VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2020

Výroční zpráva je
zpracována za období
počínající dnem
1. ledna 2020 a končící
dnem 31. prosince 2020
na základě vyhodnocení
činnosti spolku
BIOS fit z.s. a její
jednotlivá ustanovení
byla předmětem jednání
valné hromady
Bios fit z.s. konané
dne 21. 6. 2021.
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SLOVO PŘEDSED
Rok 2020 byl pro náš spolek v mnohých
ohledech velmi netradiční. První i druhé pololetí
bylo přerušeno celosvětovou pandemií. Nebylo
možné se setkávat, trénovat a ani závodit. I přes
mnohé komplikace jsem byla velmi potěšená
aktivitou všech členů i trenérů. Podařilo se nám
přenést pravidelnou aktivitu do online prostředí
nebo vytvořit “bezkontaktní” akce , které potěšili
všechny naše členy. Výzvy byly přijaty a
překážky pokořeny, tak jak to velí náš sportovní
duch.
Chvíle, kdy jsme mohli být opět spolu jsme si
užívali o to více! Nadšeně jsme pořádali
pravidelné akce, trénovali, závodili a prostě se
bavili pohybem. V Jarní sezóně jsme stihli
několik závodů, kde se nám podařilo získat
krásná umístění. Na konci školního roku jsme
pro děti z kroužků uspořádá výlet na farmu, jako
kompenzaci za nevychozené kurzovné. Členům
závodního oddílu byla tato kompenzace
nabídnuta formou příměstského sportovního
kempu. Během hlavních prázdnin jsme
uspořádali tradiční letní soustředění závodního
oddílu. Na podzim ještě stihl proběhnout
oblíbený Olympijský běh. A v zimním období
jsme se s dětmi, i když omezeně, rozloučili
během andělského týdne.
Častá omezení měla negativní vliv na
ekonomiku spolku, ale podařilo se nám situaci
zvládnou a stabilizovat.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem našim
členům, jejichž motivace a neutuchající nadšení
je pro mne osobně velkou inspirací.
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O SPOLK
Název: BIOS t z.s
Adresa: U Pivovaru 1898
263 01 Dobří
IČO: 0439225
Bankovní spojení: FIO BANK
č. účtu: 2900891805/201
web: www.bios t.c
e-mail: info@bios t.c
tel: +420 732 446 73

Účel, hlavní a vedlejší činnost organizac
Účelem spolku je organizování sportovních aktivit veřejnosti, zejména dětí, mládeže
a seniorů, pořádání sportovních soutěží a akcí. Hlavní činnost spolku směřuje k
naplnění účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména
prostřednictvím
A. vytvářením podmínek pro organizování sportovní činnosti členů či veřejnosti v
rámci samostatného sportovního klubu a dle o ciálních mezinárodních předpisů
především v oblasti aerobiku, organizování různých sportovních kurzů pro své členy,
B. v rámci činnosti sportovního klubu vytvářet ekonomické podmínky pro plnění
svého cíle, tzn. účast na soutěžích regionálního, ale i celorepublikového charakteru,
organizovaných převážně spolky, činnými především v oblasti sportovního aerobiku,
ale i jiných organizací, působící v této oblasti a k tomu vyvíjet vlastní hospodářskou
činnost
C. vést své členy a ostatní účastníky sportovního klubu k dodržování základních
etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti kultury a
sportu, a vůbe
D. hájit zájmy sportovního klubu navenek, spolupracovat s orgány obce, orgánů
státní správy, ale i s ostatními spolky a organizacemi
E. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví
v regionu, zejména formou pořádání veřejně prospěšných akcí, osvětovou a jinou
činností
Vedlejší činností spolku je hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku. Tato činnost bude
vykonávána jako nezisková, spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č.
455/1991 Sb
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Struktura organizac
Nejvyšším orgánem BIOS t z.s. je členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku
Statutárním orgánem je:
Bc. Linda Sevaldová, předsed
linda@biso t.cz 732 446 73

