ZÁPIS
z jednání Komise Rady Městské části Praha 8
pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ),
které se uskutečnilo 21.05.2020 v místnosti č. 2 Libeňského zámku,17:00-19:20

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Jiří Vítek, Petr Pospěch, Miroslav
Telecký, Pavel Franc (přišel 17:15), Lukáš Kost, Tomáš Bína
Omluveni: Vladimíra Ludková, Hana Matoušová, Aleš Rataj, Ondřej Buršík
Tajemník komise: Vladimír Slabý
Jednání komise zahájil v 17:00 její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné.
1. Předseda komise Jan Štorek přivítal a představil nového člena komise pana Tomáše
Bínu (ODS), který nahradil Jitku Márovou, která se vzdala členství z důvodu časové
zaneprázdněnosti.
2. Na ověřovatele zápisu byla navržen pan Tomáš Bína.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Ověřovatelem byl zvolen pan Tomáš Bína.
3. Nejlepší sportovec Prahy 8 za rok 2019
Tajemník komise Vladimír Slabý zaslal všem členům komise předem listinu
nominovaných i s jejich úspěchy. Na jednání pak totéž předložil v listinné podobě a
uvedl, že i přes prodloužený termín uzávěrky se sešlo velmi málo nominací. Komise
se proto rozhodovala, jestli za dané situace ocenit první tři v každé kategorii, jak je
uvedeno v propozicích, nebo vybrat jen nejlepšího.
Ocenit za rok 2019 jen vítěze v každé kategorii.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Oceněn bude jen nejlepší v každé kategorii.
Volba probíhala tak, že každý člen komise dal v každé kategorii hlas jednomu
sportovci dle vlastního uvážení. O sportovci s největším počtem podpůrných hlasů
bylo následně hlasováno.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Žáci (roč. 2005 a mladší, 6 nominovaných): Adam Paliwal (ELABTEAM),
sportovní plavání. Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Žákyně (roč. 2005 a mladší, 5 nominovaných): Nikol Ullrichová (Fitness Center
Báry a Hanky Šulcové), aerobic. Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Junioři (roč. 2000-2004, 3 nominovaní): Adam Vavrečka (Joudrs Praha), softball.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.

Juniorky (roč. 2000-2004, 5 nominovaných): Viktorie Prokopová (Fitness Center
Báry a Hanky Šulcové), aerobic. Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Muži (roč. 199 a starší, 7 nominací): Jiří Pokorný (Joudrs Praha), softball.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1.
Ženy (roč. 199 a starší, 4 nominace): Tereza Jakešová (Joudrs Praha), softball.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Trenér roku (4 nominace): Bára Ptáčková (Fitness Center Báry a Hanky Šulcové),
aerobic. Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Sportovní legenda Prahy 8 (4 nominace): Rostislav Osička, bývalý boxer.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Slavnostní předání cen nejlepším proběhne v obřadní síni Libeňského zámku
11.6.2020 od 18 h.
4. Budoucnost ankety Nejlepší sportovec Prahy 8
Tajemník Vladimír Slabý seznámil komisi s klesajícím zájmem ze strany sportovních
organizací a se spíše rozpačitými reakcemi klubů na výzvu jak dál s anketou (osloveno
bylo 54 subjektů, reagovalo pouhých 8).
Z obšírné diskuze vyplynula potřeba anketu udržet, ale upravit ji. Byly prodiskutovány
níže uvedené návrhy změn, o kterých se na závěr hlasovalo jako o celku.
-

-

Vybírat nejlepší z nominovaných bude Komise pro sport, mládež a grantovou
politiku, rozšířená o nezávislé sportovní osobnosti (např. o již oceněné Sportovní
legendy P8)
Přibyde kategorie Nejlepší tým a Nejlepší klub
Povinným údajem v nominačním lístku přehled úspěchů nominovaného sportovce
za daný kalendářní rok,
Legendu nebude navrhovat veřejnost, ale Komise pro sport, mládež a grantovou
politiku (resp. Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče MČ Praha 8)
Oceněné týmy a kluby odměnit a podpořit finančně, jednotlivce odměnit věcnými
cenami.
Hlasování o výše uvedených změnách v anketě Nejlepší sportovec Prahy 8:
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Výše uvedené změny v anketě Nejlepší sportovec Prahy 8 byly přijaty.
Změny budou zapracovány do propozic, které tajemník komise předloží na
některém z příštích jednáních komisi ke schválení.

5. Sport ve druhém pololetí 2020
Vladimír Slabý seznámil komisi s plánem akcí na druhou polovinu roku 2020.
Nejrozsáhlejší akcí bude Sportuje celá Praha 8, která však zcela zřejmě postupně ztrácí
svůj původní smysl dát během pěti víkendů „ochutnat“ veřejnosti širokou paletu
sportů a přitáhnout je tak k pravidelnému pohybu. Na akci chodí stále stejní lidé – za

poslední 4 roky se akce zúčastnilo 261 osob, přičemž 86 je „stálých“ zájemců, kteří se
zapojují každý rok a většinou absolvují vždy více sportů.
Podle Jiřího Vítka chybí na OKSMPP koordinátor sportu – sport je na Praze 8 velmi
rozsáhlá agenda a za dané personální situace není v silách odboru víc než jen pořádat
jednotlivé malé turnaje v některých sportech.
Komise se k tématu vrátí na některém z příštích zasedání.
6. Různé
Projekt trenéři do škol
Jiří Vítek a Jan Štorek rámcově představili komisi program Trenéři do škol, který má
podporu MŠMT a magistrátu hl.m.Prahy. Pilotně již běží na Praze 6. Jde o komplexní
sportovní výuku na prvním stupni pod dohledem profesionálních trenérů. V rámci
programu ve školách rotuje osm sportů, které si děti nejen vyzkouší, ale získají i
informace z historie, seznámí se s osobnostmi daného sportu apod. Ke spouštění
projektu na Praze 8 by v ideálním případě mělo dojít v září 2020, zapojit by se měly
pilotně tři školy.
Postupně by se i na základě tohoto projektu měly (a za přispění sportovního
koordinátora MČ P8) více propojit školy se sportovními kluby tak, aby to bylo
skutečné partnerství, a ne pouze inkasování peněz školami za pronájem školních
sportovišť sportovním klubům.
Na některou z nejbližších komisí by měli být pozváni trenéři, zapojení do projektu,
aby komisi s projekt podrobně seznámili.
Příští jednání komise se uskuteční mimořádně v pondělí 8.6.2020 od 14 hodin
v místnosti č. 2 na Libeňském zámku. Důvodem jednání v netradiční den a dobu
je rozhodování o dotacích v oblasti dlouhodobé sportovní výchovy mládeže a
v oblasti volnočasových aktivit na rok 2020.
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