
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 

Číslo jednání:   4/2021  

Datum konání:   7. 9. 2021  

Předsedající:   Mgr. Jiří Ammer  

Přítomní:  Bc. Jiří Šebek, Jaromír Hukal, Bc. Martin Ďurica, DiS., Mgr. Klára Hlaváčková, 

Dominik Urich, Mgr. Miroslav Franěk, Mgr. Jan Kittler  

Nepřítomní:   

Omluveni:   Svatopluk Malina 

Tajemník/Zapisovatel:  Bc. Veronika Jáně 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 7.9.2021 v budově Úřadu 

MČ Praha 20, Jívanská 635. Jednání zahájil předseda pan Mgr. Jiří Ammer v 17.00 hod. 

➔ Hlavním bodem jednání byly Individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 

2021. Komise projednala celkem 7 žádostí a ve všech případech navrhla schválení dotace. 

 

1. Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek 

Žadatel použije dotaci na podporu organizované sportovní činnosti družstev 

basketbalového klubu. Spolek zahrnuje 102 členů z toho 61 členů ve věku do 18 let. 

Finance směřují na odměny trenérům, náklady na soustředění (ubytování) a nájmy 

sportovních zařízení. Komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč. 

 

2. Josef Ptáček – bojové sporty 

Žadatel chce podpořit v profesionálním růstu. Je nejvšestrannějším závodníkem  

v bojových sportech. Čtyřnásobný mistr světa v Grapplingu, sedminásobný vicemistr 

světa v Grapllingu, mistr Evropy v dalších bojových sportech. Podílí se na akcích pro děti.  

V Horních Počernicích spolupracuje s DDM. Městskou část propaguje v ČR i ve světě, 

médiích. Komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu  

a navrhuje poskytnout částku ve výši 33 000 Kč. 

 

3. Martina Ptáčková – bojové sporty 

Žadatelka chce podpořit v profesionálním růstu. Zvítězila na mnoha mezinárodních 

závodech, MČR, Evropském a Světovém poháru. Čtyřnásobná mistryně světa, vítězka 

Světového poháru v kickboxu. V disciplíně Hand to Hand Combat se stala mistryní světa  

a je první Češkou, která v této disciplíně vyhrála. Podílí se na akcích pro děti. V Horních 

Počernicích spolupracuje s DDM. Městskou část propaguje v ČR i ve světě, médiích. 

Komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje 

poskytnout částku ve výši 33 000 Kč. 

 

 



4. BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu 

Žadatel chce použít dotaci na financování nákladů na provoz a trénink dětského 

cyklistického oddílu. Částečně chtějí z dotace pokrýt náklady na mzdy trenérů, nákup 

dresů, servis kol a výměnu komponentů, lahví, rukavic, náklady na soustředění a na 

zakoupení licencí pro 30 dětí, aj. viz. Žádost o dotaci. Komise doporučuje vyhovět žádosti 

o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout částku ve výši 100 000 Kč. 

5. Kickbox klub, z.s. 

Klub se věnuje bojovému umění, především kickboxu a to se zaměřením na všechny 

věkové kategorie. Žadatel chce použít dotaci na pokrytí nákladů na zajištěni tréninkových 

prostor pro své členy, zejména děti a mládež. Finanční podpora od MČ umožní zkvalitnit 

sportovní výuku i zlepšit finanční dostupnost pro širší okruh zájemců ze všech příjmových 

skupin obyvatel. V klubu trénuje 70 osob z MČ P20. Komise doporučuje vyhovět žádosti  

o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout částku ve výši 175 000 Kč. 

6. Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek  

Spolek sdružuje deset sportovních oddílů. Oddíly pracují celoročně s dětmi a mládeží. 

Oddíly TJ jsou zapojeny do svazových soutěží. Počet členů Je 675 z toho 426 ve věku do 

18 let. Počet osob MČ P20 činí 650. Největší podíl celoročních nákladů zajišťuje sportovní 

činnost dětí a mládeže ve sportovních oddílech TJ. Činnost musí být zajištěna odborně 

vyškolenými trenéry a cvičiteli, dále bezpečným provozem užívaných sportovišť. Komise 

doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout 

částku ve výši 600 000 Kč. 

 
7. SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 

SC Xaverov Horní Počernice organizuje a zajišťuje trénink a výchovu mládeže v oblasti 

fotbalu. Děti se účastní tréninkového procesu, jsou vedeni k samostatnosti, dodržování 

fair-play. Hrají pravidelné soutěže, mají 14 družstev. Kromě pravidelných soutěží se 

účastní řady turnajů, jak na krajské, tak na celorepublikové úrovni. Cílem je vrátit děti  

k aktivnímu pohybu, kolektivní soudružnosti, bojovat proti požití návykových látek. Klub 

má celkem 330 členů, z toho 260 členů je z MČ P20. Komise se po prostudování žádosti 

pozastavuje nad výší nájemného, včetně energií! Komise doporučuje vyhovět žádosti  

o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout částku ve výši 400 000 Kč. 

 

➔ Pepinovo pole – diskuze ohledně využití pozemku ve vlastnictví MČ P20. Komise se shodla  

na vybudování víceúčelového areálu pro všechny věkové kategorie. Pan Šebek zmínil dráhu 

například pro kola na Praze 9 – Jahodnice.   

 

➔ Drakiáda – pan Šebek navrhl uspořádat Drakiádu pro děti, a to v termínu 6.11.2021 od 14.00 

na louce Ratibořická. Komise návrh podpořila. 

 

➔ K. Hlaváčková se dotázala, v jaké fázi je osvětlení v areálu FZŠ Chodovická. V. Jáně předá dotaz 

radnímu J. Kočí a příště komisi zodpoví. 

 



Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18.30 hod. jednání komise ukončil. Pozvánka  

s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána a termín bude přizpůsoben dalšímu 

zastupitelstvu. 

 

         Mgr. Jiří Ammer 

                    předseda komise v.r. 


