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Základní údaje 
 
Název organizace:                                            Baby club Šikulka, z.s. 
 

Sídlo organizace:                                              Rudolfovská tř. 634 
                                                                                             370 01 České Budějovice 
 
Telefon:                                                              387 312 000 
                                                                                             387 311 469 
                                                                                             602 474 164 
 

E-mail:                                                                sikulka@sikulka.com 
 

webové stránky:                                                www.sikulka.com 
 

IČO:                                                                    01884298 
 

Zahájení činnosti:                                                       10.7.2013 
 

Bankovní spojení:                                             FIO banka, a.s. 
                                                                                             Číslo účtu: 2400487136/2010 
 

Předseda:                                                                       Richard Cirhan 
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Milníky 
 
Červenec 2013             Založení občanského sdružení Baby club Šikulka 
 
Září 2013                       Zahájení činnosti v prostorách Baby centra Šikulka pro širokou     
                                        veřejnost (plavání dětí v bazénu, cvičení dětí) 
 
Září 2013                       Otevření služby Baby školka Šikulka – hlídání dětí 
 
Říjen 2013                     Nový zdroj příjmů financování činnosti – volné plavání pro veřejnost 
 
Říjen 2013                     Založení plaveckého oddílu a jeho registrace u ČSPS 
 
Říjen 2013                     Zahájení činnosti v prostorách plaveckého stadionu v Českých     
                                        Budějovicích (výcvik plavání větších dětí, výcvik synchronizovaného  
                                        plavání – akvabel) 
 
Říjen 2013                     Zahájení výuky angličtiny pro nejmenší 
 
Říjen 2013                     Zahájení pohybových aktivit pro dospělé 
 
Listopad 2013               Začátek realizace akcí pro širokou veřejnost – Lampionový průvod 
 
Listopad 2013               Začátek účasti na soutěžích a závodech v synchronizovaném plavání 
 
Leden 2014                   Nový zdroj příjmů financování činnosti rozšířen o pronájem prostor a    
                                        bazénu 
 
Únor 2014                     Zahájení tematických pobytů dětí v Baby centru Šikulka 
 
Duben 2014                  Začátek účasti na soutěžích a závodech v rychlostním plavání 
 
Duben 2014                  Realizace a pořízení hracích prvků na dětské hřiště, příprava   
                                        venkovních prostor pro činnost 
 
Červen 2014                  Zahájení spolupráce se ZOO Dvorec 
 
Červenec 2014             Začátek realizace příměstských táborů 
 
Srpen 2014                    Zahájení nepravidelných sportovních soustředění malých sportovců 
 
Září 2014                       Zahájení činnosti družstva potápníků (potápění pro děti) 
 
Listopad 2014               Nová možnost vyžití – tvoření pro děti 
 
Leden 2015                   Rozšíření aktivit o možnost využití solné jeskyně pro členy 
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Březen 2015                  Počátek spolupráce s centrem Bazalka (plavání pro postižené   
                                         klienty) 
 
Březen 2015                  Získání dotací na akce a celoroční činnost od Statutárního města České    
                                        Budějovice 
 
Říjen 2015                     Pronájem dalších prostor pro činnost spolku 
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Popis služeb a činností 
 

Aktivity pro děti a mládež (6 – 26 let) 

Pro děti tohoto věku nabízíme široké množství zájmových činností: 

 Plavání dětí s rodiči 
Tato aktivita je určena pro děti, které si ještě nejsou ve vodě úplně jisté a potřebují 

pomoci od svého rodiče. Děti si hravou a zábavnou formou zvykají na pobyt v hlubší vodě 

a učí se základům plaveckých stylů 

 Plavání dětí bez rodičů 
Určeno pro děti, které se již nebojí sami v hlubším bazénu. Zábavnou formou a hrou 

učení základních plaveckých stylů, potápění, různých figur apod. 

 Potápění dětí 
V lekcích se seznamují děti se základy potápění, s technikami potápění i s přístroji, které 

jsou k přístrojovému potápění používány. Trénují potápění na nádech i potápění 

s přístrojem. 

