Výroční zpráva za r. 2019
1. Sportovní klub Studio K Barrandov funguje na sídlišti Barrandov již od r. 1992. Klub je
zaměřený na sportovní aerobik a fitness, a dále v našich cvičebních hodinách malé děti
získávají základní pohybové dovednosti v kurzu Děti na startu a mimo Prahu pořádáme
letní soustředění pro závodníky.
Sportovní klub Studio K Barrandov – struktura činnosti v r. 2019:
Děti na startu 4 - 9 let
přípravka aerobiku 6 - 8 let
ATS děti 9 – 12 let (od září 2019)
sport.aerobik děti 8-10 let
fitness a sport.aerobik kadeti 11-13 let
fitness a sport.aerobik junioři 14 – 16 let
sportovní aerobik senioři nad 17 let
2. Členskou základnu v r. 2019 k 31.1. tvořilo celkem 112 dětí a mládeže.Výše členské
základny se pohybuje přibližně na stejné úrovni poslední 3 roky. Největší počet členů měl
kurz Děti na startu 43 přihlášených dětí ve věku 4 – 9 let, přípravka AE 23 dětí a zbytek
tvořily fitness týmy a sportovní aerobik 46 členů. S dětmi pracovalo 7 kvalifikovaných
trenérů a 4 asistenti z řad závodníků.Všichni trenéři si průběžně zvyšují svou kvalifikaci
pro práci s dětmi. Cvičení a tréninky probíhaly v tělocvičnách FZŠ Barrandov II., ZŠ Chaplinovo
nám. a TJ Sokol Zlíchov, od dubna 2019 pak klub získal možnost cvičit
v multifunkčním sále KC Záhorského, kde probíhají i v současnosti zejména cvičební hodiny pro
nejmenší členy klubu.
3. Letní soustředění aerobiku pro závodníky se konalo v penzionu Trautenberk ve Studenci
v termínu 18.-23.8. 2019 a zúčastnilo se 41 dětí a 4 trenéři.
4. Hospodaření klubu je závislé na příjmech z členských poplatků, dotacích a sponzorských
příspěvcích. Celkové příjmy za r. 2019 byly 1 072 160 Kč včetně dotací od MHMP 98
000Kč, 15 000 Kč od MČ Praha 5 a 100 000 Kč od MŠMT a daru od společnosti
Finep 30 000 Kč.Výdaje celkem tvořily 1 022 316 Kč, z toho 351 404 Kč pronájem tělocvičen a
417 180 Kč platby trenérům.
5. Úspěchy Studia K Barrandov v r. 2019 – výsledky za celý rok 2019 jsou uvedeny na
www.studiokbarrandov.cz . Nejvýznamnějších výsledků dosáhli závodníci v kategorii
seniorů na MČR 3.místo K.Kudláčková a trio Havránková, Kopalová, Pšeničková 3.místo.
Závodníci klubu se zúčastnili v roce 2019 na jaře ME v Krakowě i v říjnu MS v Leidenu.
Výroční zprávu, včetně výkazu zisku a ztráty a obratové předvahy k 31.12. 2019 schválila
členská schůze Studia K Barrandov dne 17.6.2020.
Ivana Kobelková, předsedkyně Studia K Barrandov z.s.