Šéftrenér - Kroužky
Nicola Malkusov
nicola@bios t.cz 733 308 87

Sekretář
Nikola Nechyb
niki@bios t.cz 722 166 55

Šéftrenér - Cvičení pro nejmenš
Markéta Bartošov
marketa@bios t.cz 606 646 79

Účetnictví a platby
Vendula Fialov
vendula@bios t.cz 731 474 79

Šéftrenér - Cvičení pro dospěl
Bc. Linda Sevaldová, předsed
linda@biso t.cz 732 446 73

Objednávky a e-shop
Nikola Nechyb
niki@bios t.cz 722 166 55

Šéftrenér - Cvičení pro senior
Markéta Bartošov
marketa@bios t.cz 606 646 79

Šéftrenér - Závodní oddí
Bc. Linda Sevaldová, předsed
linda@biso t.cz 732 446 73

Právní oddělen
Kristýna Sevaldov
info@bios t.c

Ve spolku aktivně působí 24 trenérů, kteří pracují na dohodu o
provedení práce nebo jako OSVČ. Ve sledovaném období došlo k
volbě nových šéftrenérů, kteří přispěli k efektivnějšímu chodu
organizace. O pobočku v Příbrami se stará Zlatuše Volkovjaková.
Velké uznání patří Haně Burgerové, Jiřině Elčknerové a Michale
Jungmannové, hlavním organizátorkám nejdůležitějších akcí spolku.
Dále spolupracujeme s dobrovolníky, především z řad rodičů, kteří
spolku pomáhají s přípravou jednotlivých akcí a organizací během
závodů
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Členská základn
Bios t z.s. evidoval na konci sledovaného období 436 členů
v následující struktuře
Děti a Mládež

Dospělí

ZÁVODNÍ ODDÍL

86

0

CVIČENÍ PRO DĚTI

289

0

DOSPĚLÍ NAD 18 LET

0

61

SENIOŘI

0

0

SOUČET

375

61

Letní soustředění 2020 - závodní oddí
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Hospodaření spolku
BIOS t z.s. v průběhu roku nancoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od
sportovních organizací a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky. Dále pak z drobných darů od místních podnikatelů
Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) odpovídají plánu na uvedené
období. Spolek vykazuje dostatek nančních prostředků pro realizaci své
hlavní činnosti v následujícím období
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou
uvedeny v příloze č. 1 – Výsledovk

Letní soustředění 2020 - účetní Vendula a zdravotnice Klár
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Příloha č. 1 - VÝSLEDOVK
Výsledovka analyticky
BIOS fit z.s.
Číslo
účtu

IČ: 4392256

Rok: 2020

Dne: 28.05.2021

Strana 1
Tisk vybraných záznamů

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

501000
Spotřeba materiálu
501001
Sportovní potřeby - oblečení
501002
Kancelářské potřeby
501003
Odměny pro děti
501005
Sportovní náčiní - tělocvična , náčiní
50x
Spotřebované nákupy

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

193 845,00
184 694,30
9 019,00
61 828,00
198 430,00
647 816,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

193 845,00
184 694,30
9 019,00
61 828,00
198 430,00
647 816,30

193 845,00
184 694,30
9 019,00
61 828,00
198 430,00
647 816,30

512000
Náklady na cestovné
518020
Služby - registrace v rámci závodní činnosti
518100
Služby -lektorská činnost
518102
Služby - startovné
518104
Služby - pronájem sálu, tělocvičny
518105
Služby - organizační činnost
518109
Služby - soustředění
51x
Služby

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 155,53
10 200,00
446 138,00
48 580,00
123 075,00
89 107,00
328 194,00
1 055 449,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 155,53
10 200,00
446 138,00
48 580,00
123 075,00
89 107,00
328 194,00
1 055 449,53

10 155,53
10 200,00
446 138,00
48 580,00
123 075,00
89 107,00
328 194,00
1 055 449,53

