Zápis z 5. zasedání KOMISE PRO SPORT, SPOLKY A VOLNÝ ČAS
konaného dne 25. 11. 2019
Účastníci: viz prezenční listina
Jednání zahájila Mgr. Hana Urbanová v 17:30, přivítala všechny přítomné členy.
Program:
1. Zhodnocení proběhlých aktivit jednotlivých spolků.
2. Plánované akce a aktivity na příští rok.
Následovalo zhodnocení i projednání obou bodů současně.
Divadelní soubor UCHO – Mgr. Veronika Špalková Kuželová
Proběhla:
1. 11. 2019 - Stezka odvahy dobra a zla, opět byla hojná účast, jen dětí se zúčastnilo přes 400,
každému dítěti jsme rozdávali perníčky. Vzhledem k tomu, že jsme tuto akci nahlásili, přišla
nás pohlídat i policie.
Plánujeme:
22. 12. 2019 - Živý betlém na prostranství před Husovou kaplí, na závěr budeme rozdávat
betlémské světlo.
15. 2. 2020 - Karneval v Divadle U22
16. 2. 2020 - Dámská šatna divadelní premiéra v Divadle U22
MČ Praha 22 – Mgr. Kateřina Erbsová
Proběhlo:
16.11. - 17. 11. 2019 - 30 let v sametu promítání filmů, křest brožury se vzpomínkami
pamětníků, vystoupení Jiskřičky a Lyry a probíhající výstavy originálních dobových tisků
v Uhříněveském muzeu od 18. 11. do 20. 12. 2019.
Plánujeme:
1. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromku - Úvodní slovo starosty a faráře, pěvecký sbor
Akordum, prezentace ozdobených vánočních stromečků dětmi ze ZŠ a MŠ, stánky
s občerstvením, prodej adventních věnců.
5. 12. 2019 - Mikulášská nadílka - v Divadle U 22
8. 12. 2019 - Koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové - ve farním kostele Všech svatých
v Uhříněvsi.
15. 12. 2019 - Trhy s kulturním programem - mezi školní jídelnou a Uhříněveským muzeem.
22. 12. 2019 - Představení DS UCHO - u Husovy Kaple s rozdáváním betlémského světla, živý
betlém.
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SHM klub Uhříněves – Kolovraty – Stanislav Paseka
Proběhlo: soustředění ve florbale, kterého se zúčastnilo 56 dětí.
12. 10. 2019 - turnaj o pohár uhříněveského starosty, který velmi vyvedl. Účast byla opravdu
hojná: přijela 3 družstva z Brna-Líšně, 2 ze střediska v Teplicích, 1 z Prostějova, 3 z Kobylis a 6
týmů bylo domácích.
9. 11. 2019 - 1. bodovací a Svatomartinský turnaj,
Plánujeme:
28. 11.2019 - Vázání adventních věnců
5. 12. 2019 - Mikulášská nadílka setkání dětí se svatým Mikulášem.
7. 12. 2019 - 2. bodovací Mikulášský turnaj, 18. 1. 2020 - 3. bodovací Salesiánský turnaj, 14.
3. 2020 - Přebor SHM (pro nominované), 4. 4. 2020 - Velikonoční turnaj.
Keramické soboty: 14.12.2019, 11.1.2020, 8.2.2020, 7.3.2020,18.4.2020, 16.5.2020, 6.6.2020.
v únoru až březnu plánujeme Vývojovou psychologii.

SK Čechie Uhříněves – Tomáš Kaněra
Proběhlo:
fotbalový turnaj 6-ti týmů – na kterém „na plné čáře“ vyhráli holky nad kluky.
Plánujeme:
5. 12. 2019 - Mikuláš – pro cca 80 našich dětí a členů.
31. 12. 2019 - Hrajeme fotbal - od rána 9:00 až do večera budeme hrát fotbal, přihlásit se
může kdokoliv.
Spolek občanů Hájku – Bc. Hana Vagenknechtová
Proběhlo:
Drakiáda - vítr byl, draci lítali, dodatkem jsme měli i trampolínu pro případ, že by nebyl vítr.
Myslím, že se to povedlo.
Hájecká kachna – letos byla revoluční, měli jsme přihlášených 35 kachen upravených na
mnoho různých způsobů. Po letech vyhrál někdo jiný než obvykle. Měli jsme živou kapelu Žlutý
pes – revival.
Omlouváme se za vrácený stan, který nelze dobře složit bez položení na zem, proto byl trochu
ušpiněný.
Plánujeme:
1. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromku - s mikulášskou nadílkou.
Naše Pitkovice – Ing. Urszula Bebarová
Proběhlo:
Drakiáda i Lampiónový průvod se velmi povedli.
Plánujeme:
1. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromečku - děti z MŠ Pitkovice si pro vás připravují
hudební vystoupení a poprvé si budete moci prohlédnout živý betlém + mikulášská nadílka a
živý skřítek, palačinky.
Příští rok máme stejný plán jako letos (drakiáda, lampionová průvod, rozsvícení stromku,
spolek sobě, ukliďme česko-Pitkovice, den dětí.
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Běžecká škola Prahy 22 – Dušan Erbs
Proběhlo:
12. 11. 2019 – Halloween run – přesto, že vydatně pršelo, tak přišlo pár lidí.
Plánujeme:
V lednu 2020 – Workshop pro běžeckou teorii – chtěli bychom udělat přednášku v
Uhříněveském muzeu o tom jak správně běhat, čemu se vyvarovat.
Dotazy:
Spolek Naše Pitkovice (Ing. Urszula Bebarová) a spolek občanů Hájku (Bc. Hana
Vagenknechtová) požádali, zda by mohla MČ pořídit více stanů? Aby je mohli mít zapůjčené
na stálo z důvodů manipulačních, složitého přebírání i předávání (chlapi si musejí vzít v práci 2
dny volna, aby je mohli včas převzít a následně vrátit). Nejlepší by byly stany 10mx5m nebo
12mx6m.
Další dotaz: (Bc. Hana Vagenknechtová a Ing. Urszula Bebarová) Kdy budou vypsány granty na
rok 2020?
Granty budou vypsány až po schválení RMČ. Vyčleněné finance:
- na společenské aktivity……..750.000,- Kč
- na sportovní aktivity………….750.000,- Kč
- na reprezentaci………………….150.000,- Kč
Od 1. února budou vyvěšeny uvolněné finance pro grant. Podávání žádostí o grant bude mezi
1.2-16.3. Kritéria pro podávání budou stejná jako loni (způsob využití, výše, četnost, náročnost,
předpokládaná účast účastníků). Peníze nebudou moci být využity na pronájem.
Vyúčtování loňských grantů musí být nejpozději do 10 ledna.
Pro termín příštího zasedání komise se všichni členové shodli na 10. 2. 2020 v 17:30.
Předsedkyně se rozloučila, poděkovala všem za účast a ukončila jednání v 19:15.

Zapsala: Veronika Línková - tajemnice
Souhlasí: Mgr. Hana Urbanová - předsedkyně

3/3

