
Zápis Komise sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 2/2012 

Datum konání: 18.04.2012 

Předsedající: Bc. Jaroslav Kočí (předseda) 

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí (předseda), Mgr. Petr Měšťan (zástupce), 

Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Alena Štrobová, Lenka 

Barešová, Ing. Lenka Malá, Ing. Vladimír Ptáček, Roman 

Kunčický, Petr Jirgl, Michal Douša, PhDr. Martin Březina, 

Richard Stára, Mgr. Alena Šefčíková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Monika Brzkovská 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová  

 

 

Zápis 

 

Program jednání:  

1) Zahájení , představení členů komise, kteří nebyli při prvním jednání 

přítomni 

2) Diskuse a návrhy k vybavení tělocvičen v městské části 

3) Využití areálu u ZŠ Ratibořická – multifunkční hala, venkovní sportoviště  

4) Různé,  stanovení prvního bodu programu na příští jednání  

5) Závěr 

 

1) Předseda Bc. Jaroslav Kočí přivítal přítomné členy a zahájil jednání 

komise. Představil  členy komise, kteří nebyli přítomni na minulém jednání .  

2) V úvodu komise projednávala potřebu obměny a dovybavení tělocvičen a 

Sokola, který využívají různé sportovní kluby. V tělocvičnách jsou staré 

žíněnky, náčiní apod.  Komise se usnesla, že každý člen do jejího příštího 

setkání předloží návrhy na dovybavení náčiní a nářadí tělocvičen v H.P. , 

Ideální realizace do začátku nového školního roku. Areál Chodovická – „zelený“ 

volný prostor za atletickou dráhou – diskuse o jeho volnočasovém využití , zda 

by nemohla vzniknout cyklodráha, je však otázka, zda by byla dráha dostatečně 

využita např. cyklistický klub pro děti - spíše otázka do diskuse.  Dalším 

bodem diskuse:  vhodné místo na  vybudování skateparku, U – rampy (bylo by 

využito?).  

3) Hlavním bodem jednání je záměr vybudovat multifunkční halu v Horních 

Počernicích. Jednání se  týkalo jejího nevhodnějšího umístění, aktuálně 

nejlépe u sportovního areálu na místo bývalé U rampy, napojení na Ratibořickou 

školu. Diskuse okolo parkovacích míst, vnitřního vybavení haly, maximálního 

ideálního využití haly, vize – aktivita různých sportovních klubů, 

individuální sport. vyžití, turnaje, kulturní akce, výstavy, nutné zajištění 

šaten, sociálního zařízení, úložné prostory pro náčiní atd.  V současné době 

využívají sportovní kluby především tělocvičnu Sokola. Využití haly - 

sportovní  kluby v H.P. , případně pronájem haly jiným zájemcům. Návrh – pro 

snažší získání sponzorů by mohly být kluby zastřešeny pod jednu organizaci. 

Multifunkční hala by byla ve vlastnictví městské části. Další vize – ideálně 

správce, který by areál spravoval a zajišťoval by časový harmonogram akcí, aby 

byla hala maximálně využita. V současné době vypracována obecná studie, 



předběžné zaměření a vytipování zmíněného vhodného místa, tj. na pozemku u ZŠ 

Ratibořická, včetně parkovacích míst.  

4) Podán návrh, do konce příštího týdne budou zaslány členům komise podklady k 

uvedeným pozemkům k potenciálnímu  využití okolí ZŠ Ratibořická pro výstavbu 

sportovního zařízení. Členové komise podklady nastudují a každý na příští 

jednání předloží návrhy a nápady na ideální využití areálu a  případné 

sportovní haly. Stanovit priority.   

5) Na závěr předseda komise poděkoval členům za účast a jednání ukončil.  

Předpokládáný termín dalšího setkání komise je předběžně naplánován na 

16.5.2012 v 17.00 hod. 

 

 

 

   

  Bc. Jaroslav Kočí 

předseda Komise Sportu a volného 

času 

 

 

 


