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

Nepřítomní:
Omluveni:

8/2013
06.11.2013
Bc. Jaroslav Kočí (předseda)
Bc. Jaroslav Kočí (předseda), Mgr. Petr Měšťan (zástupce),
Mgr. Lenka Barešová, Ing. Lenka Malá, PhDr. Martin Březina,
Richard Stára, Mgr. Alena Šefčíková, Daria Češpivová, Jakub
Chmel
Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Alena Štrobová, Ing.
Monika Brzkovská, Ing. Vladimír Ptáček, Roman Kunčický, Petr
Jirgl, Michal Douša

Hosté:
Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník)
Zápis

Program jednání:
1. Grantový program 2014
2. Sportovní den Horní Počernice
3. Plán realizace sportovní haly
Úvod:
Předseda uvítal členy komise a zahájil její jednání.
1. Grantový program 2014
Členové komise obdrželi emailem před tímto jednáním znění grantového řízení, které bylo dle
auditu nutné upravit, aby mělo veškeré platné náležitosti. Komise se má ke znění vyjádřit,
případně předložit návrhy na další úpravu. Žádosti o grant se budou podávat na jednotném
tiskopisu (formuláři)
2. Sportovní den
Na minulém jednání bylo domluveno, že členové komise budou průběžně zasílat emailem návrhy
na pořádání sportovního dne v Horních Počernicích v roce 2014. Vypracovaný návrh průběhu
sportovní akce zaslal jediný člen sportovní komise pan PhDr. Martin Březina (návrh byl zaslán s
předstihem všem členům komise). Návrh je koncipován tak, že by základní i MŠ školy v rámci
svého školního programu naplánovaly školní sportovní turnaj v různých oblastech sportu (fotbal,
florbal, vybíjená, házená, atletické disciplíny, apod.) které jsou dětem blízké a děti jsou schopny
ve větší či menší míře se na nich samy aktivně podílet. V rámci jedné školy by proběhlo místní
soutěžní kolo mezi jednotlivými a pro tento účel vytvořenými družstvy a vítězné družstvo by se
pak utkalo ve finále sportovního dne, na které by se účastnily i děti zatím nijak aktivně
nesportující a jejich rodiče. Organizaci místních disciplín by zajišťovaly jednotlivé školy v
Horních Počernicích, DDM ve spolupráci s učiteli TV. Cílem této akce je propagace sportu a
neustálá podpora sportu při využití volného času nejen u dospělých ale především u dětí. Každá
škola by s předstihem oslovila žáky, aby se aktivně zapojili a přihlásily do školního družstva v

určité sport. disciplíně. Finále vítězných družstev z určité školy by se konalo pravděpodobně ve
FZŠ Chodovická, které by byly podpořeny fanoušky (spolužáci, rodina) a po jeho skončení by se
aktivně zapojila široká veřejnost, pedagogové, dospělí –např. fotbalový turnaj, volejbal, nabídka
stolních her (šachový turnaj apod.). Dětská veřejnost by měla svou nabídku ochutnávky
sportovních disciplín.
Určitým mottem tohoto programu by mohla být podpora sounáležitosti k obci a podpora
sportování.
Členové komise jiný návrh nepřeložili, nicméně bouřlivě diskutovali k výše uvedenému. Byly
podávány dotazy a návrhy na organizaci sportovního dne jako např. malé olympijské hry, řešení
termínu finále sportovního dne, zda ve všední den nebo o víkendu, kolik sport, disciplín a pro
jaké věkové kategorie, v jakém časovém rozmezí (květen a červen?). Diskuse probíhala také o
způsobu informování veřejnosti o plánované akci (web, zpravodaj, informační letáky pro děti ve
školách, info na rodičovských schůzkách atd.), o stanovení cen pro vítězná družstva (soutěž o
pohár starostky, medaile, trička s logem př. HP). Na závěr se komise sjednotila na návrhu konání
olympijského dne pro školy, sportovní den pro veřejnost by se asi konal v pátek. Na závěr
předseda navrhl a požádal členy komise, aby zasílali další návrhy a podněty na sportovní akci.
3. Plán realizace sportovní haly
Tento bod programu se z časových důvodů nestihl projednat, bude zahrnut do jednání některé z
dalších komis
Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným členům a jednání komise ukončil.
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