SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300
Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SPORTOVNÍHO KLUBU VIKTORIE
ROK
2012
 Část I. – Základní údaje o sportovním klub
 Část II. – Údaje o aktivitách klubu
 Část III. – Úspěch sportovního klubu
 Část IV. – Základní údaje o hospodaření sportovního klubu.
 Část V. – Údaje o předložených a klubem realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů.
1

Část I.
Základní údaje o sportovním klubu
Název SK
Adresa SK
IČ SK
Telefonní kontakt
Adresa pro dálkový kontakt

Sportovní klub Viktorie
Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
270 49 752
777 733 022
skviktorie@seznam.cz,
mrazkovakat@seznam.cz
www.skviktoriejirikov.wgz.cz
Ministerstvo vnitra
Bc. Kateřina Mrázková
Ing. Jiří Votoček
Libuše Havlová
Bc. Kateřina Mrázková
Ing. Jiří Votoček
Libuše Havlová

Webové stránky
Zřizovatel sk
Předseda klubu
Zástupce předsedy klubu
Výkonný výbor

Charakteristika sportovního klubu
Sportovní klub Viktorie se specializuje na oblast sportovního aerobiku, step
aerobiku, pohybových skladeb a základů gymnastiky. Sportovní klub byl
založen Bc. Kateřinou Mrázkovou v roce 2005, v roce 2006 se stal občanským
sdružením.
Klub začínal s 20-ti členy a působil ve městě Jiříkov a Rumburk. V dnešní době
má 100 členů a působí pouze na území města Jiříkov, jehož členové nejsou
pouze děti a mládež z dané obce, ale na jednotlivé hodiny aerobiku dojíždějí i
děti z odlehlých lokalit Šluknovského výběžku (Rumburk, Šluknov, Horní
Podluží aj.).
Sportovní klub navštěvují děti ve věku od 4 – 15 let a mládež od 15 – 26 let
z různě sociálně a společensky situovaných rodin, pracujeme i s dětmi
ohrožených sociálním vyloučením, ale i s dětmi různých národnostních menšin.
Můžeme se také pyšnit i týmem seniorek.
Sportovní klub Viktorie má pravidelné hodiny aerobiku pro děti a mládež ve
dnech pondělí až čtvrtek v rozsahu 2 – 3 hodiny týdně, v rozdělení na jednotlivé
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věkové skupiny. Zároveň pořádá pro děti a mládež doplňující akce se
zaměřením na sport a využití volného času (př. klubové soutěže nejen ve step
aerobiku, kulturní vystoupení, víkendová soustředění, letní tábory, stanování,
aj.).

Část II.
Údaje o aktivitách sportovního klubu.
Sportovní klub Viktorie pořádá akce určené nejen členkám klubu, ale i pro
širokou veřejnost. Veškeré informace k akcím pořádaným sportovním klubem
jsou vždy zveřejněny na
webových stránkách našeho klubu
(http://www.skviktoriejirikov.wgz.cz/ ). Akce jsou vždy sportovně zaměřené
s cílem upevnit u dětí zdravý styl života.
Sportovní klub se každým rokem zúčastňuje celorepublikových soutěží a
přehlídek ve step aerobiku a připravuje kulturní vystoupení v místních lokalitách
(Jiříkov, Rumburk, Filipov, Krásná Lípa, Šluknov…), kde se prezentuje svými
dovednostmi v této oblasti.
Všechny akce sportovního klubu jsou dokumentovány ve fotokronice. Pro
zájemce je také možné je shlédnout na webových stránkách sportovního klubu.
Akce pořádané sportovním klubem v roce 2012:
 Valentýnská aerobik show
 Nej aerobička SK Viktorie
 Akademie SK Viktorie
 Stanování u rybníka Racek
 Letní tábor s aerobikem – Doksy
 Kondiční týden
 Výlet za sportem – lanové centrum Jedlová
 Aerobik maraton Jedlová
 Víkendové cvičení Vilémov
 Vánoční víkend s aerobikem
 Vánoční master class
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Soutěže a přehlídky, kterých se sportovní klub v roce 2012 zúčastnil:
 Ligová soutěž Žij pohybem Praha
 Velká cena Kutné Hory
 Poděbradská brána Nymburk
 Žij pohybem individuals
 Mistry s mistry Liberec
 Vystoupení na akcích pořádané městem Jiříkov (jarmark, Den seniorů,
Den otevřených dveří ZŠ Jiříkov…),
 Vystoupení na plesech – maturitní plesy, firemní plesy,
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Část III.
Sportovní úspěchy klubu.
1) Žij pohybem
Ligová soutěž Žij pohybem, kde soutěžní týmy za svou účast a úspěch
v jednotlivých kolech získávají cenné body do celkového pořadí, probíhala ve
v Praze v Kongresovém centru. Celkový počet kol, kterou tato soutěž v roce
2012 měla, byl čtyři.
Soutěž je to celorepubliková, pořádaná v různých odvětví.
Věkové kategorie:
 4 - 7 let
 8 – 10 let
 11 – 14 let
 15 – 26 let
 Nad 27 lez

