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Komise sportovní Rady města Prostějova 
nám. T. G. Masaryka 130/14 
796 01  PROSTĚJOV 
www.skmpv.cz 

 

 

ZÁPIS  č. 7  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
Datum jednání:  2. 10. 2019 
 
Místo jednání:  Zasedací místnost č. 5 pod věží (přízemí radnice) 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Mgr. Dalibor Ovečka, Bc. Jan Zatloukal,  
Petra Píchalová, PaedDr. Jiří Kremla, Petr Kudláček, Ing. Petr Lysek,  
Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Karel Ondrůj, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, Ing. Vladimír Průša 
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora  
  
   
Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Sportovec města Prostějova 2019 
3. Garanti sportu v komisi 
4. Seminář pro kluby – programy v oblasti sportu na rok 2020 
5. Nadace sportu 
6. Diskuze a závěr 

 
1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Přivítal mezi hosty náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého. 
Dále navrhnul doplnění programu o body „Dotace – jednorázová akce“. 
Doplnění programu schváleno jednohlasně. 

Schválený program 
1. Zahájení 
2. Dotace 2019 v oblasti sportu 
3. Sportovec města Prostějova 2019 
4. Garanti sportu v komisi 



 

2 
 

5. Seminář pro kluby – programy v oblasti sportu na rok 2020 
6. Nadace sportu 
7. Diskuze a závěr 

Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. 
 
2. Dotace 2019 v oblasti sportu 

Komise projednala žádost o poskytnutí dotace v roce 2019 na přípravu a účast na ME – UK Open 
Dance 2019 Liverpool Marie Hrdličkové ve výši 15.500,-- Kč. Komise doporučuje schválit dotaci ve 
výši 15.000,-- Kč.   
Hlasování:  13 – 0 – 0  
Návrh byl schválen. 
 

3.  Sportovec města Prostějova 2019 

Předběžný termín konání 20. 3. 2020. 

Předseda komise oznámil členům svůj záměr uspořádat vyhlášení ankety Sportovec města 

Prostějova 2019 v Národním sportovním centru Prostějov, z. s. Dále přislíbil uspořádání příštího 

vyhlášení na sportovní hale Sportcentra – DDM. Upřesnil, že bude do oběhu dán větší počet lístků 

k prodeji. Nominace ve stejných kategoriích bude provedena opět on-line prostřednictvím google 

sheets.  

      Diskuze:  Petr Kudláček – zvážit, zda by bylo možné použít sportovní kulisy do aranžmá. 

 
4. Garanti sportu v komisi 

Předseda komise vyzval členy komise k přihláškám ke garanci za jednotlivé sportovní aktivity. 

Termín přihlášek do 12. 11. 2019, možno přihlásit se do více sportů, posléze budou vybráni 

jednotliví nominanti. 

Tabulka k vyplnění: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sL1xNFy6J1zxABUfXMQHlbBn1qtsI9ye4qfGoW3rcc/e

dit?usp=sharing 

Člen komise napíše hodnotu „1“ do kolonky, ve které chce být garantem. Označit tak může pouze 

2 disciplíny. 

 

5. Seminář pro kluby – programy v oblasti sportu na rok 2020 

Veronika Hyblová informovala členy komise o chystaném semináři pro žadatele o dotaci, ve kterém 

budou seznámeni s dotačními programy ve sportu pro rok 2020. Seminář proběhne           9. 10. 

2019 v sále v I. patře na Sportcentru – DDM, Olympijská ul. 4. 

 

6. Nadace sportu 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka informoval členy o předběžném záměru Rady města Prostějova 

koordinovat založení nadace na podporu sportu. Vychází z dávných zkušeností, kdy donátory bývaly 

velké podniky města Prostějova (kupříkladu: Gala, Agrozet, Železárny, OP).  

Dalším myšlenkovým bodem tohoto návrhu je vize: Zdravý zaměstnanec (čti: sportovec) – zdravá 

firma. 

Nadace by neměla sloužit primárně velkým sportům, ale potřebným aktivitám. Proto v konečném 

důsledku může podporovat i individuální sportovce v jejich účastech na různých sportovních 

podnicích. 