521000
Mzdové náklady
524000
Zákonné pojištění ( odvody mzdy )
52x
Osobní náklady

0,00
0,00
0,00

575 885,00
52 387,00
628 272,00

0,00
0,00
0,00

575 885,00
52 387,00
628 272,00

575 885,00
52 387,00
628 272,00

0,00

2 331 537,83

0,00

2 331 537,83

2 331 537,83

602000
Tržby z prodeje služeb
602010
Tržby za služby - reklamní spolupráce
60x
Tržby za vlastní výkony a za zboží

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

25 550,00
305 000,00
330 550,00

25 550,00
305 000,00
330 550,00

25 550,00
305 000,00
330 550,00

648001
Dotace - Město Mníšek pod Brdy
648002
Dotace - MŠMT
648006
Dotace - Středočeský kraj
64x
Ostatní výnosy

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

51 000,00
524 150,00
200 000,00
775 150,00

51 000,00
524 150,00
200 000,00
775 150,00

51 000,00
524 150,00
200 000,00
775 150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52 807,00
798 900,00
368 900,00
28 027,00
24 820,00
1 273 454,00

52 807,00
798 900,00
368 900,00
28 027,00
24 820,00
1 273 454,00

52 807,00
798 900,00
368 900,00
28 027,00
24 820,00
1 273 454,00

0,00

2 379 154,00

2 379 154,00

2 379 154,00

Název účtu

Náklady

Náklady celkem

Výnosy

681000
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
0,00
682001
Oddílové příspěvky - děti
0,00
682003
Soustředění - léto
0,00
682004
Soustředění - zima
0,00
682006
Oddílové příspěvky - dospělý
0,00
68x
Přijaté příspěvky
0,00
Výnosy celkem

0,00

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

47 616,17
47 616,17

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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Činnost spolk
Činnost spolku BIOS t dělíme do několika oblastí
• sportovní kroužky pro dět
• závodní aerobik
• cvičení pro dospělé a senior
• jednodenní akc
• víkendové sportovní pobyt
• příměstské tábor
• sportovní soustředěn

S ohledem na vládní omezení
roku 2020 nebylo možné
realizovat některé plánované
akce

•
•
•
•

víkend se cvičením pro žen
Víkend pro rodiny s dětm
Ples spolk
Hurá prázdnin

Ostatní činnost bude popsána
níže.
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Kroužky pro dět
V letošním roce se nám podařilo otevřít již zaběhlé kroužky, ale také jsme nabídku
doplnili o nováčky. První covid vlnu jsme nabídli rodičům několik možností kompenzací.
Děti s námi mohli zdarma vyrazit na výlet nebo bylo možné nevybrané nance vrátit zpět
na účet. Poslední variantou bylo věnovat nevychozené kurzovné spolku na rozvoj jeho
činnosti. Během této doby jsme pro děti připravili online videa a mnoho zajímavých
výzev. V druhé vlně jsme již cvičili online pravidelně a nahrazovali tak všechny tréninky.
Ovšem účast na těchto video cvičeních se postupně snižovala. Proto jsem se rozhodli v
druhém pololetí nevybírat kurzovné. Doufáme, že se nám díky aktivnímu a vstřícnému
přístupu podaří udržet co největší počet dětí.

Karnevalový týden
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Přehled kroužků
Nezávodní přípravka (3-6 let
Počet přihlášených dětí: 25
Příprava dětí do závodního oddílu, při tréninku se zařazuje zejména všeobecná sportovní
průprava, ale i specializovaný trénink. Děti se poprvé setkávají se základními aerobikovými
kroky a cvičením na hudbu. Během roku se děti učí pohybovou skladbu, se kterou poté
mohou přejít do závodního oddílu
Mini dance (4-7 let
Počet přihlášených dětí: 1
Základem tohoto kroužku je tanec s hudebním doprovodem. Děti si vyzkouší různé druhy
tanečních kroků, naučí se vnímat hudbu a cvičit na ní. Nezapomínáme ale ani na rozvoj
všestrannosti a zároveň si děti projdou i baletní a gymnastickou průpravou

