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1. Základní informace o organizaci 
 
Název:   TJ Hostivice, z.s. 
Sídlo:   Hostivice, Litovická 452, 25301  
IČ:   16949412    
DIČ:   CZ16949412     
Právní forma:   spolek  
WWW.   www.tjhostivice.sweb.cz 
Spisová značka:   L 1747 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní činnost organizace 
 
TJ Hostivice provádí svoji hlavní činnost v souladu se stanovami, tj. zabezpečování, 
provozování a rozvoj tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit. TJ v roce 
2018 realizovala hlavní činnost organizace následujícím způsobem: 
 
1) Provozovala jak soutěţní i nesoutěţní sportovní aktivity, vytvářela pro ně materiální, 

provozní a organizační podmínky v oddílech TJ (oddíl fotbalu, volejbalu, tenisu, 
šachu, orientačního běhu a ASPV – asociace sportu pro všechny). 

2) Provozovala, udrţovala a prováděla opravy vlastních sportovních  zařízení - fotbalového 
hřiště včetně zázemí, tenisových kurty včetně zázemí. Tímto vytvářela základní  moţnosti 
uţívání svých sportovišť pro členy TJ i dalších zájemců z řad sportovní veřejnosti. 

3) Při zabezpečování a organizování sportovní činnosti spolupracovala zejména se 
samosprávou (Městský úřad Hostivice), státní správou, ostatními spolky města Hostivice, 
základní školou i jednotlivci z řad sportovní veřejnosti. 
Činnost TJ byla v roce 2018 financována zejména z dotací od MÚ Hostivice, Ministerstva 
školství  - program „Můj Klub“, členskými příspěvky členů TJ a zejména vlastní 
hospodářskou činností (turistická ubytovna), pronájmu sportovních a ostatních prostor.  
 

Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 

ASPV - Sport pro všechny 

Oddíl TJ ASPV (Asociace sport pro všechny) provozuje v rámci své sportovní činnosti 
zejména oddíly mládeţe dle věku a sportovního zaměření, které pravidelně cvičí 
v pronajatých prostorách (sálu sokolovny a taneční sál ZŠ). Nevýhodou tohoto oddílu je 
skutečnost, ţe nemá vlastní sportovní zařízení, ve kterém by mohl provozovat svoji sportovní 
činnost, a tudíţ musí si cvičební prostory za úplatu pronajímat. Pronájem sportovních prostor 
je organizačně a finančně náročný a je nutné jej plánovat s dostatečným předstihem, coţ 
v některých případech (organizace větších sportovních akcí) činí problémy. V roce 2018 
v rámci ASPV provozovali sportovní činnost následující oddíly.  
 

Rodiče a děti  - cvičení vede Radka Šafaříková a Anna Králová, počet přihlášených dětí je 

24. V hodinách se snaţíme o celkový rozvoj základních pohybových dovednosti a rodiče 
představují pomocníka, který zprostředkovává kontakt mezi cvičitelem a dítětem. Vše se děje 
formou hry a zábavné formy pro dítě. V tomto roce je o cvičení pravdu velký zájem, čemuţ 
nasvědčuje i rekordní počet přihlášených cvičenců, dohromady 44 rodičů a dětí. 

Hopík – cvičení pro předškolní děti vede Martina Gráfová a Jana Bedrnová. V rámci cvičení 

pracujeme jak s nářadím, tak vyuţíváme netradiční cvičební pomůcky, jako jsou overbally, 

padák, florball, gymgamme, cílem je vštěpit dětem základní sportovní dovednosti, tak 

abychom dosáhli všestranného rozvoje pohybových dovedností. Počet dětí je 27. 

http://www.tjhostivice.sweb.cz/
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Oddíl sportovní gymnastika - pod vedením Davida Potuţníka, Zuzany Potuţníkové a 

Mariky Mlinarikové začal v Hostivici pracovat v roce 2009. Děti se tu učí základům 
gymnastiky a závodně se věnují TeamGymu.  Trénuje se celkem 4 hodiny týdně se 45 dětmi. 
Kaţdý rok se zúčastní několika závodů a často na předních místech. 
Přes letní prázdniny se necvičí, a tak na konci srpna mají soustředění jako příměstský tábor 
v Hostivické sokolovně. Děti byly ráno v 8:00 přivezeny rodiči, kteří si je vyzvedli v 16 hodin. 
Ráno se začíná atletickou přípravou následované řádnou rozcvičkou a dopoledním 
2 hodinovým tréninkem. Po poledním klidu měly děti čas na vlastní zábavu a vymýšlení 
vystoupení, které na závěr soustředění předvedly rodičům. Následoval odpolední opět 
2 hodinový trénink, který končí chvíli před 16. hodinou. Děti opravdu skvěle pracovaly, hodně 
toho natrénovaly a moc si soustředění uţily. 