Diskuze: 

Petra Píchalová: Vyjádřila myšlenku, zda není další podpora sportu v Prostějově nadbytečná. 

Vladimír Beneš: Vyjádřil obavy, zda budou firmy motivované podpořit menší sporty oproti 

velkým. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sL1xNFy6J1zxABUfXMQHlbBn1qtsI9ye4qfGoW3rcc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sL1xNFy6J1zxABUfXMQHlbBn1qtsI9ye4qfGoW3rcc/edit?usp=sharing
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Jiří Kremla:  Sdělil, že do sportu šlo během posledních 10 let 670 mil. Kč. 

Jan Zatloukal: Projekt by musel splnit několik nezbytných podmínek: transparentnost a dobrý 

marketing. K takovému marketingu je důležité najít silný příběh (komu nadace 

pomohla atp.). Je třeba probudit důvěru veřejnosti (vč. odborné). 

Jiří Kremla:  Vyjádřil obavu, že větší podpora může leda přinést dražší hráče. 

Antonín Dušek: Podobné nadační programy již běží i na jiných úrovních. 

Petr Kudláček: Doporučuje se inspirovat v olympijské nadaci. 

Hlasování:  optickou většinou schváleno. 

Komise doporučuje dále rozpracovávat myšlenku nadace. 

 

7. Diskuze, různé 

Jan Krchňavý: Pozdravil členy komise a poděkoval jim za aktivní účast (která je pro Prostějov 

vzorová).  

 Poděkoval odboru školství, kultury a sportu za přípravu dotačních programů. 

 Kvitoval snahu o vytvoření garantů. Samotný názor komise má totiž na 

jednáních Rady města Prostějova velký význam. Garanti sportů důvěryhodnost 

ještě navýší. 

 Informoval o investičním záměru postavit tělocvičnu 40x20 m na Vápenici 

(součást DDM, termín realizace podzim 2020). 

 Pozval členy komise na utkání ME juniorů v korfbale, 15. - 19. 10. 2019 v 

tělocvičně RG a ZŠ města Prostějova, utkání 4x denně, začátek vždy 10:30 hod. 

 V případě nadace sportu cítí, že by firmy mohly mít zájem pomoci. 

Informoval o investičním záměru postavit discgolfové hřiště za areálem TK 

plus, sám si prošel všech 9 stanovišť, akce je v souladu s postojem ochránců 

přírody, v celém velkém areálu sportoviště se skácí pouze 5 stromů nad 80 cm, 

z nichž 3 jsou suché, revitalizace území je sama o sobě úžasná. Výstavba začne 

na podzim 2019, v dubnu 2020 se již bude moci hrát. 

Pavel Dopita: Pochvaloval si přítomnost sportovců na workoutových hřištích (vždy 5-10 

sportovců), zaznamenal kladné recenze i od kolegů z Přerova, kteří navíc 

chválili prostějovský skatepark. 

   Informoval o úspěších prostějovských závodníků v OCR sportu. 

Jan Zatloukal: Informoval o konání Burzy volného času v září 2019, kam zavítalo 4000 

účastníků. 

 Dále pak informoval o záměru uspořádat na ledové ploše před muzeem 

Hanácké pétanque, Hanácké curling a 2 turnaje Zlatá Brána (turnaj ve florbale 

na ledu), pořadatelé: Sportcentrum – DDM, resp. Sportovní klub K2 Prostějov 

ve spolupráci s Domovní správou Prostějov, s. r. o. a městem Prostějovem. 

Miloš Sklenka: Vyzval Sportcentrum – DDM Prostějov k uspořádání více turnajů v curlingu, a 

to i za cenu vyšších nákladů na úkor města Prostějova. 

Jiří Kremla: Doplnil další informace o ME v korfbale, vyzval členy komise, aby se přihlásili 

pořadatelům ke spolupředávání cen za hostitelské město Prostějov. 

Antonín Dušek: Vyzval k uspořádání Dne sportu pro obyvatele Prostějova spojené s návštěvou 

sportovního areálu. 
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Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 17:30 

hod. ukončil. 

 

 

 

 

 
 
 

 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal v. r.                                                       schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.        
                                       předseda komise sportovní  
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r. 
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  2. 10. 2019                                                                           
 

 


