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ZÁPIS 

z on-line jednání Sportovní komise (SK) ze dne 28. 6. 2017 
 

Členové sportovní komise 

 

Mgr. Jana Berkovcová, předsedkyně 

Karel Baroch 

Ing. Petr Čekan 

Ing. Josef Jiránek 

Ladislav Kincl 

Jan Kohout 

Daniel Krob 

František Mareš 

Mgr. Jan Ticháček 

Petr Kubeček 

Mgr. Marie Roubová 

Milan Voráček 

Jan Hozman 

Mgr. Blanka Čubrová, zapisovatelka 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení – on-line (e-mail) 

2. Vyjádření sportovní komise k rozmístění workoutových prvků  

3. Usnesení 

 

 

 

1. Zahájení 

 

Na základě nabídky firmy Workout Club Parks s.r.o se na sportovní komisi obrátil člen rady p. Mgr. 

Marek Baroch s žádostí o návrh míst k umístění herních prvků ve Dvorci a Nepomuku. Nabídka byla 

rozeslána všem členům sportovní komise mailem. Jednání probíhalo on-line. Přímo se vyjádřilo jen 

několik členů. 

 

 

2. Vyjádření sportovní komise k rozmístění workoutových prvků 

 

p. Blanka Čubrová – „V roce 2015 byla sportovní komisí navržena a předána do jednání rady spolu 

se zápisem místa ve Dvorci a Nepomuku, kde by se herní prvky a různé prolézačky a posilovací 

nástroje mohly umístit. V příloze zasílám původní mapky. Mohlo by se k tomu ještě připojit nějaké 

místo v lokalitě blízko hřbitova, případně v blízkosti obytné zóny u elektrárny, pokud by se k tomu 

samozřejmě našel prostor v majetku města.“ 

 

p. Petr Čekan – „Jsem rád, že se tato věc nyní znovu diskutuje. Jsem velkým příznivcem těchto aktivit 

a jsem určitě pro zbudování workoutových konstrukcí na některých místech v Nepomuku a ve Dvorci. 

K již navrženým místům mi ještě napadl park ve Dvorci v lomu naproti Holubům. Je zde 

ale samozřejmě otázka finančních možností města a pak také jaké a jak kvalitní konstrukce bychom 

preferovali. Po tom, co jsme to tehdy probírali na sportovní komisi (jak psala paní Čubrová), jsem 

dokonce nezávazně poptal nějaké firmy, které se stavbou těchto prvků zabývají. Přišlo mi několik (dnes 

již neplatných) nabídek, které se mnohdy diametrálně lišily nejenom typovými prvky, ale také cenou 

(i u typově a materiálově stejných prvků). Společností, které se tímto zabývají, je tedy k mému 
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překvapení mnoho. Po zběžném shlédnutí portfolia produktů zmíněné firmy Workout Club Parks s.r.o. 

se mi jejich produkty celkem líbí.“ 

 

p. Karel Baroch -  „Myslím si, že docela dobré místo pro to je v areálu sokolovny mezi hřištěm na 

pétanque a hlavní bránou. Není to sice městský pozemek, ale sokolovnu navštěvuje docela dost lidí, je 

to ve stínu a k sokolovně to tak jaksi patří a navíc to není úplně na očích, protože ne každý touží po 

tom, aby ho lidé okukovali. Je to dobrá věc. V Blovicích to mají také a sám jsem to vyzkoušel a líbilo 

se mi to. V Nepomuku se příhodných míst jistě najde více - Kunštát, Zelený Dol, u hřbitova a také u té 

elektrárny.“ 
 

p. Jan Kohout – „Je dobře, že se v této věci začíná diskutovat již nad něčím konkrétním, zatím to 

byly jen plány. Za sebe mohu říci, že jsem moc prostorů s těmito prvky neviděl (a přiznám se ani 

nehledal), ale určitě je vytváření těchto workoutových míst dobrý počin. Jak uváděli Karel a Petr, tak 

těch míst je v Nepomuku několik, ale nevím jak finančně náročné to je. Určitě jsem pro a myslím si, že 

by se pro začátek mohly instalovat aspoň venkovní stoly na stolní tenis, které nejsou (relativně) tak 

finančně náročné i za relativně potřebné minimální stavební připravenosti. Určitě by se nechaly 

instalovat nejen na zmíněných místech, ale třeba i na zahradě v areálu školy, parčík v Husově ulici (u 

bývalé restaurace „Na otáčce“),  nebo zelená plocha u staré pošty, hřiště u hřbitova a řada dalších. 

A hlavně, začalo by se již něco plnit a ne jen diskutovat co by a jak by mohlo někdy někde být.“  

  

p. Marie Roubová – „Naprosto souhlasím s Honzou Kohoutem, také s Karlem a s Petrem. Mají dobré 

nápady !!! A jak Honza říká : A hlavně, začalo by se již něco plnit a nejen diskutovat co by a jak by 

mohlo někdy někde být." 
 

 

3. Usnesení 

 Sportovní komise navrhuje rozmístění workoutových prvků dle návrhu z roku 2015 (viz. připojené 

mapky z roku 2015). 

 Sportovní komise navrhuje doplnění původního rozmístění o další lokality: park ve Dvorci, parčík 

v Husově ulici v Nepomuku, areál ZŠ Nepomuk, u staré pošty (zelená plocha), u hřbitova, 

v blízkosti obytné zóny u elektrárny. 

 Sportovní komise navrhuje zvážení možnosti instalovat workoutové prvky v areálu Sokolovny po 

domluvě s majitelem areálu.  
 

 

 

 

Přílohy: 

- Nepomuk herní plácky-návrh 2015.png 

- Dvorec herní plácky-návrh 2015.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Čubrová Blanka 

Dne 16. 11. 2017 


