
 

 

Zápis ze 8. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a 
výstavnictví ZHMP konaného dne 18. října 2011  

 
 
Přítomni:  členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. P. Hulinský, Ph.D., JUDr. H. 

Chudomelová, JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. P. Richter 
 
Omluveni:   Ing. M. Kousalíková, A. Udženija 
Hosté:       Mgr. R. Beková, oddělení sportu a volného času SMT MHMP 

Bc. L. Čuta, oddělení sportu a volného času SMT MHMP 
Ing. A. Babický – INGOLF, s.r.o. 

  
 
Mgr. Bříza uvítal přítomné a zahájil jednání výboru ve 12,40. Následně informoval o programu jednání, 
ze kterého členové výboru přesunuli bod 3. Zásady partnerství na své listopadové zasedání. 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
Členové Výboru zvolili ověřovatele zápisu JUDr. Krobovou Hášovou a zapisovatele L. Havránkovou. 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
1. Informace o pražském sportovním summitu     
Mgr. Bříza informoval členy výboru o minulý týden proběhnuvším Pražským sportovním summitem, 
který byl rozdělen do tří bloků „Sport a mládež“, „Sport v Praze“ a „Financování sportu v Praze“. 
Na základě připomínek všech zúčastněných formou swot analýzy se budou v příští letech připravovat 
workshopy a rozvoj jednotlivých oborů sportu. 
JUDr. Krobová Hášová konstatovala, že zastupitelé a členové výboru neobdrželi pozvánku na Pražský 
sportovní summit, což je škoda, protože by se všichni rádi osobně zúčastnili. 
Mgr. Bříza odpověděl, že všichni členové výboru byli jím osobně pozváni na zářijovém zasedání 
výboru. 
JUDr. Krobová Hášová požádala o zveřejnění záznamu na web Praha sportovní. 
Usnesení:                                                             
Výbor bere na vědomí informaci o pražském sportovním summitu. 
   
    
2. Informace o portálu Praha sportovní 
Mgr. Bříza představil novou vizuální a funkční podobu tohoto portálu, na které se finančně podílela 
Česká spořitelna a.s. Web by měl být do konce roku 2011 spuštěn. Členové výboru TOP 09 projevili 
zájem účastnit se jednání o tvorbě webového portálu. Členové výboru byli vyzváni k jakýmkoli 
připomínkám a podnětným návrhům. 
Petr Bříza dále představil vizuální podobu mediálních kampaní na podporu projektu Praha sportovní a 
informoval členy výboru o prosincové kampani Týden sportu zdarma a lednové kampani na podporu 
běžeckého lyžování v hl. m. Praze. 
Ing. Richter vznesl dotaz, zda ČSTV bude vzhledem ke své finanční situaci rozprodávat svůj majetek 
a zda by se město Praha nemělo pokusit nějakou formou zúčastnit se tohoto procesu. Předsedovi 
výboru bylo uloženo na příští zasedání pozvat k této problematice kompetentního zástupce ČSTV. 
V průběhu projednávání odešel JUDr. Hulinský 
Usnesení:                                                             
Výbor bere na vědomí informaci o portálu Praha sportovní. 
 
 
3. Zásady partnerství hl. m. Prahy v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže 
Tento bod byl odložen na listopadové zasedání výboru pro omluvenou neúčast z důvodu prodloužení 
zasedání RHMP a nemožnosti účasti pana náměstka ing. Weinerta, CSc., a ostatních radních hl. m. 
Prahy.  
Mgr. Platz za oddělení sportu a volného času navrhl znovu zavést debatu o formě finanční podpory a 
uzávěrkách, jelikož navrhované 2 termíny jsou nevhodné. Mgr. Bříza následně navrhl zapracovat 4 
termíny odevzdání žádostí o partnerství. Tajemník výboru nezaznamenal od minulého zasedání žádné 
písemné připomínky členů výboru, a proto byli znovu vyzváni k aktivnímu podílu na tvorbě Zásad 
partnerství pro r. 2012. 



 

 

 
4. a) Praha volnočasová – Koncepční záměry HMP pro oblast volného času dětí a mládeže na 
období 2011 – 2015 
Výboru byl předložen materiál koncepčních záměrů hl. m. Prahy na období 2011 –2015, který byl 
radou hl m. Prahy schválen v 4. 5. 2010. Praha volnočasová bude zařazena jako bod jednání na 
listopadové zasedání ZHMP. Bez diskuse.   
Usnesení:  
Výbor souhlasí s koncepčními záměry hl. m. Prahy pro oblast volného času dětí a mládeže na období 
2011-2015. 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

 
 
4. b) Praha volnočasová – Informace o novém webovém portálu 
Z důvodu prodloužení zasedání RHMP a nemožnosti účasti pana náměstka Mgr. Kabického nemohla 
proběhnou prezentace, kterou měli členové výboru pouze v tištěné podobě. JUDr. Krobová Hášová 
poukázala na údajnou částku 3,5 mil. Kč, která byla poskytnuta na tvorbu webu prahavolnocasova.cz. 
Mgr. Platz sdělil, že mu tato informace není známa a z rozpočtu SMT týkajícího se volného času dětí a 
mládeže uvolněna nikdy nebyla.  
Tato problematika bude zařazena na listopadové zasedání VVSCSV. 
Usnesení:  
Výbor nebere na vědomí spuštění webového portálu Praha volnočasová.  
(Hlasování: 2 pro – 4 proti – 0 se zdržel hlasování) 

Po hlasování odešel p. Dolínek. 
 
 
5. Různé  
a) Golfový projekt A. Babického 
Ing. Babický představil členům výboru projekt společnosti INGOLF s.r.o. na podporu rozvoje golfu 
v Praze.  
V průběhu této prezentace odešel ing. Richter. 
 
b) JUDr. Krobová navrhla vzhledem k tomu, že průzkum vyhodnotil plavání jako nejrozšířenější sport v 
Praze, aby byl vypracován projekt s názvem "Každý Pražan plavcem", kdy v jednotlivých plaveckých 
bazénech by město podporovalo a organizovalo výuku plavání v hodinách pro veřejnost - JUDr. 
Krobová se spojí s Mgr. Platzem a promyslí možnosti realizace. 
 
 
 
 
Předseda výboru Mgr. Bříza ukončil jednání ve 14,30 hodin. 
 
 
 
 
Příští zasedání výboru se bude konat 22. listopadu 2011 od 15,00 v zasedací místnosti č. 349, 
Mariánské náměstí 2, Praha 1. 
 
 
 
 
Zapsala: L. Havránková 
 
 
Ověřila: JUDr. Krobová Hášová 
 
 
Schválil: Mgr. Petr Bříza  
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