
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 6/2017 

Datum konání: 6.9.2017 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Jaromír Hukal, Ing. Lenka Malá, Svatopluk Malina 

Nepřítomní: Ing. Ondřej Pokorný 

Omluveni:  

Hosté: Mgr. Petr Kotík, Ing. Lenka Tomsová 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 6.9.2017 v 

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

v 17.00 hod., přivítal přítomné členy a hosty jednání, pana Mgr. Petra Kotíka a paní Ing. 

Lenku Tomsovou. 

 

 Prvním bodem jednání bylo téma sportovní akce „Počernice v pohybu“, která se bude 

konat dne 7.10.2017 od 14:00 do 17:00 hod. Host jednání Ing. Tomsová z ÚMČ Praha 20, 

jako koordinátorka této akce, seznámila detailně komisi s přípravou a programem akce a s 

členy komise projednávala harmonogram akce, včetně finální úpravy jednotlivých bodů 

programu a jednotlivých sportovních a zážitkových aktivit, které budou zajišťovat také 

členové komise. Pan předseda v této souvislosti přivítal předsedu kickbox klubu Kosagym 

Mgr. Petra Kotíka, který komisi představil činnost klubu a projednal účast na sportovním 

dni.  

 

 Ing. Tomsová informovala, že na základě výsledku veřejného fóra v Horních Počernicích 

preferuje veřejnost kluziště a bazén. Požádala komisi, zda by navrhla vhodnou lokalitu 

v Horních Počernicích a zjistila informace o výstavbě a provozu podobných sportovišť. 

Termín: květen 2018. 

 

 Ing. Tomsová informovala komisi o současné realizaci Pumptracku v lokalitě ulice Ve 

Žlíbku a Komárovská.  

 

 V diskusi komise konstatuje, že nejsou známy aktuální informace 

o o zadání projektové dokumentace k výstavbě tělocvičny v ulici Jívanská 

o od zpracovatele koncepce sportu v Horních Počernicích  

(Mgr. Jakub Popelka, Ph.D., Lokal Sport) 

o k plánovanému sportovnímu areálu u ulice Ve Žlíbku  

(autorka studie Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan) 

 

 

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. 


