
Zápis 

z 12. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 8. 9. 2020 

Přítomni: 
Jan Gryžboň 
Ondřej Gryžboň 
Pavel Peterek 

David Hernik 

Vítězslav Pantlík 

Renáta Friedlová 

Pavel Baran 

René Křižák 

Václav Nitra 

Dalibor Hájek 

 
Omluveni: 
Jana Chroboková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Plánování běžeckého závodu Doberská 5 

4. Vyhodnocení akcí červen až srpen 2020 

5. Drakiáda 

6. Cykloturistika a turistika 

7. Diskuse 

8. Závěr 

K bodu 1 

Jednání zahájil předseda Komise Jan Gryžboň v 19:01. 

 

K bodu 2 

Předseda Komise představil návrh programu 12. Jednání Komise. 

Komise schvaluje program 12. jednání komise pro sport a volný čas. 

 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/1 

 

K bodu 3 

Předseda Komise jakožto hlavní organizátor běžeckého závodu Doberská 5, sdělil přítomným členům 

základní informace o předmětné akce a vyzval přítomné členy Komise k organizační pomoci. 

 

Rozdělení funkcí a úkolů: 

Pavel Peterek – technická podpora, zajistí z obce Dobrá: stupně vítězů, reprobednu, mikrofony, notebook, 

tiskárnu, červené pásky, igelitky, kelímky. 

Jan Gryžboň – ceny, medaile, várnice, plakáty, diplomy, dále prostřednictvím společnosti Hyundai zajištění 

nafukovací brány a cen. 

Dalibor Hájek – příprava tratě 

Václav Nitra – dohled na trati 



Pavel Baran – evidence účastníků, přidělování startovacích čísel, vyhodnocování výsledků 

Ondřej Gryžboň – moderace akce, zajištění skautů ze střediska Doberčata pro další pomoc při organizaci 

závodu 

 

Předseda Komise dále navrhl jako ceny pro děti deskové hry, ovoce a müsli. 

 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/2 

 

K bodu 4 

 

René Křižák byl předsedou Komise vyzván, aby zhodnotil své akce, které se uskutečnili v měsících červen 

až srpen 2020. K tomuto René Křižák uvedl, že tyto akce mají setrvale vzestupnou tendenci, a to jak na 

počtu účastníků, tak také kvalitou. Plážového turnaje na umělé trávě se zúčastnilo rekordních 12 týmů. Dále 

uvedl, že děkuje ostatním členům komise, kteří se na těchto akcích jakkoliv angažovali, a to buď nápomocí 

s organizací těchto turnajů, příp. s pískáním. 

 

Ondřej Gryžboň, po vyzvání předsedy Komise k vyhodnocení akce Plážový volejbal trojic, sdělil, že akce 

se zúčastnilo celkem 5 týmů, které byly složeny převážně z řad občanů obce, což hodnotí pozitivně. I přes 

očekávanou nepřízeň počasí se tato akce nakonec uskutečnila. Příští rok se očekává větší účast, neboť letos 

panovaly mezi lidmi obavy z onemocnění COVID-19.  

 

Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/3 

 

K bodu 5 

 

Drakiáda 

- Organizátor akce: René Křižák 

- Datum konání: 31. 10. 2020, popř. 1. 11. 2020 – dle počasí 

- Místo konání: Vrchy Dobrá 

 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/4 

 

K bodu 6 

 

Cykloturistika 

- Organizátor akce: Renata Friedlová 

- Datum konání: 26. 9. 2020 – sraz v 9 hodin před vlakovým nádražím Dobrá 

- Cíl trasy: Žermanice 

 

Turistika 

- Organizátor akce: Renata Friedlová 

- Datum konání: 17. 10. 2020 – sraz v 7:30 hodin před vlakovým nádražím Dobrá 

- Cíl trasy: Solárka 

 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/5 



 

K bodu 7 

Příští jednání Komise proběhne dne 13. 10. 2020 od 19:00 v prostorách Obecníku v Dobré. 

 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/6 

 

 

K bodu 8 

Jednání ukončil předseda komise Jan Gryžboň v 19:59. 

 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/7 

 

 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

z 12. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 8. 9. 2020 

 

 

1/1  schvaluje 

 program 12. jednání Komise pro sport a volný čas konaného dne 8. 9. 2020. 

 

1/2 schvaluje 

 termín běžeckého závodu Doberská 5. 

 

bere na vědomí 

funkce a úkoly, které byly přiděleny jednotlivým členům Komise. 

 

1/3 bere na vědomí 

 vyhodnocení proběhnuvších akcí v měsících červen až srpen 2020. 

 

1/4 schvaluje 

termín akce Drakiády. 

 

1/5 schvaluje 

 Termíny akcí Cykloturistiky a Turistiky. 

 

1/6 schvaluje 

 termín příští schůze. 

 

 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 


