Seznamte se s Všesportovním kolegiem Královéhradeckého kraje
Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje (dále jen VŠK KHK) bylo
ustanoveno jako dobrovolné seskupení 11 největších sportovních a tělovýchovných
organizací s celokrajskou působností. Byly to: ČUS (Česká unie sportu), ČASPV
(Česká asociace Sport pro všechny), ČOS (Česká obec sokolská), Autoklub ČR,
OREL, Český střelecký svaz, ATJSK (Asociace tělovýchovných jednot a sportovních
klubů), KČT ČR (Klub českých turistů), CZP (Centrum zdravotně postižených). Klub
olympioniků v tomto uskupení zastupoval v době vzniku VŠK KHK olympionik –
střelec Jaroslav Falta.
Každá z výše jmenovaných sportovních organizací je ve VŠK KHK zastoupena svým
krajským zástupcem – zmocněncem. Směrem ke krajským orgánům tak zastupuje a
reprezentuje VŠK celé široké spektrum obyvatel, kteří se věnují organizované
tělovýchově a sportu což aktuálně představuje 15% všech občanů našeho kraje.
Další stovky a tisíce obyvatel kraje pěstují tělovýchovu a sport prostřednictví spolků
s tímto zaměřením.
Posláním, cílem a hlavním úkolem VŠK KHK v rámci kraje je prosazování a ochrana
zájmů sportu jako veřejně prospěšné neziskové činnosti na všech jeho úrovních i ve
vztahu ke krajským orgánům kraje. Přestože jednotlivé organizace zastoupené ve
VŠK mají rozdílný obsah a náplň své činnosti, rozdílně početnou členskou základnu,
rozdílnou strukturu a organizaci činnosti i způsob práce, mají jeden cíl,kterého chtějí
společnou cestou a společným úsilím dosáhnout a ve spolupráci s krajskými orgány
dosáhnout. Je jím kvalita života, zdravý, aktivní životní styl a vysoká míra
individuálního zdraví každého občana, potažmo celé společnosti.
Všesportovní kolegium KHK má dnes již za sebou více jak 20 let společné úspěšné
práce, v posledních letech se rozšířilo o dva nové členy – ČSK (Český svaz kin-ballu
a Akademii Rinosport (vzdělávací tělovýchovná nezisková organizace). Jeho členové
se scházejí na pravidelných pracovních jednáních, která probíhají podle schváleného
jednacího řády a podle vždy připravené programu. Z každého jednání je pořízen
zápis, který je k nahlédnutí na webových stránkách VŠK KHK. Za léta práce se
podařilo nejenom přesně, jasně a srozumitelně určit a pojmenovat cíle a úkoly VŠK,
ale také vypracovat základní moderní koncepci a principy společné činnosti. Za
velmi důležitou skutečnost lze považovat velmi dobře navázanou spolupráci
s Královéhradeckým krajem, který VŠK vnímá jako rovnocenného partnera ke svým
jednáním a velmi konkrétní a smysluplnou spolupráci s členy a zaměstnanci výborů,
oddělení a komisí, kteří mají sport a tělovýchovu v KHK ve své gesci.
VŠK bude i nadále usilovat o co největší prohloubení této spolupráce, jejímž
výsledkem bude nejen spolupráce při organizaci a realizaci sportovních a
tělovýchovných aktivit a záměrů, zlepšení podmínek pro sportovní prostředí kraje, ale
i propagace tělovýchovy a sportu, prosazování a podpora myšlenky zdravého a
aktivního života, který je důležitý nejenom pro celou společnost, ale pro každého
z nás.
VŠK KHK se rovněž podílí na organizaci veřejného sportovního života. Jednou z akcí
tohoto typu je každoroční vyhodnocování nejúspěšnějších sportovců, trenérů a
osobností kraje, jehož je VŠK společně s krajskou organizací České unie sportu

iniciátorem. Organizaci a průběh každoroční ankety „Nejúspěšnější sportovec roku“
rozhodujícím způsobem zajišťuje.
VŠK KHK je organizací se samostatnou právní odpovědností s registrací podle
občanského zákona z roku 2014. Je registrováno ve spolkovém rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 8690.
Webové stránky VŠK KHK najdete na: http://kolegium.khk.sweb.cz
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