 

Oddíl se v rámci své činnosti také účastní sportovních soutěží: 

 Jojo cup – 3. a 4. března 
Závod se organizátorům moc povedl a atmosféra byla skvělá. Tentokráte se přihlásilo 
tolik týmů, ţe musel být závod rozdělen do dvou dnů. V sobotu ráno naši nejmenší 
nezaváhali a obsadili první místo. Odpoledne závodili mladší ţáci a ţákyně, kteří 
navázali na nejmladší a po předvedeném výkonu brali zaslouţené zlaté medaile. 
V neděli nastoupili k závodu naši nejstarší (starší ţáci a ţákyně) a i přes to, ţe bylo 
mnoho opor nemocných zazávodili perfektně a završily náročný víkend opět zlatými 
medailemi. 

 Vršovice Gym  – 28. března 
Druhým závodem v březnu byl tradiční Vršovice Gym. Pro některé děti z nejmenší 
kategorie 0 (ročník 2011 a mladší) byl toto první závod. Moc dobře to zvládly, jen 
těsně jim unikla medaile a skončily na 4. místě. Dětem z prostřední kategorie I.B 
(ročník 2009 a mladší) jiţ umístění na bedně vyšlo a získaly bronzové medaile. 
Nejstarší děti, které na závod šly, kategorie I. C (ročník 2007 a mladší) jiţ nezaváhaly 
a s přehledem získaly zlaté medaile. 

 Memoriál Hany Myšákové – 22. října 
Na třetím ročníku Hany Myšákové naši nejmladší děti získaly stříbrné medaile.  Mladší 
ţáci a ţákyně vybojovali bronzové medaile. Nejstarší druţstvo si od loňského roku o 
příčku polepšilo a obsadilo páté místo. 

 Oblastní závod ČOS Malý TeamGym – 2. prosince 
Na konci roku se konal závod v krásné tělocvičně Sokola Královské Vinohrady. 
Všechny děti předvedly pěkné výkony, a to i nováčci, kteří byli na závodech poprvé a 
cvičí od září. V nejmladší kategorii (ročníky 2010 a mladší) jsme postavili dva týmy – 
dívky a mix. Dívky závodily velmi úspěšně vyhrály zlaté medaile. Mix tým získal 
krásné stříbrné medaile. V prostřední kategorii (2007-2009) vybojovaly děti zlaté 
medaile. Naši nejstarší v ţákovské kategorii (2002-2006) obsadily pěkné čtvrté místo. 
 

V tomto roce jsme také pravidelně navštěvovali gymnastickou tělocvičnu Jojogym 
v Dobřichovicích. Přibliţně jednou za 2 měsíce jsme zde pořádáme o víkendu 3 hodinový 
extra trénink. Jako minulý rok jsme vystoupili na státní svátek 28. 10. v Hostivické sokolovně 
u příleţitosti Sportovně společenského odpoledne (nejen) pro starší a pokročilé. Oddíl má 
vlastní webové stránky http://hostivice.teamgym.cz/ na kterých je moţno se dovědět další 
podrobnosti o činnosti tohoto oddílu. 

http://hostivice.teamgym.cz/


 
Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Roční zpráva  1/2018 –  12/2018 

IČ: 16949412  Strana : 4 

Florbal pro mladší a starší žáky. - Florbal pro mladší a starší ţáky vede jako trenér 