Výlet vlakem
Akrobatická gymnastika

Děti na startu (4-12 let
Počet přihlášených dětí: 2
Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího
školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti,
exibility, rychlosti a síly. V rámci kurzu se děti naučí všechny dovednosti, které tvoří
nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost
V tomto roce se otevřel pouze kurz 4-7 let
Parkour (7-15 let
Počet přihlášených dětí: 2
Trénink je zaměřen nejen na získání speci ckých parkourových dovedností, jako je nácvik
akrobatických prvků a překonávání překážek, ale i procvičení těch všeobecných. Děti
trénují i základy gymnastiky a atletiky, svou exibilitu i sílu, vše co je potřebné k
bezpečnému překonávání překážek.
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Fotbal (1. stupeň ZŠ
Počet přihlášených dětí:
Hlavní náplní tréninku je fotbalová průprava, nezapomíná se ale ani na průpravu
všestrannou, která je v tomto věku stále důležitá. Děti se také učí týmovému chování. Kurz
probíhá ve spolupráci s MFK Mníšek pod Brdy
Basktetbal (1. stupeň ZŠ
Počet přihlášených dětí:
Trénink je zaměřen jak na basketbalovou průpravu, tak všestranné cvičení, týmovou
spolupráci. Vhodný jak pro zkušené děti, tak pro ty, které drží míč poprvé v ruce
Gymnastika (7-13 let
Počet přihlášených dětí: 1
Cílem tohoto kurzu je naučit se zvládat základní gymnastické prvky. Trénink je zaměřen
nejen na trénování samotné gymnastiky, ale i všestranný rozvoj. Zahrnuje zpevnění těla,
nácvik koordinace pohybu, zlepšování exibility, rovnováhy i síly
Akrobatická gymnastika (6-14 let)
Počet přihlášených dětí: 2
Během tohoto kurzu se děti se naučí provádět různé akrobatické prvky, jak na zemi, tak i ve
vzduchu. Trénink se zaměřuje na rozvoj síly, rovnováhy, exibility, půvabu pohybu, výdrže a
koordinace. Velký důraz se klade i na týmovou spolupráci.

Venkovní tréninky

Ježíšek dětem přinesl novou hrazdu
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Fitness junior (6-14 let
Počet přihlášených dětí: 9
Kurz pro všechny chlapce i dívky, kteří si chtějí všestranně zacvičit a zlepšit své
dovednosti. Trénink je zaměřen na posilování a protahování celého těla, exibilitu i
motorický rozvoj. Vhodný je i pro redukci nadváhy.
Fit balet (5-10 let
Počet přihlášených dětí:
Prvky baletu, posilování, motorického cvičení a všeobecného rozvoje v jednom
Přípravka – Příbram (3-8 let
Počet přihlášených dětí:
Příprava dětí do závodního oddílu, při tréninku se zařazuje zejména všeobecná sportovní
průprava, ale i specializovaný trénink. Děti se poprvé setkávají se základními
aerobikovými kroky a cvičením na hudbu. Během roku se děti učí pohybovou skladbu, se
kterou poté mohou přejít do závodního oddílu
Akrobatická gymnastika - Příbram (6-14 let
Počet přihlášených: dětí
Během tohoto kurzu se děti se naučí provádět různé akrobatické prvky, jak na zemi,
tak i ve vzduchu. Trénink se zaměřuje na rozvoj síly, rovnováhy, exibility, půvabu
pohybu, výdrže a koordinace. Velký důraz se klade i na týmovou spolupráci.
Fitness junior - Příbram (6-14 let
Počet přihlášených dětí: 4
Kurz pro všechny chlapce i dívky, kteří si chtějí všestranně zacvičit a zlepšit své
dovednosti. Trénink je zaměřen na posilování a protahování celého těla, exibilitu i
motorický rozvoj. Vhodný je i pro redukci nadváhy.

-

Trénink Flexibility

Tréninky nas baví
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Závodní aerobi
Závodní oddíl je registrovaný pod Českou gymnastickou federací a Českým svazem aerobiku a
tness. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, aby v účastnících vybudoval kladný vztah
ke sportu. Závodnice nacvičují zajímavé choreogra e, pravidelně jezdí na závody a setkávají se
s vrstevníky se stejným zájmem. Cvičení je určeno pro všechny holky i kluky, kteří chtějí
sportovat. Tréninková jednotka se zaměřuje na rozvoj síly, rychlosti, obratnosti a exibility.
Základem je trénink všeobecné gymnastiky a rytmické cvičení, které je doplněno o prvky baletu,
atletiky a pohybových her. Dětem se věnují plně kvali kovaní a zkušení trenéři, kterým pomáhají
asistenti. Závodí se v kategorii pohybových skladeb a gymnastickém aerobiku. Věkové
kategorie jsou otevřeny dětem od 4 - 26 let. Cvičenci trénují pravidelně 2x - 5x týdně 1,5 hodiny
a 3 hodiny v tělocvičně ZŠ Mníšek pod Brdy a BeFit Energy club Příbram. Sezóna začíná na
letním soustředění, kde se připravují základy závodních sestav a cvičenci se dostávají do formy
po letní pauze. Na podzim je plánovaná příprava - dopracování sestav, podzimní a zimní
soustředění. Od ledna - června probíhá závodní sezóna. Během roku je pro děti připraveno
mnoho jednodenních akcí, tematické týdny a další motivační prvky. V roce 2020 bylo závodění
omezeno a mnoho závodů zrušeno, přesto se nám podařilo získat mnoho pěkných umístění.

