
Zápis 

z  5. jednání komise pro vzdělávání a sport (KVaS) dne 20.11.2017 od 16 hodin v ředitelně MŠ 

Bakov nad Jizerou 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, Dagmar Vlastová, Ing. Bc. Petra Kremlová, Tomáš Záleský, JUDr. 

Ing. Miroslav Dvořák  

Omluveni: Mgr. Jitka Brychová, Miroslava Pavlíková 

Hosté: Miloslav Masopust 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Projednání konání ankety „ sportovec roku“ 

3. Závěr 

Průběh jednání:  

1. Předsedkyně komise, Jaroslava Čermáková zahájila jednání komise, přivítala přítomné, 

omluvila Mgr. Jitku Brychovou a přivítala hosta-moderátora ankety M. Masopusta a 

seznámila s programem. 

 

Usnesení 1/2011: 

Členové KVaS schvalují  program jednání.  

Hlasování: 5-0-0 

 

2. Předsedkyně komise znovu otevřela tolik diskutovanou otázku konání či nekonání ankety 

„sportovec roku 2017“, resp. frekvenci jejího konání. 

Seznámila komisi s jednáním rady města, na které byla četnost konání ankety projednávána 

s tím, že rada města doporučuje anketu pro její úspěšnost konat každoročně, tj. i v r. 2018.  

Dále informovala, že v návrhu rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna stejná částka jako 

v předchozích dvou letech.  

K tématu se rozproudila diskuse a jednotliví členové komise vyjadřovali svůj názor na věc. 

Svůj postřeh k anketě  řekl  i moderátor ankety M. Masopust, který zastává názor, že anketa 

by se měla konat 1x za 2 roky. 

V diskuzi padaly argumenty pro i proti každoročnímu konání.  Všichni jsou si vědomi, že 

anketa splňuje svůj účel a na veřejnosti má dobrý ohlas a  k  její organizaci přistupovali rádi a 

bavilo je to.   

Po zkušenosti je však zřejmé,  že v druhém ročníku mírně  klesl počet jak nominovaných, tak 

odevzdaných hlasů pro jednotlivé kategorie (byť bylo zjištěno, že téměř třetina hlasů 

v elektronickém hlasování propadla-nebyla potvrzena). 

Dále vyvstává obava z toho, že vítězové jednotlivých kategorií se budou prakticky  opakovat  

( i když to zřejmě nevyloučí ani dvouletý cyklus).  Je však předpoklad, že by se mohla situace 

změnit, kdyby po delším období přešli někteří ( zejména mladí) nominanti do vyšší kategorie. 

Na druhou stranu by komise byla velmi nerada, kdyby se od ankety opustilo úplně, protože je 

třeba úspěšné sportovce ocenit a ve městě zviditelnit jejich sportovní úsilí, výkony a zachovat 

rozjetou tradici.   

K diskusi navrhuje místo ankety s vyhlášením vítězů v r. 2018 např. připravit  pro  již 

oceněné, ale i ostatní sportovní týmy a jednotlivce  zábavný  program, o jehož náplni je nutné 

vést ještě diskuzi a anketu vyhlásit v r. 2019 za roky 2017-2018.  

Doporučuje proto ponechat v rozpočtu částku na anketu pro r. 2018 s tím, že buď bude 

čerpána na jiný sportovní program, případně bude v rozpočtu ponechána nečerpána. 



 

Přes velmi otevřenou diskuzi nebylo dosaženo uceleného názoru a předsedkyně  proto 

požádala členy komise, aby do příští schůzky popřemýšleli i případné náhradní akci za anketu, 

a  se znovu zamysleli nad frekvencí ankety. 

Jí bylo uloženo seznámit s tímto stanoviskem radu města a následně  podle potřeby učinit další 

potřebné kroky. 

 

         

Usnesení 2/2011: 

Komise ukládá předsedkyni seznámit s dnešním jednáním radu města a podle jejího    

stanoviska učinit další potřebné kroky.  

Hlasování: 5-0-0 

 

 

 

3. Jednání komise ukončila předsedkyně v 18:15 hodin a s tím, že s výsledky dnešního jednání 

seznámí Mgr. Brychovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Jaroslava Čermáková 

předsedkyně komise 

 

 

 

Zapsala: J. Čermáková ( za nepřítomnou M. Pavlíkovou) 

Rozesláno dne:  

 

 

 

 

Obdrží: členové komise, rada města, vyvěšení na webu města 


