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Zpráva výkonného výboru ze zasedání dne 21. 12. 2018 

 

Na zasedání výkonného výboru dne 21. 12. 2018 byli přítomni všichni členové výboru a předseda kontrolní komise (viz prezenční 

listina níže). 

 

1) Počet členů je 76 členů včetně členů statutárního a kontrolního orgánu. 

2) Aktuální jsou rozvrhy komerčního aerobiku/Zumby v ZŠ Věry Čáslavské, v ZŠ Roztoky a dále také lekce vedené našimi 

trenérkami ve Sportcentru Eden v Berouně. Dále jsou naší trenérkou vedeny lekce pro dospělé. Vše je vyvěšeno na 

webových stránkách a je součástí této přílohy. 

3) Na webových stránkách i sociálních sítích (Aerobic Club Sportýna, z.s., Cvičení s Vendy a Aerobic Cup) jsou aktualizovány 

informace. 

4) Jsou navrženy závody typu Master Class, kterých by se mohly účastnit členové klubu a rozeslány zákonným zástupcům 

emailem. Účast je již v kompetenci zákonných zástupců. 

5) 10.3.2019 proběhne 4. ročník Aerobic Cup. Zvažuje se podzimní termín v roce 2019. 

6) Trenérkami kurzů v ZŠ Věry Čáslavské jsou Nicola Klierová, Jana Rysová a Karolína Kubíková. V ZŠ Roztoky lekce vede 

Karolína Kubíková a Vendula Soukupová. Ve Sportcentru Eden v Berouně dětské lekce vede Vendula Soukupová a Nicola 

Klierová.  

7) Je zvažováno víkendové soustředění pro členy komerčních lekcí, pro lepší adaptaci na tento sport a zlepšení svých 

aktuálních schopností a dovedností. Toto soustředění by bylo dobrovolné a je osloven sokol v Dobřichovicích pro volné 

termíny pro jaro 2019. 

8) Proběhla charitativní akce pro Domov pro seniory Pyšely. Vendula Soukupová zorganizovala cvičení pro dospělé, na nichž 

se sbírali vánoční dárky pro seniory, které byly do domova následně odvezeny.  

9) 20. prosince 2018 proběhl speciální vánoční trénink v ZŠ Roztoky. 

10) 19. prosince 2018 proběhl speciální vánoční trénink v ZŠ Petřiny-Jih. 

11) 20. prosince 2018 proběhl speciální vánoční trénink ve Sportcentru Eden v Berouně. 

12) V lednu 2019 se budou podepisovat růžová prohlášení se stávajícími trenéry a DPP nově na dobu neurčitou. 

Zapsala Vendula Soukupová, předseda klubu: 

Ověřil Vladimír Soukup, místopředseda klubu: 

 

Prezenční listina: 

 

Vendula Soukupová, nar. 19.6.1991, předseda klubu 

Vladimír Soukup, nar. 12.6.1990, místopředseda klubu 
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Ilona Hrčková, nar. 4.11.1965, předseda kontrolní komise  

 

 

Příloha: rozvrh dětských lekcí a lekcí pro dospělé 

 

 

 