Pepa Mach a Miloslav Luňáček. Jana Koukalová zajišťuje organizační věci ohledně soutěţí a 
administrativní stránku. Ţáci trénují v sokolovně a mají nyní okolo 50 členů.  Cílem je vyplnit 
volný čas dětí aktivním pohybem, místo trávení času u počítače či televize.  
Dne 7. 4. 2018 se konal "Krajský turnaj ţactva ve florbalu" ve sportovní hale Jeneč. Bylo 
přihlášeno 6 druţstev ze Středočeského kraje v rozmezí 8 – 14 let. 
Za naše TJ Hostivice se zúčastnily 3 druţstva - 2 druţstva starších ţáků – a jedno druţstvo 
mladších ţáků. Kluci hráli celou svou duší i tělem. Ve starších ţácích jsme skončili na prvním 
a třetím místě. I mladší ţáci se nedali zahanbit a ačkoli někteří chodí trénovat teprve od září 
snaţili se co síly stačily a skončili na krásném druhém místě. Jako jiţ tradičně se 24. 11. 2018 
naši mladší a starší ţáci zúčastní Republikové florbalové soutěţe ČASPV v Pardubicích. I zde 
bojovali, jak nejlépe uměli, ale zde se jiţ ukazuje nevýhoda naší malé sokolovny, která 
neodpovídá rozměrům standardního hřiště pro florbal. Ale je to cenná zkušenost. 

 
Zumbu pro děti - vede Valerie Laţo.  Počet zapsaných cvičenců je 30. Jedná se o velice 

oblíbené taneční cvičení na veselou a zábavnou hudbu. 

 

Cvičení pro seniory je zaměřené především na osoby postiţené civilizačními chorobami. 
Toto cvičení vede vynikající lektorka paní Marie Šimonová. V roce 2018 proběhly různé 
pochody např. Zimní výlet kolem Hvězdy, Putování kolem hostivických rybníků, Výlet za 
divokou Šárkou atd. Přehled všech akcí pořádaných seniory  nejen pro seniory: 

 20.2. Zimní výlet kolem Hvězdy a Petřin 

 2.3.  Výlet kolem Hostivice 

 24.4.  Výlet za divokou Šárkou 

 26.6.  Výlet kolem hostivických rybníků 

 25.9.  Podzimní výlet, Chýně, Břve 

 6.10.  Společensko-sportovní odpoledne, 

 6.10. Soutěţ o nejlepší hostivickou marmeládu 2018 

 
Oddíl sportu pro všechny dále pořádá ve spolupráci s dalšími spolky sportovní a společenské 

akce pro své členy i občanskou veřejnost.  

Přehled dalších sportovních akci pro veřejnost v roce 2018: 

 

Víkend s Hopíkem aneb Klíče od pevnosti "Žihle - ard" . Jiţ  devátý ročník víkendu s 
Hopíkem proběhl ve dnech 8. - 10. 6. 2018, tentokrát v areálu školy v přírodě sklárny Ţihle. 
Páteční večer byl seznamovací, pomocí různých her. Sobotní den jsme strávili, menší 
výšlapem, kde děti i rodiče plnily rozličné úkoly, za které dostávaly papírové klíče. 
Nezapomenutelný otec Fura , dával záludné hádanky. Sobotní večer, jako vţdy zakončil 
táborák s opékáním buřtíků a oblíbená bojovka v lese. Nedělní dopoledne bylo věnováno 
hrám v areálu a hledání pokladu. Víkendu se zúčastnilo celkem 80 osob (děti a jejich rodiče). 
Zimní hostivické olympijské hrátky  

V sobotu 21. 4. 2018 TJ oddíl ASPV TJ Hostivice uspořádal v areálu sokolovny sportovní den 
s názvem Zimní hostivické olympijské hrátky. Na úvod by moţná bylo dobré vysvětlit, proč 
soutěţíme v zimních disciplínách. Netřeba v tom hledat ţádnou sloţitost, naše olympijsko-
sportovní klání vţdy kopíruje tu oficiální olympiádu, no a tento rok se konala zimní olympiáda 
v Soulu. Za dva roky tedy plánujeme hostivické olympijské hrátky letní. To jen k vysvětlení 
názvu. 
Tým pořadatelů se začal scházet jiţ měsíc před konáním akce, tak aby všechny disciplíny byly 
řádně připraveny a promyšleny do posledního detailu. Bylo třeba vymyslet, jak děti budou 
běhat a střílet v biatlonu, jak budou sjíţdět na bobech, jak přizpůsobit curling apod. 

