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Základní údaje o spolku

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



  

Činnost Sport klubu RB v roce 2021
Kalendář akcí pořádaných Sport klubem RB v 

roce 2021
 24. 1. 2021 - postupový SAMC, ČSH a 

ČMP(ZRUŠENO, COVID -19)

 11., 12., 23. 3. 2021 – online karneval

 Příměstské tábory:

 26. - 30. 7. 2021

 2. - 6. 8. 2021

 9. - 13. 8. 2021 

 16. 8. - 20. 8. 2021

 23. - 27. 8. 2021

 14. 8. - 20. 8. 2021 – soustředění Kunžak

 9. 9. 2021 – Děti na staru i v Českých

  24. - 26. 9. 2021 a 15. - 17. 10. 2021 soustředění  
před MČR a MS 2021

 30. - 31. 10. 2021 – závody pro I. výkonnostní třídu 
ve sportovním aerobiku a fitness 

 12. 12. 2021 – Aerobic CUP 2020 (ZRUŠENO, 
COVID -19)

 5. 12. 2021 – cvičení s Mikulášem a andělem 
(ZRUŠENO, COVID -19)



  

Dětská škola aerobiku

Dětskou školu aerobiku v roce 2021 opět velmi ovlivnila 
situace spojená s omezeními kvůli COVID – 19. Od 
začátku roku do 9. května jsme byli nuceni zavřít obě 
studia. Všechny dětské lekce probíhaly on-line formou přes 
aplikaci Teams. Postupné zahajování lekcí prezenční 
formou nastalo od 10. 5., kdy žačaly některé z lekcí 
probíhat venku. V červnu jsme se pak vrátili zpět do 
tělocvičen. Od září 2021 začínaly všechny lekce jako 
obvykle podle nového rozvrhu pro školní rok 2021/2022. K 
určitým omezením došlo během podzimu a zimy, chod 
pravidelných lekcí to ale neomezilo.

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. Kvůli omezením se karneval v 
tělocvičně nemohl konat, proto jsme s dětmi vyzkoušeli on-
line formu. Setkali jsme se s kladnými ohlasy, děti se 
skvěle zapojily, masky byly krásné a nápadité. Zahrnuté 
byly hry, přehlídka všech masek, cvičení a soutěž o 
nejhezčí masku.

Cvičení s Mikulášem a andělem se tento rok kvůli 
komplikovaným podmínkám kvůli Covid – 19 nekonalo.

Příměstské tábory se konaly 2. - 6. 8., 9. - 13. 8., 16. 8. - 
20. 8., 23. - 27. 8. 2021. 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 výletů jsme navštívili 
Plovárnu na Hluboké nad Vltavou, 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. Kvůli situaci způsobené COVID – 
19 byla soutěž zrušena.

Závody pro III., II. a I. výkonnostní třídu ve sportovním 
aerobiku a fitness se uskutěčnily pouze v podzimní části 
sezóny. Jarní část se nekonala, kvůli situaci způsobené 
COVID – 19. Zrušeno bylo také mistrovství světa a 
mistrovství Evropy. V temínu plánovaného mistrovství světa 
se po rozvolnění podmínek uskutečnilo mistrovství Evropy 
pouze pro sportovní aerobik. Naše závodnice se v průběhu 
podzimu zúčastnily celkem sedmi závodů ve všech 
výkonnostních třídách.

Tréninky závodníků probíhaly od ledna do května on-line 
formou kvůli omezením zavedeným kvůli COVID - 19. Od 
10.5 jsme začali trénovat venku a od června i v 
tělocvičnách.

V srpnu jsme se opět vrátili k pobytovému soustředění v 
Kunžaku v termínu 14. 8. - 20. 8. 2021. Jako každý rok 
provázela soustředění celotáborová hra, tentokrát na téma 
Sportklubiáda. Týmy soutěžily v disciplínách jako skok do 
dálky s kufrem, skok do výšky s pytlem brambor, vrh pytlem 
brambor, běh v holinkách. Dále byla součástí tvořivá 
činnost, výlety, výřivka, koupání a opékání buřtů. Staší 
děvčata si opět připravila pro mladší stezku odvahy.



  

Děti na startu i v Českých budějovicích

Dne 9. 9. 2021 se opět konala tato akce. Probíhala na 
venkovním areálu tělovýchovné fakulty JU za přispění 
Jihočeského kraje a České unie sportu. Děkujeme! Tato 
akce je pořádána především pro školky z Českých 
Budějovic. I tento rok se akce účastnilo velké množství 
dětí. Náš klub díky tomu získal novou spolupráci s MŠ 
Větrná.

Za odměny pro děti děkujeme: CB Auto, Mercedes-benz 
Milan Král, Allianz, Oberbank AG, EUROVIA CS



  

Ekonomické propozice spolku



  



  



  

Využití dotací

V roce 2021 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, 
Národní sportovní agentura.

Národní sportovní agentura:

Poskytnutá dotace byla použita k zajištění sportovní 
přípravy dětí a mládeže, kteří byli v roce 2021 členem 
spolku. Klub provozuje jak závodní činnost v oblasti 
sportovního aerobiku, tak též sportovní přípravu dětí a 
mládeže, která je na úrovni sportu rekreačního. Klub v 
rámci Českých Budějovic zajišťuje provoz ve 2 
provozovnách - Pražská ul. a Sokolská ul. Díky tomu může 
nabídnout sportovní vyžití jak pro děti v širším centru, tak 
též pro děti se sídliště Šumava a Máj. Dotace poskytnutá 
Národní agenturou pro sport byla použita na úhradu 
mzdových nákladů trenérek, k uhrazení členských 
příspěvků svazu, k pořízení sportovního oblečení, k 
částečnému krytí nájmu. Dále byla dotace použita k pokrytí 
nákladů servisního zabezpečení klubu (provoz recepce, 
která zajišťuje např. výdej klíčů od šatních skříněk, vedení 
docházkových listů, vyřizování omluv, vedení registrací 
apod. a technické podpory při soustředěních – doprava 
pomůcek, zajištění sportovišť apod.). 



  

Část dotace byla použita i na náklady služeb účetní 
firmy, pořízení fotografií pro veřejné použití. K 
provozování sportovního aerobiku patří i správně 
namíchaná hudba, která podtrhne umělecko-estetický 
dojem sportovních sestav, část dotace byla proto použita 
též k zajištění hudebního doprovodu. Před MČR, 
nominačními závody na MS a o letních prázdninách jsme 
pro naše závodníky uspořádali soustřední a část nákladů 
s tím souvisejících byla pokryta i z dotace NSA.

Za poskytnuté dotace děkujeme.



  

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



  

Fotodokumentace
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