Nácvik gymnastiky pod vedením Kláry Jelínkové

Tým 4 - 7 let - Street Show
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Závodní výsledk

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

3. - 4. 10. 2020 - Mistry s Mistry - Praha
2. místo - Minimistři - Street Sho
2. místo - Show A - Čaromá
1. místo - Show B - Čert a Káč
9. místo - Show C - Velká Pardubick
2. místo - Ženy A - Mariana Presslerov
3. místo - Ženy A - Nela Vodenkov
6. místo - Ženy A - Eliška Brosch
5. místo - Ženy B - Natálie Malkusov
7. místo - Ženy B - Simona Gondášov
8. místo - Ženy B - Karolína Okénkov
10. místo - Ženy B - Karolína Hrdinov
15. místo - Ženy B - Eliška Fialov
28. místo - Ženy B - Agáta Bartošov
25. místo - Ženy C - Julie Hol
Maxi tým B - Začni s Mistry Příbram
2. místo - Dvojice A - Vodenková, Presslerov
3. místo - Dvojice B - Gondášová, Fialov
9. místo - Dvojice C - Mandová, Hol
1. místo - Mini tým A - Vodenková, Presslerová, Brosch
2. místo - Mini tým A - Čermáková, Okénková, Hrdinov
4. místo - Maxi tým B - Petráňová, Okénková, Malkusová, Hrdinová, Čermáková

13. 9. 2020 - Česko se hýbe - Poděbrady
1. místo - StreetShow Show 4-7 let - 0. kat
2. místo - Čert & Káča Show 8-10 let - 2. kat
3. místo - Velká Pardubická Show 11-13 let - 3. kat

7. 3. 2020 - Mistry s Mistry - Český Brod
1. místo - Ženy A - Nela Vodenkov
4. místo - Ženy A - Mariana Presslerov
6. místo - Ženy A - Eliška Brosch
2. místo - Ženy B - Eliška Eppingerov
7. místo - Ženy B - Eliška Fialov
10. místo - Ženy B - Natálie Malkusov
11. místo - Ženy B - Simona Gondášov
Dvojice Jelínková Ficová - 1. místo
20. místo - Ženy C - Julie Hol
24. místo - Ženy C - Veronika Mandová
1. místo - Mini tým A (Vodenková, Presslerová, Brosche
1. místo - Dvojice A (Vodenková, Presslerová
3. místo - Dvojice B (Eppingerová, Kočová
4. místo - Dvojice B (Fialová, KoGondášová
14. místo - Dvojice C (Mandová, Holá
6. místo - Dvojice D (Jelínková, Ficová
3. místo - Maxi tým D (Mandová, Jelínková, Jelínková, Žáková, Ficová
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22. 2. 2020 - Začni s Mistry - Příbram
2. místo - ČaroMáj Show 8-10 let - kategorie B
1. místo - Velká Pardubická Show - kategorie
1. místo - StreetShow Show 4-7 let - MiniMistř
1. místo - Maxi tým B (Petráňová,Hrdinová, Okénková, Malkusová, Čermáková
2. místo - Maxi tým B (Kateřina Poštolková, Tereza Gvozdková, Anna Petráňová, Stela
Kostová
2. místo - Maxi tým D (Jelínková, Mandová, Žáková, Čajanová, Ficová
1. místo - Mini tým A (Nela Vodenková, Mariana Presslerová
2. místo - Mini tým A (Eliška Brosche, Barbora Petráňová
2. místo - Mini tým B (Simča Gondášová, Eliška Fialová
9. místo - Mini tým B (Marie Minaříková, Valerie Hlavatá
11. místo - Mini tým B (So e Mathauserová, Natálie Krejčová
4. místo - Mini tým C (Veronika Mandová, Julie Holá
5. místo - Mini tým C (Lada Barlová, Bára Barlová
1. místo - Mini tým D (Klára Jelínková, Barbora Ficová
3. místo - Nela Vodenková - ženy
6. místo - Mariana Presslerová - ženy
8. místo - Barbora Petráňová - ženy
9. místo - Eliška Brosche - ženy
1. místo - Karolína Hrdinová - ženy
5. místo - Agáta Bartošová - ženy
6. místo - Eliška Fialová - ženy
8. místo - Karolína Okénková - ženy
10. místo - Simona Gondášová - ženy
12. místo - Tereza Čermáková - ženy
22. místo - Běla Barlová - ženy
5. místo - Veronika Mandová - ženy
Úspěšný závod pro E. Eppingerovou
6. místo - Julie Holá - ženy
8. místo - Lada Barlová - ženy
2. místo - Klára Jelínková - Ženy
8. místo - Petra Čajanová - ženy