 Závodní plavání dětí 
Tréninky dětí, které se chtějí věnovat závodnímu plavání. Probíhají na plaveckém 

stadionu. Aktivní účast na závodech a soutěžích. 

 Synchronizované plavání dětí (akvabelky) 
Tréninky synchronizovaného plavání dětí, které se chtějí věnovat tomuto sportu. 

Probíhají na plaveckém stadionu. Aktivní účast na závodech a soutěžích. 

 Volné plavání 
Volnočasová aktivita, kde si mohou zaplavat děti s rodiči bez přítomnosti instruktora 

 Pohybové hry a tanečky 
Hry jsou rozděleny pro chlapce, pro dívky nebo jsou lekce smíšené. Aktivity pro jednotlivé 

skupiny jsou připravovány dle zájmů a preferencí jednotlivých skupin dětí 

 Tvoření pro děti 
Výtvarný kroužek, kde se děti, někdy i za pomoci rodičů, seznamují s různými technikami 

a možnostmi výtvarných činností. Vyrábějí si při tom vlastní výrobky 

 Výuka anglického jazyka 
Výuka základů cizího jazyka, Děti jsou rozděleny do několika skupin dle věku a 

pokročilosti 

 Dětská zumba 
Cvičení zumba přizpůsobené dětem. Děti jsou rozděleny do lekcí dle věku 
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 Příměstské tábory 
Tyto u nás probíhají v průběhu celého roku. Jsou různého zaměření. Děti jsou rozděleny 

do skupin dle věku 

 

Aktivity pro předškolní a malé děti (6 měsíců - 6 let) 

 Plavání dětí ve vaničce 
Určeno pro děti do 6 měsíců věku. Plavání probíhá ve speciální vaně, kde se nacvičují 

úchopy dítěte, různými cviky se posiluje svalstvo dítěte a dítě si nově zvyká na pobyt ve 

vodě. 

 Plavání dětí s rodiči 
Tato aktivita je určena pro rodiče s dětmi od 6 měsíců věku. Děti si zvykají na pobyt ve 

vodě, trénují různé polohy a dovednosti, posilují svalstvo a zlepšují své psychomotorické 

dovednosti. 

 Volné plavání 
Volnočasová aktivita, kde si mohou zaplavat děti s rodiči bez přítomnosti instruktora 

 Pohybové hry a tanečky pro malé děti 
Hry jsou rozděleny pro chlapce, pro dívky nebo jsou lekce smíšené. Aktivity pro jednotlivé 

skupiny jsou připravovány dle zájmů a preferencí jednotlivých skupin dětí 

 Masáže dětí 
Kurzy masáží dětí 

 Tvoření pro děti 
Výtvarný kroužek, kde se děti, někdy i za pomoci rodičů, seznamují s různými technikami 

a možnostmi výtvarných činností. Vyrábějí si při tom vlastní výrobky 

 Výuka anglického jazyka 
Výuka základů cizího jazyka, Děti jsou rozděleny do několika skupin dle věku a 

pokročilosti 

 Dětská zumba 
Cvičení zumba přizpůsobené dětem. Děti jsou rozděleny do lekcí dle věku 

 Příměstské tábory 
Tyto u nás probíhají v průběhu celého roku. Jsou různého zaměření. Děti jsou rozděleny 

do skupin dle věku 
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Aktivity pro rodiče 

 Cvičení pro dospělé 
Cvičení pilates, jóga, zumba apod. pro dospělé 

 Vzdělávací kurzy pro dospělé 
Vzdělávací kurzy před začátkem podnikání a před nástupem do zaměstnání. Vzdělávací 

kurzy v dalších zájmových oblastech (péče o dítě, kurzy se zaměřením na zdravý životní 

styl, výživu apod.). 

