
Zápis komise Sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 6/2012 

Datum konání: 10.10.2012 

Předsedající: Bc. Jaroslav Kočí (předseda) 

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

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

Monika Brzkovská, Ing. Lenka Malá, Ing. Vladimír Ptáček, 

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

Březina, Mgr. Alena Šefčíková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Lenka Barešová, Richard Stára 

Hosté: Mgr. Martin Novák - NEPOSEDA 

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník) 

 

 

Zápis 

 

Program:  
 
1. Zahájení, uvítání členů komise, prezence, uvítání hosta pana Mgr. Martina Nováka - 
NEPOSEDA  
2. Návrh na zřízení kluziště v Horních Počernicích 
3. Předložení projektové dokumentace - studie k multifunkční hale 
4. diskuse, ostatní 
5. závěr 
 
1. Předseda Bc. Kočí zahájil v 17.00 hod. jednání  členů komise konané v DDM.  Uvítal 
přítomné členy. Vedoucí OSVŠ, Ing. Brzkovská, představila hosta dnešní komise, pana 
Mgr. Martina Nováka, ze sdružení NEPOSEDA, který pracuje jako terénní pracovník 
streetworker,  v osobním kontaktu s mládeží Horních Počernic, která není nijak 
organizovaná. Uvedená mládež, potencionální klienti budoucího nízkoprahového klubu,  
má zájem o americký fotbal – dle názoru sportovců  – členů komise je sport dost fyzicky 
náročný – vše otázka do diskuse. Podán návrh na uspořádání fotbalového turnaje mezi 
touto mládeží, zástupci samosprávy, městské policie. Turnaj by se konal ve FZŠ 
Chodovická ve velké tělocvičně, není o víkendu využitá. Věk od 15-ti let. Návrh na  
Navržený termín ca 10.11.2012. Pan Mgr. Novák návrh projedná s mládeží, další postup 
bude projednávat s předsedou Sportovní komise.  
 
2.Návrh na zřízení ledové plochy – kluziště pro veřejnost – diskuse: vhodná plocha, 
náklady na zřízení, údržbu, bezpečnost kluziště, využitelnost 
 
3.Na komisi předložena projektová dokumentace-studie k plánované výstavbě 
multifunkční haly, diskuse nad dokumentací – situační plánek, rozmístění sportovní 
plochy, tribun – počítáno ca 350 míst pro diváky, zázemí.  
 
4. Diskuse 
 
5. Závěr – návrh termínu dalšího setkání komise, ukončení jednání 
 

Bc. Jaroslav Kočí 

předseda komise 