22. 2. 2020 - SAMC - Plzeň
20. místo - Eliška Eppingerová 11- 13 le
11. místo - Klára Kočová 11- 13 let

15. 2. 2020 - Soutěž pohybových skladeb - Milín
1. místo - Čert & Káča Show 8-10 let - 2. kat
2. místo - ČaroMáj Show 8-10 let - 1. kat
1. místo - Velká Pardubická Show 11-13 let - 3. kat
1. místo - StreetShow Show 4-7 let - 0. kat.

Závodnice Fialová a Gondášová
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15. 2. 2020 - Masteer Class - Milín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

1. místo - Eliška Eppingerová 2. kat.
2. místo - Klára Kočová 2. kat.
1. místo - Karolína Okénková 1. kat.
2. místo - Natálie Malkusová 1. kat
3. místo - Karolína Hrdinová 1. kat
2. místo - Nela Vodenková 0. kat
3. místo - Markéta Ptačková 0. kat

26. 1. 2020 - Česko se hýbe - České Budějovice
1. místo - Čert & Káča Show 8-10 let - Liga
3. místo - ČaroMáj Show 8-10 let - Liga B
1. místo - Velká Pardubická Show 11-13 let - Liga
1. místo - StreetShow Show 4-7 let - Liga

26. 1. 2020 - SAMC - České Budějovice
1. místo - Markéta Ptáčková (4-7let
1. místo - Aneta Vojíková (4-7let)
1. místo - Klára Urbanová (4-7let)
1. místo - Stella Lhotková (4-7let)
13. místo - Finále - Klára Kočová (11-13let)
Semi nále - Natálie Malkusová (8-10let)
Semi nále - Karolína Okénková (8-10let)

Nejmladší závodnice - gymnastický ae

Show Čert a Káča - 1. Místo v Praze

Skladba Lion King
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Cvičení pro nejmenš
Jedná se o pestrou nabídku cvičení od 6 měsíců věku až do 6 let. Pro každou skupinu je
lekce uzpůsobena s ohledem na vývojové schopnosti a dovednosti účastníků. Cílem
cvičení pro nejmenší, je vedení dětí i rodičů ke zdravému pohybu a jeho vnímání, jako
přirozené součásti života. Cvičení probíhá v Mníšku pod Brdy, v prostorách Pavilonu ZŠ a
v tělocvičně ZŠ a ve sportovním klubu v Příbrami
MIMI GYM - cvičení maminek (tatínků) s miminky se zaměřuje především na správnou
manipulaci s miminkem, na stimulaci a podporu sociálního a psychomotorického vývoje
kojenců a batolátek, vždy s ohledem na jejich vývoj a věk (podporujeme a rozvíjíme již
dosaženou motoriku dítěte)
MIMI GYM I. pro děti ve věku 6. – 9. měsíc
MIMI GYM II. Pro děti ve věku 10. – 12. měsíc

