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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“) 

 

Datum: 29.09.2021  

 

Účast:  (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel 

Rosenbaum; Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová; František Jobek 

Nepřítomni: Bc. Antonín Schejbal (omluven); Karel Makovec, MBA (omluven) 
 

Program: 

1) Zahájení 

2) Žádost o individuální dotaci HC Příbram 

3) Informace o probíhajících projektech 

4) Informace o plánovaných investicích 

5) Závěr - diskuse 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 9 členů, komise je 

usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání. 

Program schválen. 

   

ad2) Předseda komise a člen komise p. Jobek doplňují informace k žádosti o individuální dotaci 
spolku Hokejový klub HC Příbram, z. s.. Pro sezonu 2021/2022 se spolek rozhodl přihlásit jednotlivé 
týmy počet hráčů v ročnících 2007, 2008, 2009 a 2010 do ročníkových soutěží tak, aby umožnil hrát 
mistrovská utkání všem hráčům z těchto kategorií. V srpnu proběhlo rozlosování žákovských soutěží a 
klub se dostal do skupiny s označením č.3 - Jihočeská/Vysočina. V této skupině jsou soupeři např. 
z Českých Budějovic, Třebíče, Jihlavy nebo Havlíčkova Brodu atd. S ohledem na tyto skutečnosti již 
nemají možnost rodiče vozit děti na zápasy a je na klubu, aby zařídil dopravu. Dalším důvodem je 
skutečnost, že se hrají zápasy za sebou, tzn., že první hrají mladší žáci a navazují utkání starších žáků. 
V ceně smluvního dopravce je tak zahrnuto i čekání na dohrání druhého zápasu. Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem žádá klub o individuální dotaci na zajištění dopravy těchto mládežnických 
týmů. 
 
Komise doporučuje poskytnutí dotace v plné výši tj. 61.200,00 Kč, a to z důvodu navýšení dojezdových 
vzdáleností na jednotlivé zápasy, které vzniklo změnou soutěže. 
Hlasováno o návrhu: PRO 7 – návrh schválen 
   

ad3) Předseda komise shrnuje informace o sportovních projektech. Projekt „Na hřišti to žije“, který je 

úspěšně pořádán již druhým rokem bude letos ukončen 30.09.2021. Dětem, které splní podmínky, 

budou rozdány odměny, a to vouchery např. na zapůjčení sportovního vybavení v areálu Nového 

rybníka nebo permanentky na vstup do Aquaparku. Dále informuje o letní akci Novák Fest – Příbram 

pod pěti kruhy a sportovním dnu pro prvňáčky, který byl uspořádán v rámci Evropského týdne sportu. 

Prvňáčkové z příbramských škol si mohli pod vedením trenérů z příbramských klubů vyzkoušet různé 

druhy sportů na hřišti pod Svatou Horou. O dalším projektu, a to „Trenéři ve škole“ informuje radní pro 

sport Renáta Vesecká. Projekt pokračuje od 13.09.2021 na všech základních školách. Trenéři 

z příbramských sportovních klubů se účastní hodin TV, a to v prvních, druhých i třetích třídách. V rámci 

tohoto projektu došlo v srpnu k proškolení trenérů. 

 
 

ad4) Předseda seznamuje členy komise s průběhem revitalizací veřejně přístupných hřišť. 

V letošním roce byla provedena revitalizace hřiště na Litavce a na Rynečku (workout). Do budoucna je 

plánována revitalizace hřiště na Cihelně a Jana Drdy a u hřiště Hlinovky jsou plánovány drobné opravy 

a rekolaudace. Z velkých investic je v plánu vybudování atletického stadionu a multifunkční haly 

(zpracovaná studie byla předána 06/2021 na OIRM). Připravuje se vybudování parkouru v areálu 

Nového rybníka. 

 

ad5) Radní pro sport informuje o připraveném školení pro rodiče a dobrovolníky, kteří pomáhají 

v klubech při trénování dětí. Školení připravila ve spolupráci s FTVS. Podstatou kurzu je prvotní 

seznámení rodičů s teorií sportovní přípravy dětí a vyzkoušení si příkladů cvičení vhodných pro děti ve 
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všesportovních hodinách. Obsahem kurzu jsou hlavní témata sportovní přípravy dětí a jejich praktické 

využití při organizaci a realizaci tréninkové činnosti dětí ve školním věku (především ve věku 6 – 10 let). 

Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát, který vydá město Příbram pro potřebu svých 

sportovních instruktorů (certifikovaných rodičů). 

 

 

Datum: 12.10.2021 

Zapsala: M. Benešová 

Schválil: Ing. Jiří Holý 


