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28.1. 2017 se konal každoroční 
karneval pro naše nejmenší děti, jejich 
sourozence a rodiče. Děti si zatančí a 
zacvičí s lektorkou. Po cvičení si děti 
užijí opičí dráhu, která má vždy 
největší úspěch. 

 

V neděli 3.12. 2017 se uskutečnilo 
Cvičeníčko s Andělem. Děti si zacvičily 
s lektorkou, namalovaly obrázky pro 
Mikuláše, který na konci přišel a rozdal 
dětem dárky. Poprvé 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 7 do 16 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.-12.11.2017 v Českých Budějovicích 
pro první výkonnostní třídu, kde se 
mohli ukázat i naši svěřenci na domací 
půdě. Z tohoto závodu si odvezly naše 
svěřenkyně 3. místo v kategorii 11-13 
let petite a Lucie Karásková hostující v 
triu klubu MV team univerzity Tomáše 
Bati si vybojovala 2. místo. 



24.6.2017 jsme se účastnili akce 
Sportáček, která se konala v Českých 
Budějovicích. Na akci měl náš klub k 
dispozici stánek a možnost ukázky 
sportovního aerobiku přímo na podiu. 
Tato akce má za úkol pomoci najít 
rodičům vhodnou pohybovou aktivitu 
pro jejich ratolesti. 

O letních prázdninách pořádáme 
sportovní příměstké 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 
indoor lyžování. 



14. 9. 2017 se konal třetí 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. Odměny poskytl  E.ON. 
Finančně přispěla Česká unie sportu a 
Jihočeský kraj. Tato akce byla současti 
Evropského týdne sportu. Díky účasti na 
Dětech na startu i v Českých 
Budějovicích jsme navázali spolupráci s 
MŠ Dlouhá a MŠ Fr. Ondříčka. 

 



Ekonomické propozice spolku 





Využití dotací 

V roce 2017 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 (matrace Air track, obruče, 
podložky, míče) a klubového oblečení. Na 
financování vybraných sportovních akcí. Na 
pokrytí nákladů na trenéry a cvičitele bylo 
možné použít i dotaci MŠMT. 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 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. 