http://6.10.sout�/
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Olympijské bodované disciplíny byly tyto:  

 rychlobruslení,  

 slalom s hokejkou a pukem a  

 biatlon  

Další nebodované, ale neméně oblíbené disciplíny byly: curling, slalom do kopce, sjezd na 
bobech, snowboard, sjezd z kopce, zima na horách, trampolína a opičí dráha. Akce se 
zúčastnilo na 80 dětí, které soutěţily jak o ţivot, s elánem a snahou dosáhnout co nejlepších 
výsledků v duchu pravidel fair play. Těm, kterým se to povedlo, se dostalo zaslouţeného 
uznání, diplomu a drobné odměny. Během sčítání výsledků jsme shlédli vystoupení 
akrobatického rokenrolu – malé dívčí formace – Kolb Dance Bellas VSK FTVS Praha, 
vystoupení gymnastického oddílu TeamGym TJ Hostivice pod vedením manţelů 
Potuţníkových a Mariky Mlinárikové, taneční vystoupení dětské zumby pod TJ Hostivice  pod 
vedením Valerie Laţo. Vystupujícím také patří náš dík a uznání. 
 
Dětská mikulášská dne 2. 12. 2018 aneb Kdo ochrání anděla strážného   

Tento rok mikulášská proběhla v neděli 2. 12. 2018, kdy cvičitelky a cvičitelé TJ Hostivice 
připravili sál Sokolovny Hostivice tak, aby se mohl naplnit dětmi v doprovodu rodičů i 
prarodičů. Mikulášský podvečer se odehrával v duchu různorodých soutěţí. Na podiu byl 
Anděl stráţný, který neměl všechna peříčka na křídlech, po splnění úkolů pro děti, vţdy 
pomocníci peříčko připevnili, aţ měl křídla celá. Děti úkoly plnily s nadšením, nejvíce se jim 
líbil padající sníh a koulovačka. V podvečer vstoupil, tak očekávaný Mikuláš s anděly a 
samozřejmě i čerty. Děti za odměnu dostaly balíček s ovocem, sladkostmi a překvapením  
 
Sportovní víkend pro seniory - TJ Hostivice ve spolupráci s RC ASPV Praha-západ 
uskutečnilo ve dnech 14. - 16. prosince 2018 v chatě Ski klub v Říčkách v Orlických horách. 
Zúčastnili  se ho cvičitelé a sportovní nadšenci z Hostivice a odborů Prahy-západ. 
Oba dva dny se lyţovalo na sjezdovce nedaleko od chaty. Někteří se vydali na výšlap. Vše 
probíhalo podle fyzické zdatnosti účastníků.  Večer se předávali zkušenosti, probíhali různé 
vědomostní a dovednostní soutěţe. Tradičně si účastníci zazpívali za doprovodu kytary a 
rozdali si malé dárečky. Informace o činnosti oddílu ASPV a podrobnosti o sportovních 
aktivitách včetně fotodokumentace akcí je moţné najít na www.aspvhostivice.sweb.cz 

Kopaná 

Oddíl kopané má v soutěţním ročníku 2018/2019 (podzim/jaro) zastoupení fotbalových týmů 
v soutěţích Okresního přeboru Prahy-západ a 1 muţstvo ve 4. třídě dospělých. Jednalo se o 
muţstva mládeţe a dospělých, které soutěţí v okrese Praha západ v těchto soutěţích. Jedná 
se o muţstva : 
 
 Předpřípravka   

 Starší přípravka   Okresní přebor, skupina D.  

 Mladší přípravka  Okresní přebor, skupina E. 

 Mladší ţáci  Okresní přebor, skupina C.  

 B tým muţů  4.třída skupina B.  

 A tým muţů  Okresní přebor. 

A Mužstvo - u muţstva působí jako trenér Zdeněk Štěpánek , asistentem je Jiří Tomášek 
ml. Muţstvo po polovině soutěţního ročníku zaujímá 4. příčku tabulky s počtem 21 bodů a 
ztrátou 7 bodů na první příčku. V soutěţi okresního přeboru je celkem 13 týmů. Muţstvo se 
na jarní část soutěţe bude připravovat na hřišti Zličína umělku . V jarní části se muţstvo 
pokusí zabojovat o postup do 1.B třídy. 
 

http://www.aspvhostivice.sweb.cz/
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B Mužstvo - u muţstva působí jako trenér Jaroslav Fousek .Muţstvo po polovině soutěţního 
ročníku IV.třídy skupiny B zaujímá 2.příčku s počtem 19 bodů a ztrátou 5 bodů na první 
příčku. Zimní příprava proběhne společně s muţstvem A a někteří hráči budou doplňovat i 
muţstvo A na zimním turnaji. 
 
