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Zpráva o činnosti v roce 2017 
 

VSK Slavia JU České Budějovice vznikla 22.2.2017 sloučením dvou bývalých VSK 
– a to VSK Slavia ZF a VSK Slavia PF. Předsedou byl zvolen RNDr. Petr Podlaha. 
Hlavní činností VSK je organizování sportovní a turistické činnosti studentů a 
zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, stejně jako dalších 
zájemců. V rámci jednotlivých oddílů sportuje 592 členů, z toho je 523studentů VŠ. 
 VSK sdružuje 6 sportovních oddílů: 

 Volejbal – nejaktivnější oddíl, družstvo žen hraje ve 2. nejvyšší české soutěži, 
B a C družstvo žen krajském přeboru, stejně jako družstvo mužů. 
Mládežnickou složku tvoří žákyně a kadetky.. Předsedou je M. Stašek a oddíl 
má 60 členů 

 Šachy – družstvo mužů hraje krajskou soutěž, rovněž v tomto oddílu se rozbíhá 
činnost mládeže. Oddíl má 22 členů, předsedou je M. Durchan 

 Plavání – oddíl je zaměřen na plavecký výcvik dětí a mládeže, předseda p. 
Šmídová, celkem 45 členů 

 Úpolové sporty – oddíl opětovně rozbíhá činnost – karate, aikido a tai-cchi, 
činnost zajišťují Vl. Kukačka a L. Michalov, zatím 12 členů 

 Florbal – oddíl je zaměřen na mládež a studenty, cílem je zvyšování kvality 
herního výkonu a případné zapojení do soutěží, předseda R. Vobr a celkem 18 
členů 

 Lyžování, turistika – oddíl zajišťuje pravidelně lyžařské, turistické a 
cykloturistické akce pro studenty, zaměstnance a případné další zájemce. 
Celkem 35 členů, předseda P. Podlaha 

 Sekce studenti – je určena pro dobrovolnou sportovní a turistickou činnost 
studentů. Oddíl má 480 členů a předsedou je Petr Havel 
 

Dále se VSK podílela na přípravě a vlastní účasti při reprezentaci JU v ČB na 
sportovních akademických soutěžích – zejména v kolektivních sportech.  Na dobré 
úrovni je spolupráce s vedením ČAUS a KTVS JU v ČB. Členové VSK rovněž 
pracují ve vrcholných orgánech a komisích ČAUS – Podlaha P., Kukačka Vl., Havel 
P. a Vobr R. 
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Zdroje financování:  
VSK nemá vlastní hospodářskou činnost, hlavním zdrojem finančních příjmů byly 
vlastní oddílové a členské příspěvky a dotace na činnost, přiatá od: 

 ČAUS 
 MŠMT ČR – ČUS + sportovní svazy 
 Jihočeský kraj 
 Město České Budějovice 
 JU v ČB, PF – dotace na nájmy sportovišť JU 

 
RNDr Petr Podlaha – předseda VSK  
České Budějovice 28.1.2018 


