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                 V Praze-Čakovicích, dne 15.1.2019
           

 
Zápis z jednání sportovní komise č. 1, ze dne 9.1.2019 

 
Účastníci: Michal Motyčka, Roman Veselý, Viktor Junek, Marek Tomeček, Jan Vecka 
Omluveni: Martin Střelec, Miloš Vojáček, Pavel Novák, David Kalivoda, Tomáš Rada 
 
Členové sportovní komise (dále SK) se vzájemně představili a během jednání stanovili základní strategické 
oblasti, kterými se chce komise zabývat. Z jednání vyplynuly následující body k řešení v následujícím období. 
 
Základní vize a strategické oblasti: 
 

a) pravidla pro rozdělování finančních prostředků jednotlivým sportovním spolkům a klubům 
b) soupis všech sportovních spolků a klubů v MČ 
c) renovace a rekonstrukce sportovních zařízení na území MČ 
d) zapojení maximálního počtu dětí a mládeže do sportovních a volnočasových aktivit 
e) podpora trenérů a dobrovolníků, věnujícím se práci s dětmi a mládeží 

 
Dílčí úkoly: 
 
1. vytvořit návrh pro radu MČ, jak transparentně a co nejvíc spravedlivě přerozdělovat finanční prostředky 

jednotlivým spolkům a klubům, 
2. vytvořit seznam sportovních klubů a spolků, které působí v MČ, aktualizovat tento seznam na internetových 

stránkách MČ a dalších veřejných informačních prostředcích (médiích),  
3. vytvořit seznam sportovních zařízení a ostatních sportovišť v majetku MČ, sportovních spolků a klubů, 

hledat zdroje financí na renovace a rekonstrukce těchto sportovišť, 
4. vytipovat (např. formou ankety) jaké sporty a sportovní aktivity lidem chybí, jaké jsou jejich další 

požadavky a návrhy, související se sportem, 
5. nastavit systém spolupráce se školami v oblasti vytvoření dalších sportovních kroužků pro děti, 
6. navrhnout systém pořádání dětských sportovních dnů, s cílem zapojení dětí do sportovních aktivit, 
7. zmapovat cyklostezky v MČ, včetně jednosměrných ulic, s cílem zjednodušit využití cest k cyklistice, příp. 

bruslení, 
8. navrhnout systém podpory trenérů a dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, podpořit jejich 

možnost vzdělávání a motivaci k této činnosti, 
9. nastavit konstruktivní komunikaci SK s jednotlivými sportovními spolky a kluby. 
 
 
Úkoly pro členy komise do příštího jednání: 
 

- jednotliví členové SK zpracují návrhy rozdělování finančních prostředků spolkům a klubům 
- členové SK na příštím jednání posoudí žádosti spolků a klubů o dotace od MČ a návrh předají radě MČ 

 
 
Příští jednání SK: 28.1.2019 od 18:00 v zasedací místnosti na radnici MČ. 
 
 
Zpracoval: Roman Veselý – předseda SK 


