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Zpráva o činnosti v roce 202l

Hlavní činností VSK je organizování sportovní a turistické činnosti studentů a '

zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, stejně jako dalších
zájemci. V rámci jednotlivých oddílů sportuje 626 členů, ztoho je 3I2 studentů VŠ.
V roce 202I došlo k naýšení členské základny - důvodem bylo oživení sportovní
činnosti ve 2.pololetí po uvolnění restrikcí nemoci Covid 19 - jednak tréninkový
proces, jednak vlastní svazové soutěže, a zejména akademické sportovní soutěže
VSK sdružuje 8 sportovních oddílů a sekci studenti (VŠ hgy, sportování studentů).:

o Volejbal - nejaktivnější oddíl, družstvo ženhraje ve 3. 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 l20 členů

o Basketbal - oddíl hraje okresní soutěž, předseda Šimek M., celkem 14 členů -
zaměstnanci, bývalí a současní studenti (2 skupiny)

o Šachy - družstvo mužů hraje krajskou soutěž, rovněž v tomto oddílu se rozbíhá
činnost mládeže. Oddíl má21, členů, předsedou je M. Durchan

. Úpolové sporty - karate, aikido a tai-cchi, činnost zqlšťýíVl. Kukačka a L.
Michalov,26 čIeni- Covid 19 způsobilýrazné omezení činnosti

o Florbal- oddíl je zaméřen na mládež a studenty - florbalová akademie,
předseda R. Vobr a celkem 32 členů do 19 let

o Lyžování, turistika - oddíl zajišťuje pravidelně lyžařské, turistické a
cykloturistické akce pro studenty, zaměstnance a případné další zájemce Došlo
ke zrušenííady akcí, zejménalyžaíslých. Celkem 35 členů, předseda P.
Podlaha

o snowboard - oddíl pracoval kvalitně - zarněření na mládež a studenty, opět
výrazné omezení činnosti Předseda R. Vobr.

o Gymnastika - nově vznlklý oddíl od 2.pololetí, zarněřen na mláďež,
předsedkyně P. Fišerová - 8 členů.

. sekce studenti - je určena pro dobrovolnou sportovní aturistickou činnost
studentů. Oddíl má376 členů

DŮležitou složkou činnosti je zajišťování reprezentace JčU na akademických
přeborech a ČeH. - bohužel v roce 202I b}la v 1. pololelí zrušena většina domácích
a zahranlčních akcí. Členové VSK rovněž pracují ve vrcholných orgánech a komisích
Čaus - Podlaha p., Kukačka Vl., Havel p. a Vobr R.



'Zdrojeíinancování:

VSK nemá vlastní hospodářskou činnost, hlavním zdrojem finančních příjmů byly
vlastní oddílové a členské příspěvky a dotace na činnost, přijatá od:

o čaus - 639.964,- Kč
. NSA - program Můj klub - 296.852,50 Kč
. Jihočes§ k aj - dotace mláďež- 100.000,- Kč

Stav účtu k 1.1 .202I:299.839,40 Kč
Stav účtu k 31.12.2020: 196.985,28 Kč

RNDr Petr Podl aha - předseda VSK
Mgr.Petr Havel- místopředseda VSK
České Budějovi ce I 5.3.2022
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