Cvičení miminek v pavilonu - Mníšek pod Brdy
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Batolata a cvičení pro rodiče a děti – cvičení v doprovodu rodičů se zaměřuje na
všestranný rozvoj pohybových aktivit, děti si postupně osvojují a rozvíjí dovednosti
spojené s rovnováhou a koordinací pohybu, vždy s ohledem na jejich věk a schopnosti.
Batolata pro děti od 1,5 rok
Cvičeníčko – děti cvičení navštěvují již samostatně, bez doprovodu rodičů. Cílem kurzu je
všeobecná sportovní příprava, rozvoj obratnosti, síly a rychlosti. Děti jsou vedeny
k samostatnosti a hravou formou získají základní přehled o sportovních aktivitách (atletika,
míčové hry, gymnastika apod.
Cvičeníčko pro děti od 3 do 6 le

Cvičení v Be t energy club - Příbram

Od spuštění prvních lekcí cvičen pro miminka už uplynuly 2 roky a naši první absolventi
MIMI GYM už jsou ostřílenými návštěvníky Batolat. Potvrdilo se nám, že dává smysl
vychovávat si členy spolku od raného věku
I přes veškerá vládní omezení během 1.vlny pandemie Covid, se nám podařilo úspěšně
dokončit všechny otevřené kursy do 30.6.2020
To už bohužel neplatilo pro podzimní kurzy, které byly nařízením vlády resp. vyhlášením
nouzového stavu od 7.10.2020 všechny bez vyjímky pozastaveny a k jejich obnovení do
31.12.2020 nedošlo
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Dospělí a senioř
Tato oblast činnosti našeho spolku byla pandemií COVID nejvíce postižená. V měsících,
ve kterých členové spolku navštěvují lekce pro dospělé v hojném počtu byly uzavřeny
vnitřní i venkovní sportoviště a nebylo možné lekce nahradit. Snažili jsme se alespoň
nabídnout zdarma alternativu online cvičení s trenérkou Dominikou Rozmajzlovou. K
rozvolnění došlo v měsících, kdy je hezké počasí, tudíž většina členů volí sportování v
přírodě
Pokud bylo možné navštěvovat tělocvičnu, probíhala tato cvičení

- Country tance pod vedením Dany Nedvídkov
- Outdoor trénink pod vedením Simony Madov
- Kruhový trénink pod vedením Martiny Štukov
- Zumba pod vedením Radky Ficov
Všechny cvičení probíhají v MKS Mníšek pod Brdy nebo venku.
Plánovaný víkend se cvičením pro dospělé nebylo možno realizovat, stejně jako další
akce.

Po dlouhé době Zumba s Radkou

Martinan v akci
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Jednodenní akc

Každoročně pořádá náš spolek několik jednodenních doprovodných akcí pro děti i dospělé.
Zejména ke zpestření pravidelných aktivit a utužení spolkového ducha všech našich členu.

Úno
• Závodní oddíl pořádal závod Začni s Mistry kterého se účastnilo 700 závodníku
• Karnevalový týden - tematické tréninky v maskách

Březe
• Velikonoční výzva - onlin

Červe
• Výlety pro děti na farmu
• Slavnostní předání vysvědčení

Výlet na Farmu
Kroužek Gymnastiky a předání vysvědčení

Červene
• Neckyáda - aktivity stánek a plavidlo našeho spolk
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Zář
• Zápis - stánek před ZŠ Mníšek pod Brd
• Volební V
• T mobile olympijský běh 16.9.202
Celorepubliková nadační běžecká akce probíhající díky Českému olympijskému výboru.
V Mníšku pod Brdy celou akci zajišťoval náš spolek (Bios Fit). Dopolední blok byl určen pro
děti ze školy, odpolední pro ostatní děti a večerní pro dospělé (15+). Podle věku byly děti
rozděleny na běžecké trasy od 500 do 2000 m, dospělí měli na výběr 2 trasy (3/5 km).
Přihlášeno bylo celkem cca 600 dětí a 65 dospělýc

Olympijský běh - Mníšek pod Brdy

Říje
• 1.Cesta za pokladem - bezkontaktní pro všechny děti - 18.10. 2020 v Mníšku pod Brd
Ve 12 hod se na stránkách bios t.cz zveřejnilo místo startu cesty, od té doby se děti s rodiči
mohli po zbytek dne vydat pomocí indicií na cestu k pokladu, během které plnili různé
sportovní úkoly. Na konci je čekal poklad v podobě sladkostí a samolepky do deníčk
Vzhledem k zdravotní situaci nebyla akce nijak hromadně organizovaná. Mohli se na ní vydat
rodiče s dětmi, nebo I samotné děti z jedné rodiny/domácnost
• Halloweenská týden - online výzv