 Hlídání dětí 
Hlídání dětí dle potřeb a zájmu rodičů 

 

 

 

 

Aktivity pro širokou veřejnost 

Každoročně pořádáme několik akcí určených pro širokou veřejnost. Jedná se zejména o 

karnevaly, mikulášské besídky, dětské dny, lampionové průvody, tematické pobyty pro děti, 

kurzy, školení a další. 
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Členská základna a ostatní klienti 
 
Členská základna se v průběhu roku stále mění. K 31.12.2015 bylo registrováno 485 členů, 
kteří se pravidelně a aktivně věnují volnočasové a sportovní činnosti a využívají možností, 
prostor a zařízení, které máme pro svoji činnost k dispozici.  
 
Za rok 2015 nás navštívilo celkem 1668 členů a klientů, kteří využili celkem 28722 různých 
aktivit.  
 
Příměstskými tábory prošlo celkem 282 dětí. 
 
U ostatních akcí určených široké veřejnosti nemáme přesné údaje o návštěvnosti, kterou 
můžeme pouze odhadovat. 
 
 
 
 

Technické a materiální zabezpečení aktivit 

Valnou většinu činnosti provozujeme v prostorách, které jsou v klidové části města České 

Budějovice, s výbornou dostupností veřejnou dopravou a vlastními pozemky pro parkování 

automobilů. Areál na adrese Rudolfovská tř. 634 je funkčním celkem, jsou zde prostory pro 

veškeré aktivity (bazén, tělocvična, učebna pro děti, školící místnost, herna, solno-jodová 

jeskyně, restaurace, recepce s občerstvením a příslušné zázemí). Výměra podlahové plochy 

pronajatých prostor je 580 m2. Součástí areálu jsou i venkovní prostory s parkovištěm a 

uzavřenou částí kde je dětské hřiště i zatravněná plochy vhodné k různým aktivitám. Jedná 

se o oplocenou venkovní plochu o celkové výměře 2750 m2.  

Máme veškeré potřebné vybavení pro realizaci činností, které nabízíme. Učebny a školící 

místnost jsou vybaveny potřebnými pomůckami. Náš pracovní tým je složen 

z kvalifikovaného personálu, s dlouholetou praxí. 
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Pravidelné celoroční aktivity v roce 2015 
 
V rámci naší činnosti probíhají po celý rok pravidelné aktivity pro členy i ostatní klienty: 
 

Pravidelné celoroční aktivity v roce 2015 

aktivita pro členy pro nečleny formou bloků jednotlivé vstupy 

plavání dětí s rodiči X X X X 

plavání dětí bez rodičů X X X X 

rychlostní plavání X - X - 

synchronizované plavání X - X - 

plavání dětí ve vaničce - X - X 

potápění dětí X - X - 

volné plavání X X - X 

cvičení dětí s rodiči X X X X 

cvičení dětí bez rodičů X X X X 

pohybové hry pro kluky X X X X 

tanečky pro holky X X X X 

tvoření pro děti X X X X 

výuka anglického jazyka X X X - 

dětská zumba X X X X 

masáže dětí X X X - 

cvičení pro dospělé X X - X 

vzdělávací kurzy pro dospělé X X - X 

hlídání dětí X X - X 

příměstské tábory X - X X 

 
 
 
Fotodokumentace jednotlivých vybraných aktivit je zveřejněna na: 
http://www.sikulka.com/fotogalerie/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikulka.com/fotogalerie/
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Nepravidelné akce a akce pro širokou veřejnost v roce 2015 
 

Nepravidelné aktivity v roce 2015 

datum popis aktivity popis 

18.1 
závody akvabel - "Memoriál 
Míly Heršálkové" Brno 

Výjezd na závody do Brna. Půjčili jsme si minibus pro 20 
lidí, který jsme zaplnili do posledního místa. Děvčata 

bojovala a získala krásné umístění 1., 3. a 4. místo 

30.1 pololetní příměstský tábor 
Příměstský tábor v našich prostorách o pololetních 

prázdninách 

7.2 Maškarní rej Karneval tentokrát v našich prostorách 

16.-20.2 Jarňáček – příměstský tábor 
Příměstský tábor v našich prostorách o jarních 

prázdninách 

12.3 Poporodní kurz stimulace Kurz pro „čerstvé“ maminky a děti 

18.3 Přednáška o dálnici D3 
Přednáška pro místní obyvatele o trase dálnice D3, 

možnostech, variantách a dopadu na místní obyvatelstvo 

28.3 Péče o novorozence a kojence 
Kurz péče o novorozence, kojence a správné manipulaci 

s nimi 

28.3 závody - "pražská akvabela" 