Mladší žáci - druţstvo mladších ţáků trénuje pan Michal Dušek a Jaroslav Řečinský. Bohuţel 
se mladším ţákům nedaří tak jak by si trenéři představovali a krčí se na poslední příčce 
s počtem 4 bodů, ale věříme, ţe se přes zimní přestávku na jarní část sezóny poctivě připraví 
a na jaře se výsledky zlepší a děti budou mít radost z prvních výher. Muţstvo se připravuje 
v tělocvičně hostivické ZŠ. 
 
Starší přípravka - u muţstva starší přípravky působí pan Aleš Novák a Luboš Tomášek. 
Muţstvo starší přípravky zaujímá 4. příčku s počtem 19 bodů. Hráči se připravují společně 
s muţstvem mladších ţáků v tělocvičně hostivické ZŠ. 
 
Mladší přípravka - toto je naše zatím nejúspěšnější muţstvo pod vedením pana Jaroslava 
Fouska a Marka Čermáka. Muţstvo po podzimní části vede tabulku skupiny E. Mladší 
přípravka hraje systém turnajů. Hráči se na jarní část připravují v hostivické sportovní hale a 
také se budou účastnit turnaje pořádaném OFS. 
 
Předpřípravka - u našich nejmenších fotbalistů ve věku 4-6 let působí pan Václav Picka a 
Richard Linek. Toto muţstvo nehraje ţádnou soutěţ a cílem u těchto dětí je naučit a 
rozvinout fotbalové schopnosti a naučit je týmové hře. U některých se to podaří a postoupí 
do vyšších fotbalových kategorií a někteří bohuţel skončí s fotbalovou kariérou. Muţstvo se 
připravuje společně s muţstvem mladší přípravky v hostivické sportovní hale. 
 
Aktuální informace o sportovním dění fotbalového oddílu jsou na www.fotbalhostivice.cz.  

Tenis 

Oddíl má 67 členů. 23 členů z této základy je mladších 18 let.  V roce 2018 došlo k poklesu 
členské základny, především z důvodů nového způsobu registrace a ukončení členství 
dlouhodobě nečinným členům. Na volební schůzi oddílu byl zvolen nový výbor oddílu a 
předsedou oddílu byl zvolen ing. Martin Ledvinka. Oddíl v sezóně 2018 přihlásil do soutěţí 
jedno smíšené druţstvo starších ţáků, které hrálo III. A třídu a skončilo na 3 místě.  Závodní 
činnost bude u tohoto druţstva pokračovat i v roce 2019.  
Během sezóny 2018 (duben-říjen) oddíl pořádal celkem 3 oficiální turnaje mladších ţáků pod 

hlavičkou ČTS, dále 2 letní, týdenní kempy pro děti a celkem 3 turnaje dospělých, pro členy i 

pro příchozí. 

Dětské turnaje: 20. 7. 2018 Hostivice Prince Cup 2018 (kategorie mladší ţáci),  

31. 8. 2018 O pohár města Hostivice 2017 (kategorie mladší ţáci) 

15. 9. 2018  

V červenci a srpnu se na kurtech oddílu konaly pro děti 2 turnusy tenisového kempu vedené 
členy oddílu Jaroslavem Burgerem a Petrem Kalcovským. Akce se zúčastnilo cca 35 dětí ve 
věku 5-14 let. Tenisový kemp proběhl v termínech  
 

16. – 20. 7 2018 
27. – 31. 8. 2018  
 

Dále byly uspořádány následující klubové turnaje: 

http://www.fotbalhostivice.cz/
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8.  9. 2018   (Hostivice Open)  

22.  9. 2018   (Turnaj dvojic-muţi I.) 

6. 10. 2018   (Turnaj smíšených dvojic) 

Kaţdého turnaje se zúčastnilo cca 20 hráčů.  

Během celé sezóny byl v areálu vyčleněn prostor pro tréninky dětí a mládeţe pod vedením 
vyškoleného trenéra. Tenisové hře se v areálu učí zhruba 25 dětí od 3 do 15 let. Nejlepší z 
věkové kategorie starších ţáků vytvořili reprezentační druţstvo oddílu (3 dívky a 7 chlapců). 
Zástupci oddílu se účastnili prezentace oddílu na Dětském dni v Hostivici a na slavnostech 
města Hostivice – hry pro děti s tenisovou tématikou.  
 
