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Činnost SPORT KLUBU RB v roce
2020
Kalendář akcí pořádaných Sport klubem RB
v roce 2020
26. 1. 2020 - postupový SAMC, ČSH a ČMP
23. 2. 2020 - karneval pro děti 3 - 6 let
Příměstské tábory:
3. - 7. 8.,10. - 14. 8., 24. - 28. 8. 2020
17. 8. - 21. 8. 2020 – příměstské soustředění
10. 9. 2020 – Děti na staru i v Českých (ZRUŠENO,
COVID -19)
7. - 8. 11. 2020 – závody pro II. a III. výkonnostní
třídu ve sportovním aerobiku a fitness
(ZRUŠENO, COVID -19)


29. 11. 2020 – Aerobic CUP 2020 (ZRUŠENO,
COVID -19)

5. 12. 2020 – cvičení s Mikulášem a andělem
(ZRUŠENO, COVID -19)

Dětská škola aerobiku
Dětskou školu aerobiku v roce 2020 velmi
ovlivnila situace spojená s omezeními kvůli
COVID – 19. Od 12. 3. jsme byli nuceni zavřít obě
studia. Postupné zahajování lekcí nastalo od 4. 5.
Dětem byla poskytnuta možnost odchodit si
zaplacené kurzy během září 2020. Od října pak
začínalo nové pololetí. Od 9. 10. jsme byli opět
nuceni zavřít obě studia. S omezeními bylo
možné cvičit od 3. do 18. 12. 2020, lekce se ale
nekonaly. Poté bylo opět zavřeno.
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. Karneval se
konal 23. 2. 2020. Cvičení s Mikulášem a andlem
bylo bohužel zrušeno.
Příměstské tábory se konaly3. - 7. 8.,10. - 14. 8.,
24. - 28. 8. 2020. 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, INSKI – indoor lyžování,
zoologickou zahradu Ohrada, lanové centrum na
Hluboké a vyjeli lodí po Vltavě. Nově jsme také
navštívili laser game.

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.
Poprvé se závodů Česko se hýbe zúčatsnil step
aerobik team vedený Bobi Čapkovou. Holky si
svým výkonem zasloužily krásné 3. místo.
V sezóně sportovního aerobiku a fitness jme se
zúčastnili 5 závodů pro III., II. a I. výkonnostní
třídu. Většina závodů se nakonala, kvůli situaci
způsobené COVID – 19. Zrušeno bylo také MS a
ME.
V jarní sezóně se závodů stihly zúčastnit pouze
Natálie Hrabčáková a Kamila Zákostelecká.
Závodilo se v Příbrami 22. 2. 2020. V kategorii
dua obsadily 1. místo. Dále se pak konaly na
podzim dva závody pro I. VT a dva závody pro II.
a III. VT. Za zmínku stojí návrat Lucie Karáskové,
která se po zranění kolene vrátila zpět k závodění
a hned na prvních závodech obsadila 7. místo v
kategorii seniorů. Unikl jí tak těsně postup mezi
šest nejlepších. Nejlepší závodnice klubu z
předešlého roku Karolína Beranová se kvůli
zranění prvního závodu nezúčastnila. Zranění
ovlivnilo i druhý závod, ale bylo důležité po
zrušené jarní sezóně vyjet a ukázat se.

Většina tréninků závodního aerobiku během
jarní sezony bylo zrušeno a holky trénovaly
pomocí plnění výzev. Po umožnění
probíhaly tréninky venku a postupně v
tělocvičně. Na podzim jsme již přistoupili k
on-line tréninkům.
V roce 2020 se soustředění pořádané pro
závodníky nekonalo v Kunžaku jako každý
rok, ale formou příměstského soustředění.
Program byl stejný: týmové soutěže,
technická a kondiční příprava, trénování
sestav. Jako překvapení měla děvčata
pádlování na dračí lodi, kterou nám poskytl
tým Satani z Doubí, moc děkujeme. Konalo
se také přespávání v tělocvičně, na které si
starší dívky připravily noční bojovou hru.

Ekonomické propozice spolku

Využití dotací
V roce 2020 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.
Za poskytnuté dotace děkujeme.
Dotace jsme využili na částečné pokrytí
nájemného, na nákup nových cvičebních
pomůcek (pěnové tatami puzzle,
psychomotorický chodník, hrazda, odrazový
můstek, trampolína a menšé 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. Již
druhým rokem nám na jednu akci ročně firma
EUROVIA CS, které velmi děkujeme. 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