Opět jsme vyjeli na závody, tentokrát do Prahy. V 
pronajatém autobusu byla skvělá nálada a děvčata se 

umístila na krásných místech žebříčku: umístění 2., 3., 5., 6 
místo 

2.4 
Průvodce těhotenstvím, 
porodem a šestinedělím 

Kurz pro nastávající a čerstvé maminky 

2. – 4.4 
Soustředění plavců v 
Prachaticích 

Sportovní soustředění plavců v Prachaticích. Plavání, 
cvičení, zábava, výlety, relaxace 

11.4 Modrý běh Rodinné běžecké závody na podporu autistických dětí 

24.4 Pálení čarodějnic Zábavná akce pro děti a rodiče 
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25.4 Závody plavců v Písku 
Naši plavci vyrazili na závody do Písku s názvem „Písecký 

pulec“. Všichni v tvrdé konkurenci bojovali a přivezli 
umístění od 5. Po 15. místo 

16.5 Závody plaváčků Plavecké závody těch nejmenších v našem bazénu 

17.5 
závody akvabel - "Perníkové 
srdce" v Poličce 

Zase jsme vyrazili na závody, tentokrát do Poličky. 
Konkurence byla silná, přes to se naše sportovkyně 
umístily na krásných místech: 1., 3., 5. a 2 x 6. místo 

22. - 23.5 Bamboška 

Za sportovní halou v Českých Budějovicích se konal první 
ročník Bambošky, kterého jsme se také aktivně zúčastnili. 

Na akci jsme měli stánek se soutěžemi pro děti a 
informacemi o našem zařízení a činnostech pro rodiče i 

pedagogické pracovníky. 

31.5 
Dětský den – naše krásné 
město 

V našich prostorách a dále v háječku za školou T.G.M Nové 
Vráto jsme pro děti připravili dětský den na téma Naše 
krásné město od jeho založení až po současnost k 750. 

Výročí založení našeho města. Proběhla spousta soutěží a 
zábavy. Akce se vyvedla a byla na ní velká účast dětí. Akci 
také podpořilo město České Budějovice a sponzoři z řad 

podniků a firem z našeho města. 

17. – 18.6 Závody plavců na plovárně 
Pro starší plavce jsme připravili závody na plaveckém 

stadionu v Českých Budějovicích. 

1.7 -30.8 Příměstské tábory 
O prázdninách proběhlo 8 běhů příměstských táborů, 

kterými prošlo na 282 dětí. Tábory byly různě tematicky 
zaměřené a dle většiny ohlasů se dětem líbily. 

1.9 Akce pro prvňáčky 
Pro prvňáčky, kteří tento den udělali velký životní krok, 

jsme připravili akci herna a zmrzlina zdarma.  

Září 2016 Pečivo pro ZOO 
Ve spolupráci se ZOO Dvorec jsme zorganizovali sběr 

tvrdého pečiva pro zvířata v ZOO 

18.9 Den otevřených dveří 
Akce, při které jsme představili naše zařízení a aktivity 

těm, kteří nás ještě neznají 
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18. – 19.9 Jihočeský festival zdraví 
Prezentace našeho zařízení a aktivit v Třeboni na akci 

Jihočeský festival zdraví 

10.10 Soustředění akvabel 
V našich prostorách a na plaveckém bazénu v Českých 

Budějovicích proběhlo soustředění akvabel. Trénovaly se 
figury, sestavy a také probíhala zasloužená zábava. 