I v roce 2018 se činnost oddílu zaměřila na úklid areálu, bylo posekáno okolí areálu, 
především skládky v těsné blízkosti kurtů, která narušuje estetický dojem z areálu. Probíhalo 
pravidelné sekání trávníku, úprava ţivého habrového plotu, odstraňování plevelů z kurtu, 
pravidelná údrţba 4 antukových dvorců a jedné odrazové zdi, oprava hadic na kropení kurtů, 
oprava a údrţba nářadí na kurty (síťovačky, hrabla). Pro další období je nutné počítat 
s obnovou stavební buňky, bude třeba ji nahradit novou stavební buňkou anebo přístřeškem 
z tradičních materiálů. Rovněţ některá další zařízení budou vyţadovat generální opravy 
anebo výměnu (lavice u kurtů). Aktuální informace o dění v rámci tenisového oddílu jsou na 
www.tenishostivice.cz  

Orientační běh 

Hostivický oddíl orientačních sportů se zaměřuje hlavně na společné akce rodin s dětmi a 
mládeţí. Ty vhodně doplňuje skupina zkušených dospělých – ti také tvoří trenérskou a 
instruktorskou základnu. Ta se nám ostatně v tomto roce opět rozrostla a momentálně 
máme s oficiální licencí uţ 5 trenérů a 1 rozhodčího. 
Náš klub se snaţí jít cestou, kdy motivuje zejména mládeţ k pravidelné účasti jednak na 
sportovních akcích, tak také na oficiálních závodech. Vykrystalizovala u nás skupina lidí, kteří 
společně sportují a proţívají další aktivity kolem orientačních akcí, a tato skupina zahrnuje 
jak sportovce s medailovými úspěchy, tak sportovce zájmové. Pozvolna rozvíjíme také 
orientační závody na horských kolech (MTBO). Akce jiné neţ ty klasické orientační získaly 
v našem kalendáři pevné místo. Nemálo tréninků je spojeno ještě s něčím jiným. Naše 
činnost by neměla být jednotvárná a zaměřená pouze na pobíhání po lese s mapou. Tradicí 
se jiţ stal například zářijový cyklokemp.  
 
Nechybělo splouvání řeky či krátký běţkařský výcvik. Aktivity dospělých závodníků vyvrcholily 
účastí na mistrovství republiky štafet a druţstev, kde jsme sice po medailích nesahali, ani 
jsme takovou ambici neměli, leč reprezentovali jsme důstojně. V soutěţích jsme ostatně 
bodovali letos více – například jsme získali několik hodnotných umístění v Praţském poháru 
ţactva, v oblastních ţebříčcích a skvělého úspěchu v přeboru škol. Letos jsme také vyrazili na 
velmi náročný tréninkový kemp do Švédska, kde jsou pro orientaci úţasné terény. Akce byla 
zakončená účastí na místních třídenních závodech s bohatou účastí, odkud jsme si odvezli 
jedno zlato. 
 
Během roku jsme se věnovali tréninku orientačních dovedností, zábavným akcím, nejčastěji 
to byl namíchaný koktejl obojího. Ze škály aktivit vybíráme: 
 
 bodovací závod (skorelauf): klade důraz na procvičení rychlého výběru optimální trasy 

mezi kontrolními stanovišti a zároveň na vyhodnocení bodového zisku u jednotlivých 
kontrol; 

http://www.tenishostivice.cz/
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 azimutová hra: procvičování jednoduchého nastavení azimutu, tedy odchylky od 

severu; 

 matoucí kontroly: velmi těţký trénink detailů mapové orientace v terénu; 

 cykloorienťák: jednoduchá verze MTBO, tedy odrůdy orientačního sportu 

provozované na kolech; 

 lesní škola: klasický trénink běhu a mapování zahalený do hávu společné akce, kde se 

děti mohou vyřádit a dospělí poklábosit a kde se zároveň účastníci naučí nebo 

procvičí některé základní triky; 

 paměťový závod: procvičení několika různých druhů paměti a uchovávání informací 

obrazových i logických; 

 slepá mapa: orientace podle mapy, kde některé značky chybí nebo na mapě vůbec 

ţádné značky nejsou. 

