
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 5/2017 

Datum konání: 24.5.2017 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Bc. Jaroslav Kočí, Jiří Ammer,  

Ing. Ondřej Pokorný, Jaromír Hukal 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Lenka Malá, Svatopluk Malina 

 

Hosté: Mgr. Jakub Popelka, Ph.D., Ing. Monika Brzkovská, Ing. Jindřich Jukl, Richard Stára 

Richard Stára                

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 24.5.2017 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání v 

16.30 hod., přivítal přítomné členy a hosty jednání, pana Mgr. Jakuba Popelku, Ph.D.,  

Ing. Moniku Brzkovskou, Ing. Jindřicha Jukla, pana Richarda Stáru. 

 

 Prvním bodem programu bylo téma plánu rozvoje sportu. Ing. Brzkovská představila Mgr. 

Jakuba Popelku, Ph.D., zástupce společnosti Lokal Sport (www.lokalsport.cz), se kterou 

uzavřela MČ Praha 20, na základě Usnesení Rady MČ Praha 20, smlouvu o dílo na 

zpracování Strategického plánu rozvoje sportu Městské části Praha 20. Komisi a hostům 

Ing. Juklovi (zástupce TJ SOKOL Horní Počernice), panu Richardu Stárovi (zastupitel 

MČ Praha 20) byl představen a předložen Návrh realizace Plánu rozvoje sportu v Horních 

Počernicích, jehož cílem je realizace a přínos rozvoje sportu v městské části. Do realizace 

bude zapojena v první fázi široká veřejnost mimo jiné prostřednictvím dotazníkových 

šetření (např. školy, sportovní kluby, kroužky), terénních šetření. Průběžně bude probíhat 

konzultace s aktéry sportovní politiky městské části (vedení MČ, sportovní komise, …). 

Po sběru dat bude probíhat jejich analýza, včetně ekonomické. Poté by měl být vytvořen 

závěr a doporučení, formulovány priority a opatření, které budou prezentovány na úrovni 

vedení MČ a také Komisi sportu. Cílem realizace plánu je především společensky a 

ekonomicky efektivní alokace zdrojů na podporu sportu a strategické vytváření podmínek 

pro realizaci sportovních aktivit všech věkových skupin.  Závěrem bylo domluveno, že 

budou předány Mgr. Popelkovi, Ph.D., kontakty na členy Komise, aby docházelo 

průběžně a aktuálně k předávání informací o průběhu realizace formou osobních jednání 

se zástupcem Lokal Sportu.  Po diskusi poděkoval předseda komise hostům za účast a 

jednání tohoto bodu ukončil.  

 

 Druhým bodem programu bylo projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2017, kterou podal Jachtklub Toušeň. Členové komise byli 

se žádostí s předstihem seznámeni. Komise sportu po pečlivém prostudování žádosti 

Jachtklubu Toušeň došla k závěru, že reprezentace sourozenců Tkadlecových je příkladem 

vzorné prezentace MČ Praha 20 v mezinárodním měřítku a doporučila RMČ podpořit 

žádost částkou ve výši 20 000 Kč. Z toho: na materiálové náklady (především oprava 

údržba lodě) ve výši 10.000,- Kč, na oblečení a výstroj ve výši 5.000,- Kč, na startovné ve 

výši 5.000,- Kč. Odůvodnění:  Podpora mladých talentů je třeba nejen v rovině přímé 

pomoci, ale i jako příklad pro ostatní mládež, že soustavným úsilím lze dosáhnout i 

velkých úspěchů v měřítku i mimo ČR. Aktuálně dosaženého 24 místa si velmi vážíme.  

 

http://www.lokalsport.cz/


Ze žádosti není ale patrné, které z nákladů se týkají pouze členů klubu-sportovců, žijících 

v Horních Počernicích, a není také uvedeno, jakou částkou by jim klub přispěl z přidělené 

dotace. Z tohoto důvodu Komise nedoporučila přidělit požadovanou částku ve výši 

50 000,- Kč a navrhla pouze poměrnou část.  

 

 

Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 18:00 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 


