Zápis komise Sportu a volného času
Číslo jednání:
Datum konání:
Předsedající:
Přítomní:

3/2012
16.05.2012
Bc. Jaroslav Kočí (předseda)
Bc. Jaroslav Kočí (předseda), Mgr. Petr Měšťan (zástupce),
Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Alena Štrobová, Ing.
Monika Brzkovská, Mgr. Lenka Barešová, Ing. Lenka Malá, Ing.
Vladimír Ptáček, Roman Kunčický, Michal Douša, PhDr. Martin
Březina, Richard Stára

Nepřítomní:
Omluveni:
Hosté:

Petr Jirgl, Mgr. Alena Šefčíková
starostka MČ Praha 20 paní Hana Moravcová, paní Monika
Procházková, Štěpán Procházka, p. Teichmann
Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová
Zápis

Program jednání:
1) Zahájení, přivítání hostů a členů komise
2) Představení návrhu na vybudování skateparku, diskuse a návrhy
3) Multifunkční hala, venkovní sportoviště – návrhy na realizaci
4) Různé, stanovení programu na příští jednání
5) Závěr
1) Předseda Bc. Jaroslav Kočí přivítal hosty paní starostku Hanu Moravcovou, pana Teichmanna
a paní Moniku Procházkovou se synem Štěpánem, přítomné členy a zahájil jednání komise.
2) Hosté představili svůj záměr a návrh na vybudování skateparku. Hodně mladých lidí v
Počernicích by rádo využívalo skatepark – oblíbený sport mezi mládeží, ale nejbližší dobrý a
kvalitní skatepark je až ve Strašnicích, což je pro počernické nedostupné. V této souvislosti
zahájila diskusi s pí. starostka Paní starostka uvedla, že tento záměr je již ca rok diskutován. Řeší
se možná lokalita, jsou vypracovány základní rozpočty. Na jednání komise přítomen zástupce
firmy Mystic Construction p. Teichmann - který má zkušenosti se stavbou skateparků v ČR –
zná technologie skateparků, vysvětlil typy překážek, které jsou vhodné pro sportovce. Mohl by
udělat i studii na skatepark, tak aby byly různé komponenty co nejvhodnější a maximálně
využité. Dvě varianty dražší a levnější. Možné využití BMX, skateboard, koloběžka. Může být
využito v rámci DDM – na území Prahy již probíhá skateakademie – dochází instruktor, učí děti a
mládež na koloběžce, BMX, skateboardu. Ukázka katalogu vhodných ploch pro skatepark –
rozdíl v povrchové úpravě ploch, životnost, funkčnost při různých povětrnostních podmínkách.
V diskusi řešena vhodná lokalita pro případné umístění parku. Aby nebyla vzdálená obytné
lokalitě a zároveň, aby svým hlukem nerušila mládež obyvatele obytné zóny. Zatím se zdá
nejvhodnější současné hřiště „Dřevák“, hřiště je umístěno pod činžovními domy Pavlišovská,
domy nemají na boční stěně, kde je hřiště okna, jsou chráněny od hluku, ostatní obydlí jsou dále a
obyvatelé jsou zvyklí na hluk z dětského hřiště. Paní starostka uvedla, že probíhá jednání s
pozemkovým fondem na převedení na MČ pro využití volného času – sport, mládež, děti. Další

návrh na pozemek u areálu škol, ale vznesena námitka, že děti ve volném čase chtějí být spíše
dále od školského zařízení. V plánu je ca 1 plochy „Dřeváku“ na skatepark a druhá 1 dětské
hřiště. Ostatní pozemky okolo hřiště jsou stavební. Návrh na využití bývalého bunkru např.
nízkoprahové centrum. Další návrh na pozemku vedle ZŠ Ratibořická – paní starostka zmínila, že
by park byl blízko bytové zóny, již dříve byla U rampa – poměrně hlučná. Také v rámci této
diskuse vznesen návrh na vyčištění dětských hřišť – pískoviště, oprava oplocení, atd.
Dále je také studie na víceúčelové hřiště na pozemku vedle dětského hřiště Běluňská. Návrh, aby
místo „Dřeváku“ vznikl skatepark a dráha pro kola – Bicross byl odsouhlasen většinou komise.
Dětské hřiště spíše situovat do lokality ul. Ratibořická vedle stávajícího d. hřiště.
3) Dalším bodem jednání bylo téma multifunkční haly. Paní starostka uvedla, že pokud by
komise chtěla předložit záměr radě, je třeba mít také konkrétní představu zajištění finančních
prostředků pro případnou realizaci multifunkční haly. Komise dále projednávala varianty haly,
její velikost, ohraničení, vybavení, využití, zda zpoplatnění atd. Návrh, aby komise zjistila a
navštívila jiné sportovní haly, jejich provozovatele jak to funguje jinde. Např. byla navržena
návštěva Benátek nad Jizerou, kde je multifunkční hala - spravuje město. Návrh paní starostky, že
zkontaktuje vedení města a domluví schůzku ohledně návštěvy sportovního zařízení.
4) Návrh na stanovení rozvrhu dalších jednání komise ca 1 hodinu, umožnit každému členovi
komise např. 5 min. na vyjádření. Bude dořešeno při příštím jednání hned v úvodu.
5) Na závěr předseda komise poděkoval hostům a členům za účast a jednání ukončil.
Předpokládaný termín dalšího setkání komise je předběžně naplánován na 27.6.2012 v 17.00 hod.

Bc. Jaroslav Kočí
předseda Komise Sportu a volného
času

