
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 5/2018 

Datum konání: 19.9.2018 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Mgr. Bc. Martin Březina, , Jaromír Hukal, Mgr. Petr Kotík, Svatopluk Malina, 

Michal Douša, Bc. Jaroslav Kočí 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Lenka Malá, Mgr. Jiří Ammer 

Hosté: Hana Moravcová, Ing. Lenka Tomsová 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 19.9.2018 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. Pan předseda zahájil jednání v 17.00 hod. 

 
 

 Hlavním bodem programu bylo projednání akce „Počernice v pohybu“ v rámci celostátní 

komunitní kampaně Dny zdraví. Pan předseda přivítal hosta jednání, Ing. Lenku 

Tomsovou, koordinátorku akce, která se bude konat dne 6.10.2018 od 14:00 do 17:00 hod. 

ve venkovním areálu mezi FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická. Ing. Tomsová seznámila 

komisi s programem akce a členové se zapojili do její přípravy. Byl projednán její 

harmonogram a detailní body soutěžních stanovišť – sportovních a zážitkových aktivit, 

kterých se budou členové komise aktivně účastnit a spolupodílet se na jejím průběhu.   

 

 Pan předseda přivítal paní starostku, Hanu Moravcovou. Paní starostka informovala 

komisi o vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže 

na území hl.m.Prahy na rok 2019 (vyhlásila Rada hl.m.Prahy), včetně informace 

k programům a podáním žádostí o grant uvedených na internetových stránkách 

hl.m.Prahy. Dále paní starostka informovala komisi, že na základě letošního výsledku 

Veřejného fóra – 10 problémů, pořádaném Městskou částí Praha 20, je na základě 

výsledku počtu hlasujících občanů nejvíce preferována (mimo jiné) absence 

bazénu/koupaliště. V této věci MČ Praha 20 v současné době zjišťuje informace o 

zařízeních v lokalitách přiměřených rozlohou a počtem obyvatel jako Horní Počernice.  

 

 Paní starostka na závěr návštěvy poděkovala členům komise za jejich práci ve volebním 

období 2014 –2018.  

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a za spolupráci ve volebním období 2014 – 

2018. V 18:00 hod. jednání komise ukončil.  

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 

 


