leadingu. Kombinace tance,
gymnastických prvků a zvedaček. Pokud se podaří tuto
lekci udržet a rozšíří se základna, uvažujeme i o účsti na
závodech.
Každoročně pořádáme dětský karneval a cvičení s
Mikulášem a andělem. Program zahrnuje cvičení,
tancování, soutěže a opičí dráhu. Vždy se snažíme do
aktivit zapojovat i rodiče.
Tento rok jsme se opět vrátili k pořádání besídky pro
DŠA, která se uskutečnila 25. 5. 2019 v tělocvičně ZŠ
Vltava. V rámci exhibice zde vystoupili naši závodníci ve
sportovním aerobiku. Besídky se zúčastnila většina dětí z
kurzů, které pořádáme. Některé kurzy se besídky
neúčastnili, protože k cvičení potřebují náčiní a nářadí,
které se nedá přesunout. Tyto kurzy měly otevřené
hodiny pro rodiče.
Příměstské tábory se konaly 5. - 9. 8.,12. - 16. 8.,
26. - 30. 8. 2019. I tento rok nám město České
Budějovice poskytlo dotace, za které děkujeme. Věnovali
jsme se především sportovním aktivitám v tělocvičně i v
přírodě.Zapojená byla tvoivá činnost, takže si každý
odnesl nějakou drobnost domů. V rámci výltů jsme
navštívili Plovárnu na Hluboké nad Vltavou, INSKI –
indoor lyžování, zoologickou zahradu Ohrada, lanové
centrum na Hluboké a vyjeli lodí po Vltavě.

Závodní sezóna
Jako každý rok je prvním závodem postupový
Soutěžní aerobic master class (SAMC), Česko se
hýbe, Českomoravský pohár. Naše svěřenkyně
závodily v SAMC v kategoriích :
do 7 let, 8 – 10 let, 11 – 13 let a 14 – 16 let.
V sezóně sportovního aerobiku a fitness jme se
zúčastnili 7 závodů pro III., II. a I. výkonnostní třídu,
ME a MS.
V I. výkonnostní třídě si nejlépe vedla Karolína
Beranová, které se povedlo hned první rok v juniorské
kategorii dostat mezi nejlepší a nasbírala řadu
medailí. Na jaře se Karolíně podařilo nominovat na
mistrovství Evropy a mistrovství světa. Na mistrovství
České republiky se umístila na 3. místě, ME v
polském Krakowě 4. místo, MS v holandském
Leidenu 3. místo.
Ve III. výkonnostní třídě si v kategorii jednotlivců 8-10
let nejlépe vedla Natálie Hrabčáková, která si pokaždé
vybojovala postup do finále. Ze dvou závodů si pak
přivezla 1. a 3. místo. Svými výkony si jestě s
Johankou Fišerovou a Kamilou Zákosteleckou zařídili
postup do vyšší výkonnostní třídy. Úspěšné bylo i duo
Hrabčáková, Zákostelecká, které vybojovalo dvě
bronzové medaile a také postup do vyšší výkonnostní
třídy.

Děti na startu i v Českých budějovicích
12. 9. 2019 se konal již pátý ročník akce Děti na startu
i v Českých Budějovicích. Prezentace projektu Děti na
startu pro školy, školky a širokou veřejnost.
Během dopoledne se na stanovištích vystřídalo 17 tříd
z MŠ Jizerská, MŠ Vrchlického, MŠ Otakarova, MŠ
Kindergarten, MŠ J. Opletala, MŠ T. G. Masaryka, MŠ
Fr. Ondříčka a MŠ Dlouhá
Pro každé dítě byla připravena odměna a balónek ve
tvaru meče. Každá třída dosala diplom za splnění
všech disciplín.
Finančně přispěla Česká unie sportu a Jihočeský kraj.
Díky této akci se nám každoročně daří navazovat
nové kontakty s mateřskými školami v ČB. Tento rok
jsme nově začali spolupracovat s MŠ E. Pittera a MŠ
Jizerská.

Výročí 20 let fungování klubu
V roce 2019 náš klub oslavil 20. narozeniny. Celých
20 let bylo velice úspěšných. Našim závodníkům se
podařilo nasbírat mnoho cenných kovů. Mezi ty
nejcennější patří tituly mistrů České republiky, mistrů
Evropy a světa.Tento rok na skvělá umístění navázala
Karolína Beranová.
K tomuto jubileu jsme připravili sportovní ples, kde
měli možnost se setkat bývalí závodníci a trenéři s
těmi současnými. Akce se konala 14. 12. 2019 v KD
Roudné.
Velké díky patří firmě EUROVIA CS, a.s., která
poskytla finanční dar
.

Poděkování patří dále všem, kteří se na přípravě
podíleli a také sponzorům z řad rodičů a lektorů, kteří
poskytli ceny do tomboly.

Ekonomické propozice spolku

Využití dotací
V roce 2019 nám dotace poskytly tyto subjekty:
Česká unie sportu, z.s., Jihočeský kraj,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Okresního sdružení ČUS České
Budějovice,z.s., statutarní město České
Budějovice
Za poskytnuté dotace děkujeme.
Dotace jsme využili na částečné pokrytí
nájemného, na nákup nových cvičebních
pomůcek (pěnové tatami puzzle, gymnastický
válec, toning bally,balanční kameny, a jiné
drobné pomůcky pro děti) a klubového oblečení.
Na financování vybraných sportovních akcí. Na
pokrytí nákladů na trenéry a cvičitele bylo
možné použít i dotaci MŠMT. Opět jsme využili
dotace na příměstské tábory. Snažíme se najít
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.

Budoucnost Sport klubu RB
Ve sportovní oblasti je prioritou klubu minimálně
udržet dosavadní výkonnost sportovců a
nominovat se opět 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

