Zápis z jednání komise pro sport a volný čas
Den: 10 6. 2019
Místo konání: restaurace KUP
Přítomni: předseda Mgr. Josef Ležal,
Členové: Jiří Pospíchal, Ing. Jaroslav Petrásek, Iveta Librová, Marcela Chuchlová, Mgr. Renata Tejnská,
Ing. Milan Majer
Omluveni: D. Minaříková, P. Kvasnička, M. Fikejzová, Z. Bočková, P. Janík
Host: Komise byla zahájena v 18.00 hodin, předseda komise konstatoval, že k zápisu z minulého jednání
nebyly žádné připomínky. V rámci programu požádal vedoucí pracovních skupin o informaci, jak nové
skupiny pracují.
Program:
1) Informace pracovních skupin: dohoda o termínech jednání
a) Město v pohybu
4) Různé
1) Informace pracovních skupin
Viz jednotlivé body
a) Akce a pracovní skupina Město v pohybu
Akce v termínu 9 – 15. 9. 2019 je v přípravě. Základní body programu:
Hon na Široka – úterý (domluveno s městem – možnost využití pivovarského rybníku pro přejezd na
raftech jako jedna z disciplín, předjednána spolupráce v tomto bodě mezi oběma skautskými
skupinami, prosba na organizátory, zda by bylo možné zařadit do programu také disciplínu v Anně –
zapojení seniorů do dění)
Roztančíme náměstí – středa – snaha zapojit děti po cestě ze školy, zaměstnance úřadu, náhodné
kolemjdoucí, maminky s kočárky, volně navazující série 3 přednášek v IC města na zdravotní témata
(handling miminek, artróza není strašák, bolesti zad při sedavém zaměstnání)
Brody v Brodě – čtvrtek – atletické hry s rámci spolupráce mezi Brody v ČR, neformální posezení
Velké finále na Kutilce – otevřené tréninky – atletika, fotbal, basketbal, nohejbal, sebeobrana,
aerobic, TAEKWON-DO, další sporty se mají možnost přidat,
Další program (v jednání)- návrhy - výtvarné dílny – Leccos, hledání pokladů (minohledačky), divadlo,
výstava Jana Kouly – přenést na Kutilku
Cvičení pro seniory – v parku (nordic walking, cvičení na strojích,…), na Kutilce cvičení pro dospělé –
TRX, bosu,….
Ukázky – aerobic, mažoretky, sokol všeobecný rozvoj II., sokol/ZUŠ – tanec, TAEKWON-DO, RC
Kostička (v jednání), garda (v jednání)

Během týdne – projektové dny na Kutilce (první stupně ZŠ včetně praktické školy – Renata – speciální
pohybová příprava)

b) Pracovní skupina Plán rozvoje sportu a volného času do roku 2025
Tato skupina se ještě nesešla, komise konstatuje, že je to nejdůležitější pracovní skupina pro
dlouhodobý rozvij sportu v ČB a žádá větší aktivitu této komise
c) Fond sportu, kultury a VČ
Tato skupina se neměla důvod scházet, programy běží dle dohodnutých pravidel
3) info POPOLES
Akce se velmi zdařila, zúčastnilo se jí více jak 1000 lidí.
4) Různé
UMT v Kounicích je hotová, čeká na kolaudaci
Větší propojení s komisí kulturní pro některé akce jako např. Město v pohybu. Renata Tejnská zjistí
kontaktní osoby.
Opět se diskutoval bod z minulého zasedání - Usnesení komise doporučení pro RM: Komise
doporučuje radě, aby materiály týkající se sportu a volného času byly zaslány komisi k projednání.
29. 9. odpoledne bude Kutilka v pohybu
Termín příští komise byl stanoven na pondělí 30. 9. 2019 v 18:00 hodin v radničním sále čp. 1.
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 19.00 hodin
Úkol pro zapisovatelku: Zajistit podklady z jednání pracovní skupiny Plán rozvoje sportu a vč do 2025
na příští jednání komise.
Zapsala: Iveta Librová
Ověřil: Mgr. Josef Ležal

