Výroční zpráva za rok 2021
Sportovní klub Studio K Barrandov funguje na sídlišti Barrandov již 30 let. Zpočátku byl
klub zaměřený na základní gymnastiku dětí a cvičení pro dospělé. Postupně jsme nabídku cvičení
pro veřejnost rozšiřovali o cvičení předškolních dětí, mladších žáků a aerobik pro děti, a také se
pořádaly společné akce pro rodiče s dětmi na lyžích nebo na kolech. V roce 2006 se klub přeměnil
na občanské sdružení, zaměřené na cvičení dětí a mládeže – gymnastiku a aerobik, a oddělilo se
cvičení pro dospělé. Od roku 2015 se stal klub spolkem s orientací na sportovní aerobik a fitness
pro závodící děti a mládež, ale i dětí, které se chtějí aerobiku věnovat jako zájmové činnosti
v hodinách přípravky aerobiku. V roce 2021 byla činnost klubu ovlivněna pandemií koronaviru,
část roku jsme nemohli cvičit v tělocvičnách a tréninky pro závodníky a přípravka aerobiku
probíhaly on-line nebo ve venkovních prostorech.
Strukturu klubu tvořilo v roce 2021:
1. cvičení pro děti 4-8 let Děti na startu
2. přípravka aerobiku 6-8 let
3. fitness a sportovní aerobik děti 8-10 let
4. fitness a sportovní aerobik kadeti 11-13 let
5. fitness a sportovní aerobik junioři 14 – 16 let + senioři nad 17 let
Členskou základnu v r. 2021 tvořilo celkem 91 dětí a mládeže, z toho 30 dětí bylo
v kurzu Děti na startu, přípravka aerobik 17 dětí, aktivních závodníků 44. S dětmi pracovalo 7
kvalifikovaných trenérů. Cvičení a tréninky probíhaly v tělocvičnách FZŠ Barrandov II.,
v KRC Záhorského a komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově.
Letní soustředění aerobiku se konalo v penzionu Slunečno, Dobšín v termínu od 14.- 21.8. 2021
a zúčastnilo se 38 dětí a 4 trenéři, včetně zdravotnice.
Hospodaření klubu je závislé na příjmech z členských poplatků, grantů a sponzorských darů.
Celkové příjmy za rok 2021 byly 798 495,- Kč, včetně dotace od NSA 100.000,- Kč (mzdové
náklady a pronájem tělocvičen), grantu od Magistrátu hl.m. Prahy 41.300,- Kč (na mzdové náklady
a pronájem prostor pro děti do 15 let), od MČ Praha 5 jsme obdrželi 75.000,- Kč (60.000 Kč na
provozní náklady DnS a 15.000 Kč na částečnou úhradu ubytování na letním soustředění),
dále dar od spolku Za lepší Barrandov 30.000 Kč.
Celkem jsme získali 246.300,- Kč za granty a sponzorské dary.
Výdaje celkem tvořily 794 408,- Kč, z toho 166 828,- Kč pronájem tělocvičen a 410 515,- Kč
mzdové náklady vč.srážek na trenéry aerobiku a DnS.
Úspěchy Studia K Barrandov v r. 2021 odpovídají nejisté závodní sezóně z důvodu covidové
situace. V soutěži TOP TEN 2021 se klub umístil na 13.místě. Nejlepší výsledky: v I.VT na MČR
T.Absolon a Z.Pšeničková 5.místo, K.Kudláčková 4.místo a fitness Performance 5.místo.
Talentovaná dvojice T.Kořánová a D.Růžičková v kategorii dětí 7-11 let ČMP na všech letošních
závodech 1.místo, včetně finále soutěže. Výsledky všech závodů lze najít na www.fisaf.cz
Výroční zpráva, včetně výkazu zisku a ztráty, k 31.12.2021 byla schválena na členské schůzi
Studia K Barrandov dne 23.2. 2022.
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