Téměř celý rok, kdy to počasí dovolilo, jsme měli pravidelné úterní orientační tréninky a také 
pravidelné čtvrteční atletické tréninky. Přes zimu chodíme trénovat orientaci v neděli ve 
spolupráci s jinými kluby. V letošním roce jsme organizovali pro své členy několik soustředění 
a kempů nebo jsme se na organizaci aktivně podíleli. 
 
 Soustředění středočeského výběru ţactva 

 Velikonoční soustředění v Doksech 

 Cyklokemp v Krušných horách. 

Vrcholem sezóny byl tréninkový kemp ve Švédsku. Sem jsme se vydali z toho důvodu, ţe 
jsou tu pro orientaci nesmírně těţké terény, v lese se místy dá orientovat jen s velkými 
obtíţemi. Proto také bývají skandinávští závodníci nejlepší na světě. Měli jsme štěstí, ţe nám 
pomocnou ruku podali kolegové i z jiných oddílů a pomohli nám tréninky zorganizovat. Byla 
to jedinečná škola pro všechny účastníky. Závěrem jsme pak jeli na místní třídenní závody, 
kde jsme nabyté zkušenosti zúročili. 
 
Tento rok byl také ve znamení nadále se zvyšující účasti našich zástupců na klasických 
závodech, ať jiţ krajského, republikového nebo i mezinárodního formátu. Účast na závodech 
má několik pozitiv: setkání se širší orientační komunitou, přátelská atmosféra, kvalitně 
postavené tratě a poznání nových krásných míst, kde se závody konají. Nezanedbatelnou 
výhodou je také skutečnost, ţe sami nemusíme nic připravovat, stačí se jen přihlásit a jet. 
Byli jsme tak zastoupeni na všech oblastních (krajských) závodech pro Prahu a pro 
Středočeský kraj. Zde jsme nasbírali několik medailí, zejména v dětských kategoriích. 
Třešničkou na dortu pak byla účast na velkých, nesmírně populárních a ţádaných závodech 
v Českém ráji, Mekce to středoevropského orienťáku. Stejně tak jsme se účastnili 
mezinárodních závodů ve Švédsku Hallands 3-dagars. 
 
První místa: 

- 16.5.  Marek, PPŢ 

- 23.5.  Pepa, PPŢ 

- 15.7.  Jana, Hallands 3-dagars 

- 21.10.  RadekČ, OŢ 

Druhá místa: 
- 24.3.  Marek, OŢ 

- 7.4.  Kája, mistrovství oblasti 

- 27.4.  Šárka, mistrovství oblasti 

- 1.9.  Anička, OŢ  
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Třetí místa: 
- 21.4.  MartinK, mistrovství oblasti 

- 13.5. Justina, mistrovství oblasti 

- 13.5.  RadekČ, mistrovství oblasti 

- 19.5.  Erika, mistrovství ČR 

- 23.5.  Katka, PPŢ 

- 2.6. Marek, OŢ 

- 13.6.  Justina, PPŢ 

- 24.6. Lenka, mistrovství ČR 

- 4.8. Judita, Lokotour 

- 16.9.  Pavel S, mistrovství ČR 

Rok 2018 byl mimořádně bohatý na akce pořádané pro veřejnost. Krom toho, ţe se na naše 

tréninky můţe kdokoli přijít podívat a vyzkoušet si orientaci na vlastní kůţi, pořádali jsme 

zejména tyto akce: 

 Hostivické sprintování – krátké orientační tratě v centru obce 

 Záţitková orientace – záţitkové tratě pro veřejnost u příleţitosti závodu Praţského 

poháru ţactva 

 Orientacni hra – letní orientační hra pro veřejnost v okolí Husova náměstí 

 Šifrování u Břve – pomoc při doplňkové akci u příleţitosti Břevských břehů 

 Zaţij město jinak – krátká orientační hra pro rodiny i jednotlivce 

Naše činnost by byla bez dobrovolníků zcela vyloučená. Dobrovolníci velmi aktivně přispívají 
na chod oddílu. Z nich bych chtěl vyzdvihnout zejm. Lenku a PavlaK (celková podpora ve 
všem moţném), Pepu (správa webu a párování map), RadkaK (párování map), PavlaS 
(atletické tréninky) a Jitku (srovnávání plateb). Další dobrovolnická činnost se projevuje při 
naší běţné činnosti.  
Oddíl orientačního běhu poskytuje o sobě informace zejména prostřednictvím svého webu 
www.obhostivice.cz  Lze tady také najít kalendář akcí. Mimochodem všechny naše akce jsou 
přístupné i začátečníkům, zvědavcům i náhodným kolemjdoucím a orientační běh si lze 
zdarma na místě vyzkoušet.. 

