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Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
 

 

Číslo jednání:   6/2015 

Datum konání:  24.6.2015 

Předsedající:   Mgr. Petr Měšťan 

Přítomní:   Bc. Jaroslav Kočí, PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Svatopluk Malina,     

                          Ing. Vladimír Ptáček, Ing. Lenka Malá 

Nepřítomní:  

Omluveni:   Jaromír Hukal, Ing. Ondřej Pokorný 

Hosté:    Mgr. Jiří Beneda, Bc. Lenka Tomsová 

Zapisovatel(ka):Bc. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo 

dne 24.6.2015 v budově ÚMČ Praha 20, Jívanská 647.    

Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání v 17.00 hod. a přivítal 

přítomné členy. Dále přivítal pozvaného hosta, místostarostu MČ Praha 20, pana 

Mgr. Jiřího Benedu.    

 

Program, body jednání: 

 

 Výstavba sportovní haly: 

Prvním bodem jednání byla diskuse k původnímu záměru vybudovat na území 

Horních Počernic sportovní halu. Pan předseda předal slovo Mgr. Benedovi. Pan 

místostarosta sdělil, že není v plánu realizace původního záměru, kde původní 

navržená hala je velkorozměrová a její umístění není vhodné na území vedle ZŠ 

Ratibořická (i přesto je varianta původního umístění nadále aktuální). 

V současné době je v plánu studie na případnou realizaci montované, velikostně 

rozměrové haly, kde je na vnitřní plochu počítáno s možností 2-3 samostatných 

sportovních ploch. Mgr. Beneda dále informoval, že nová varianta haly bude 

oproti původnímu záměru finančně méně náročná. Hala by měla sloužit 

především přednostně základním školám za účelem výuky tělesné výchovy a 

dále různým zájmovým a sportovním kroužkům určeným dětem a mládeži. Tím 

by měla být vyřešena současná situace, kdy je nedostatek krytého sportoviště na 

uvedené akce. Členové (především Ti, kteří byli členy Komise sportu v minulém 

volebním období) konstatovali, že montovaná hala určitě splní účel pro využití 

školami a zájmovými kroužky, nicméně už nebude možné zde například pořádat 

sportovní turnaje a závody dětí a mládeže, protože tento typ haly neumožňuje 

vytvořit dostatečně vhodné zázemí pro rodiče a další diváky (tribuna nebo jiný 

vhodný prostor pro diváky) sportujících dětí, a další vhodné prostory (náčiní, 

nářadí, šatny…). Komise hořce konstatovala, že veškeré její snažení a aktivita 
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v minulém volebním období pro podporu výstavy multifunkční haly, která by do 

Počernic mohla, díky své jedinečnosti a splněným standardům pro pořádání 

halových soutěží, přilákat zajímavé sporty a akce. Počernice by se tak mohly 

dostat do povědomí široké veřejnosti, nejen z Prahy. Dle sdělení Mgr. Benedy 

nebudou původní studie a projekty pravděpodobně nadále využity. Bc. Kočí 

k tomuto sdělil, že nedávno hovořil s autorem původního projektu, který jej 

informoval, že v projektu je samozřejmě možné aktuálně upravit rozměry haly a 

vnitřní uspořádání podle požadavků, tím by také došlo ke snížení její ceny. Mgr. 

Beneda dále informoval, že není v plánu k hale řešit navíc zvláštní parkovací 

plochy. Podklady k novému záměru má k dispozici Ing. Vavruška z Odboru 

hospodářské správy a investic. Mgr. Beneda vyzval členy, zda mají nějaké 

dotazy.  K hale nebyly položeny další otázky. Pan Douša vznesl dotaz ohledně 

nabídky na realizaci pump tracku, který byl představen na jaře loňského roku na 

jednání rady MČ Praha 20. Pan radní k tomuto sdělil, že nemá nyní informace a 

nemůže adekvátně odpovědět. Další dotazy nebyly vzneseny, poté byla diskuse 

k hale ukončena. Pan předseda poděkoval panu místostarostovi za návštěvu, pan 

Mgr. Beneda se rozloučil a z jednání komise odešel. 

 Studie využití území: 

 

Dalším hostem byla pí. Bc. Tomsová, která představila studii využití území mezi 

ulicemi Komárovská, Markupova, Jizbická, Češovská v Horních Počernicích. 

Jedná se o možnost vybudovat na uvedeném území přírodní hřiště, určené pro 

všechny věkové kategorie, především dětí a mládeže. Stav není ve fázi rozpočtu, 

zatím se jedná pouze o studii. Vedle parku by mohla být například plocha pro 

cyklo akce. V této fázi dochází ke sběru údajů, připomínek a poznámek ze 

základních škol (včetně vyjádření školáků). Sběr informací je stanoven do 

10.7.2015. Je šance, že by MČ Praha 20 mohla získat dotaci na realizaci 

projektu. Bc. Tomsová vyzvala členy, aby se také vyjádřili ke studii a zaslali na 

její email případné připomínky, náměty apod. Studii lze nalézt na webových 

stránkách http://zdravehornipocernice.cz/?page_id=1335. 

 

 

 Akce „Kampaň ke zdraví“ 

Bc. Tomsová dále informovala komisi o plánované akci pro veřejnost „Kampaň 

ke zdraví“, která proběhla již v minulém roce pod názvem „Počernice v pohybu“. 

V letošním roce je stanoven termín konání na 3.10.2015, předběžně v čase od 

13.00 – 17.00 hodin.  Na tuto akci je z finančních prostředků k dispozici částka 

ve výši 15.000,- Kč, které budou využity na některé z uvedených věcí: 

přítomnost Českého červeného kříže, pronájem horolezecké stěny, pronájem 

hradu apod. Bude zajištěn sponzor a představení produktů zdravých potravin, 

včelařské výrobky. Akce je zaměřena na rodiny s dětmi. Předseda komise se 

domluví s Bc. Tomsovou, které sportovní disciplíny a „ochutnávky 

http://zdravehornipocernice.cz/?page_id=1335
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sportovišť“ budou v rámci akce nabízeny. Dohodnuto, že členové komise, kteří 

mají zájem o aktivní účast na této akci a budou na stanovištích představovat 

různé sportovní a volnočasové aktivity, sdělí nejpozději do konce července 

předsedovi komise své návrhy a nápady. Bc. Tomsová potřebuje souhrnné údaje 

do 14.8.2015, aby mohla v zářijovém Hornopočernickém zpravodaji informovat 

a pozvat veřejnost na akci. 

 Aktuální nabídka prvků Street Workoutu 

MČ Praha 20 obdržela další aktuální nabídku od formy COLMEX na venkovní 

posilovací prvky Street Workoutu. Nabídku pošle začátkem července předseda 

členům komise, aby se vyjádřili, kterou variantu podporují. Bude také zjištěno, 

zda a jakou finanční částku schválí rada MČ a na jakém území Horních Počernic 

bude možné tyto prvky případně instalovat. 

 

 Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 19:00 hod. jednání komise 

ukončil. 

 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

 

       Mgr. Petr Měšťan 

       předseda komise v.r. 
 

 