Cesta za pokladem
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Listopa
• 2. Cesta za pokladem, 28.11.2020 v Dobříš
V 10 hod se na stránkách bios t.cz zveřejnilo místo startu cesty, od té doby se děti s rodiči
mohli po zbytek dne vydat pomocí indicií na cestu k pokladu, během které plnili různé
sportovní úkoly. Na konci je čekal poklad v podobě sladkostí a samolepky do deníčk
- Vzhledem k zdravotní situaci nebyla akce nijak hromadně organizovaná. Mohli se na ní
vydat rodiče s dětmi, nebo I samotné děti z jedné rodiny/domácnosti

Prosine
• Vánoční vystoupení Dobříš
• Andělský týden - vystoupení a předání dárečků na tréninku 14. – 20.12. 202
Proběhly poslední tréninky v roce 2020. Děti mohly přijít v andělských převlecích, všem jsme
rozdali dárky od Bios tu a děti si rozdaly dárky mezi sebou, zahráli jsme si pohybové hry,
zatancovali na vánoční písničky a rozloučili se
• 3. Cesta za pokladem, 20.12.2020 v Příbram
Ve 10 hod se na stránkách bios t.cz zveřejnilo místo startu cesty, od té doby se děti s rodiči
mohli po zbytek dne vydat pomocí indicií na cestu k pokladu, během které plnili různé
sportovní úkoly. Na konci je čekal poklad v podobě sladkostí a samolepky do deníčk
Vzhledem k zdravotní situaci nebyla akce nijak hromadně organizovaná. Mohli se na ní vydat
rodiče s dětmi, nebo I samotné děti z jedné rodiny/domácnost
• Mikuláš a jeho družina - na objednání pro členy našeho spolk

Andělský týden Mníšek

Andělský týden Příbram
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Vícedenní akc

Lede
Zimní soustředění - Moníne
Akce se účastnilo 30 členů spolku, účelem byla příprava na začínající závodní sezónu

Červe
Camp pro gymnastický aerobik - Dobří
Kompenzace za nevychozené trénink
Srpen
Soustředění závodního oddílu - Moníne
Akce se účastnila necelá stovka členů, příprava nové závodní sezóny
Camp pro pohybové skladby - Dobří

Zář
Camp pro nejstarší závodnice - Bo
Stanování, sportování, surfován
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Partneř

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Děkujeme za nanční podporu,
kterou nám v roce 2020
poskytlo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České
republiky

Děkujeme společnosti BIOS
s.r.o. Dobříš za celoroční
podporu našich akcí a projektů.
Mníšek pod Brd

Děkujeme za nanční podporu
z rozpočtu Města Mníšek pod
B r d y. D á l e d ě k u j e m e z a
možnost pronájmu prostor v
MKS a pomoc při organizování
akcí.
Děkujeme České unii sportu, za
administrativní podporu.

Děkujeme Českému
svazu aerobiku
F I S A F. c z
za
možnost podílet se
na projektu Děti na
startu.
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Děkujeme ZŠ Mníšek pod Brdy
za možnost pronájmu prostor,
dále děkujeme škole za pomoc
s o r g a n i z a c í T- M o b i l e
Olympijského běhu.
Děkujeme společnosti Monex
s.r.o. Příbram za nanční
podporu v roce 2020.
Děkujeme společnosti
Internet Pb za nanční
podporu v roce 2020.

Děkujeme BeFit Energy Club
Příbram za podporu v roce
2020.

Děkujeme Organizaci Mistry s
Mistry a České gymnastické
federaci za spolupráci v roce
2020.
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Děkuji všem dětem, trenérům, rodičům, členům i přátelům,
partnerům a institucím za vytrvalou podporu činnosti našeho
spolku. Vše se děje díky Vám
Velmi si toho vážím.
Linda Sevaldov
Předsed

Zpracoval dne 20. 6. 202
Nikola Nechyb
Sekretář spolk
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