10.10 
Plavecké závody v Jindřichově 
Hradci 

Plavci jeli změřit své síly na závody „Podzimní cena 
Jindřichova Hradce“ 2., 7., 8. A 10. místo 

16.10 Přespání v Šikulce Další oblíbené přespání dětí v našich prostorách 

29. – 30.10 
Podzimníček – příměstský 
tábor 

Příměstský tábor pro děti s tématem podzimu 

29. – 31.10 
Soustředění v Jindřichově 
Hradci 

Soustředění plavců v Jindřichově Hradci. Děti poctivě 
trénovaly, cvičily, hrály si a chodily na výlety. 

30.10 Lampionový průvod 
Proběhl tradiční lampionový průvod od našeho centra do 

Háječku za školou T.G.M. ve Vrátě 

21.11 Závody akvabel 
Akvabely se utkaly na závodech v Táboře s názvem 

„Táborský pohár“  Umístění: 4., 5. a 9. Místo 

28.11 Plavecké závody v Písku 
V písku závodili naši plavci. Umístění: 4., 8., 9. a 3 x 10. 

místo 

14.12 Taneční vystoupení Taneční vystoupení dětí z kurzu tanečků 

14.12 Vánoční dílna Tvoření dětí na téma Vánoce 

   

 
 
 
Fotodokumentace jednotlivých vybraných aktivit je zveřejněna na: 
http://www.sikulka.com/fotogalerie/  
 
 
 

http://www.sikulka.com/fotogalerie/
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Finanční zpráva 
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
A/ Náklady 5 171 Kč 
Spotřebované nákupy 855 Kč 
Služby 2 083 Kč 
Osobní náklady 2 181 Kč 
Daně a poplatky 0 Kč 
Ostatní náklady 35 Kč 
B/Výnosy 4 316 Kč 
Tržby za vlastní výkony a zboží 2 741 Kč 
Tržby z prodeje materiálu 0 Kč 
Přijaté příspěvky 1 403 Kč 
Provozní dotace 172 

 
 
 
Členství v dalších organizacích 
 

- Aliance dětského plavání – nezisková organizace zastřešující další organizace 
zabývající se především plaváním, cvičením a prací s dětmi 

- ANNO z.s. – asociace nestátních, neziskových organizací Jihočeského kraje 
 
 
 
 

Ocenění 

 

Společnost přátelská rodině 

Jsme organizací, která je vnímána jako společnost, která nabízí široké možnosti aktivit pro 

rodiny s dětmi. Získali jsme prestižní ocenění Společnost přátelská rodině za aktivity a přístup 

k této skupině obyvatel a za to že se podílíme na pomoci rodině jako takové. 

Po celou dobu naší činnosti je náš provoz spatřován jako bezvadný po stránce hygienické, 
což je prověřováno pravidelnými kontrolami ze strany příslušného orgánu. Vnímáme pečlivě 
názory svých klientů/ek, reagujeme na jejich podněty a požadavky a chod organizace 
přizpůsobujeme stále jejich potřebám 
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Vzdělávání pracovníků, účast na odborných konferencích, 
individuální praxe 
 
Vzdělávání pracovníků 
V roce 2015 absolvovali naši pracovníci kurzy a semináře v rámci svého dalšího vzdělávání 
vztahující se k jejich pracovní činnosti. Jednalo se o tyto kurzy: 
 
- Trenér plavání III. Třídy - plavání 
- Instruktor dětského plavání 
- Plavčík 
- Zdravotník zotavovacích akcí 
- Zásady efektivní komunikace Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové   
   organizace - Média na naší straně 
 
 

V rámci organizace máme v jednotlivých oblastech vlastní supervizory, kteří jsou garanty 
práce našich pracovníků. 
 

 
 
 
 
Poděkování sponzorům a partnerům 
V roce 2015 naši činnost podpořili tyto organizace a instituce: 
 
Město České Budějovice – podpora pořádání příměstských táborů, dětského dne a celoroční 
činnosti našeho sportovního klubu 
Úřad práce České republiky – podpora pracovního místa 
MADETA – ceny na dětský den 
Lesy a rybníky – sponzorský dar na dětský den 
 

Děkujeme za podporu. 

 

 

 

 

 

 


