Zápis ze slavnostního setkání VŠK u příležitosti 20 let VŠK KHK
v úterý 21.9.2021 v 17,45 hodin, Aldis – Labský sál
Přítomni:

všichni členové VŠK s výjimkou omluvených J. Morávka, J. Čurdy, L. Petery a pana
Lipovského

Program setkání:
1. Přivítání hostů
2. Oceňování pozvaných hostů a členů VŠK
3. Neformální diskuze
1. Přivítání hostů
§
§
§
§

Hosté se dostavili dle prezenční listiny v 50% ze všech pozvaných. Hosty přivítala Z.
Horčičková
Prezenci zajistila E. Víšková (včetně ozvuční sálu)
Před samotným zahájením akce pomohla pracovní skupina: Víšková, Horčičková, Rezková,
Jágrová, Donát, Frýda
Hosty přivítala místopředsedkyně VŠK a jeho mluvčí Z. Horčičková, která celé setkání
moderovala.

2. Oceňování pozvaných hostů
§
§
§

§
§
§

Oceňování hostů proběhlo po skupinách, každý z oceněných obdržel pamětní medaili a
drobné dárky
Ocenění předávali předseda VŠK J. Pekař a členka VŠK H. Rezková (zastupující ČOS)
Na ocenění bylo navrženo 60 osob (zástupci a bývalí i současní představitelé KHK,
předsedové Výboru pro sport KHK, zástupci měst, sportovních spolků a organizací, sponzoři a
významní podporovaté VŠK, zástupci ČUS, členové VŠK)
Oceněna byla cca polovina navržených (ostatní se omluvili) a ocenění jim bude předáno při
jiné příležitosti.
Celý průběh tohoto slavnostního aktu byl velmi bezprostřední a přátelský.
Oceněné ženy obdržely i květinu, seznam všech oceněných je k nahlédnutí u J. Pekaře.

3. Neformální diskuze
§
§

Po skončení oficiálního programu bylo připraveno malé občerstvení a mezi zúčastněnými
probíhal neformální diskuze.
Většina oceněných se pak odebrala do velkého sálu, kde následovalo slavnostní vyhlášení
NSR za poslední desetiletí (2010 – 2019).

Všem oceněným patří velké poděkování za pomoc při kultivaci a zkvalitnění sportovního prostředí a
podmínek pro sport v KHK, organizátorům této akce pak poděkování za důležitou pomoc při jejím
zajišťování.
Jmenovitě je potřeba poděkovat panu Mgr. Faltusovi, řediteli kongresového centra Aldis, který
poskytl pro tuto akci VŠK skvělé zázemí, podporu a ochotnou spolupráci zaměstnanců Aldisu.

V Hradci Králové 30.9.2021

Zapsala: Zdeňka Horčičková