Soutěžní kategorie:
 Podle velikosti:
- Small týmy
- Big týmy
 Podle pomůcek
- Bez náčiní
- S náčiním
- Sport týmy
- Zumba týmy
- Step týmy

Výsledky Sportovního klub Viktorie v dané soutěži v roce 2012:
1. kolo soutěže 10. 3. 2012
 Kategorie step 4 – 7 let: skladba Tancuj balala: 1. místo
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 2. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 4. místo
skladba Hey Boy: 3. místo
 Kategorie step nad 27 let: skladba Viktorky: 4. místo
2. kolo soutěže 14. 4. 2012
 Kategorie step 4 – 7 let: skladba Tancuj balala: 1. místo
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 3. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 7. místo
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skladba Hey Boy: 4. místo
 Kategorie step nad 27 let: skladba Viktorky: 6. místo
3. kolo soutěže 12. 5. 2012
 Kategorie step 4 – 7 let: skladba Tancuj balala: 1. místo
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 5. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 5. místo
skladba Hey Boy: 4. místo
 Kategorie step nad 27 let: skladba Viktorky: 4. místo
4. kolo soutěže 2. 6. 2012 – finále
 Kategorie step 4 – 7 let: skladba Tancuj balala: 1. místo
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 1. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 3. místo – skupina B
skladba Hey Boy: 2. místo – skupina B
 Kategorie step nad 27 let: skladba Viktorky: 5. Místo
Celkové pořadí Žij pohybem:
 Kategorie step 4 – 7 let: skladba Tancuj balala: 1. místo
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 2. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 6. místo
skladba Hey Boy: 4. Místo
 Kategorie step nad 27 let: skladba Viktorky: 4. Místo

2) Velká Cena Kutné Hory
Opět se jedná celorepublikovou soutěž aerobiku, ovšem pořádanou sportovním
klubem Kutné Hory.
Celkové pořadí Velká cena Kutné Hory:
 Kategorie step 4 – 7 let: skladba Tancuj balala: 1. místo
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 2. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 6. místo
skladba Hey Boy: 3. místo
 Kategorie step nad 27 let: skladba Viktorky: 1. místo
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3) Poděbradská brána
Celorepubliková jednokolová soutěž pořádaná ve sportovní hale v Nymburku.
Celkové pořadí soutěže Poděbradská brána:
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 8. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 9. místo
skladba Hey Boy: 4. místo
4) Mistry s mistry
Celorepubliková soutěž pořádaná v Liberci.
Celkové umístění v soutěži Mistry s mistry:
 Kategorie step 8 – 10 let: skladba Dance step: 3. místo
 Kategorie step 11 – 14 let: skladba Amerikáno: 5. místo
skladba Hey Boy: 6. místo

Však jeden z největších úspěchů, kterým se sportovní klub SK Viktorie může
právem pyšnit, je dosažení 1. místa v celorepublikové soutěži jednotlivkyň, kdy
teprve jedenáctiletá Andrea Frolíková předvedla neuvěřitelný výkon, čímž nejen
porazila ostatní soutěžící z velkých klubů př. Prahy, Liberce, Českých
Budějovic, Ústí nad Labem apod., ale především se dostala mezi nejlepší
sportovce v oblasti aerobiku.
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Část IV.
Základní údaje o hospodaření sportovního klubu.
Příjmy sportovního klubu:
Zůstatek z roku 2011
Členské příspěvky
Měsíční platby – tréninky
Sponzorské dary, příjmy z vystoupení
Dotace a granty (Ústecký kraj, město Jiříkov,
ČASPV)
Příjmy od rodičů (příspěvky na dopravu,
letní tábor, příspěvky na dresy, závodní
obuv, klubové oblečení…)
Kladné úroky banky
Celkem:

19 657, 38,18 300,141 000,27 900,89 936,259 619,-

2,10,556 414, 48,-

Výdaje sportovního klubu:
Doprava na závody
Startovné na soutěžích
Dresy, sport. oblečení, sportovní obuv
Kancelářské potřeby, drobný spotřební
materiál
Odměny na soutěže
Pojištění sportovního klubu - kooperativa
Letní tábor – ubytování, stravné, drobný
materiál
Vánoční víkend Vilémov – ubytování, strava,
drobný materiál…
Mzdové náklady
Daně
Výlet Jedlová
Stepy Reebok, cvičební náčiní
ČASPV – členské příspěvky
Různé (vrácení přeplatků, třpytky, ozdoby na
závody atd.)
Poplatky bance
Celkem:

70 341,53 703,140 329,8 620,8 642,3 475,116 657,80,14 885,73 950,11 400,1 591,13 500,5 200,17 812,2 306,542 411,80,-
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Část V.
Údaje o předložených a klubem realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů.
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Město Jiříkov

Název projektu
Žij pohybem
Letní tábor s aerobikem
Práce s dětmi a mládeží

Zpracovala dne …….

Finanční prostředky
50 000,nevybrán
39 000,-

Bc. Kateřina Mrázková

………………………..
Předseda klubu

Schválili členové výkonného výboru:

Ing. Jiří Votoček

Libuše Havlová

……………………

………………………

zástupce

zástupce
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