Šachy 

Oddíl šachu patří k těm menším a specifickým oddílům TJ. V soutěţích řízených 
Středočeským šachovým svazem jsme měli zastoupení stejně jako loni v Krajské soutěţi, kde 
A druţstvo na rozdíl od loňského poklidného středu tabulky muselo bojovat ve spodních 
patrech o udrţení v soutěţi. Nakonec se podařilo leč desáté místo neodpovídalo ani ambicím, 
ani papírovým předpokladům. Letošní soutěţní klání jsme začali podstatně lépe a z prvních 
třech kol vybojovali téměř stejný počet bodů, jako za celý loňský rok. 
B druţstvo zakončilo soutěţ Regionálního přeboru na témě tradičním 7. místě. Pro lepší 
umístění chyběla trocha štěstí a proměnit ve třech zápasech zakončených nakonec remízou 
výhody na šachovnicích. Do letošní sezony ovšem druţstvo vstoupilo dvěma výhrami a 
jednou remízou a jednou prohrou a figuruje po podzimu na hezkém čtvrtém místě tabulky. 
 

Druhým rokem běţí šachový krouţek dětí díky hlavnímu trenérovi Janu Spoustovi. Potěšitelný 
je i zájem a pomoc dalších hráčů s trénováním. Práce s mládeţí je náročná činnost zejména 
pak kdyţ rozdíly ve výkonnostech mladých adeptů jsou značné.  
Hodně nám pomohl vstřícný přístup městského úřadu a poskytnutý prostor v klubovně v 
zámeckém dvoře. Plánují se školení trenérů na příští rok. A výsledky - za vše hovoří vítězství 
Vojty na prosincovém turnaji v rapid šachu dětí v Kolešovicích. 
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Kaţdoročně pořádáme otevřený turnaj v rapid šachu pro aktivní i neaktivní hráče. Letošní 
jubilejní desátý ročník se uskutečnil opět na začátku září za účast 52 od mezinárodních 
mistrů aţ po neregistrované hráče. Jedna z mála šancí potkat se za šachovnicí s hráči 
světové úrovně a poměřit s nimi síly. Věkově je turnaj rovněţ velmi zajímavě naplněn hráči 
všech generací. Turnaj se koná jako součást republikové Gran Prix a je jedním z desíti 
turnajů probíhajících v průběhu roku po celé republice.  
Z ostatní činnosti oddílu stojí za zmínku jarní dvoudenní turnaj tříčlenných druţstev 
v zahradním šachu na Konopišti. Naše druţstvo ve sloţení Vasil Tričkov, Petr Votruba, Karel 
Obrázek rozhodně neudělalo ostudu a ve velice silné konkurenci velmistrů nakonec obsadilo 
krásné páté místo, kdyţ o třetí příčku jsme přišli chybou v pozičně vyhrané koncovce, která 
nám dlouho zůstane v paměti. Nicméně krásná věcná cena, zahradní šachová souprava, byla 
odměnou za velmi kvalitní výkon. Hostivické městské slavnosti měly moţnost cenu 
z Konopiště prvně zhlédnou v akci a byl jsem mile potěšen obrovským zájmem malých i 
větších o tahání figurek po šachovnici. 

Odbíjená 

Tento oddíl je nejmenším oddílem v TJ Hostivice. Členové oddílu jiţ patří do seniorské 
kategorie, kteří si i přes svůj věk rádi zahrají svůj oblíbený sport. Pravidelně se týdně scházejí 
v pronajaté sportovní hale místní ZŠ. V současné době se jedná o smíšený volejbal (muţi a 
ţeny). Bohuţel musíme konstatovat, ţe zájem mladších ročníků o volejbal v Hostivici je 
minimální. Druţstvo se během roku účastní také několika turnajů smíšených druţstev 
pořádaných v rámci okresu a chatařských turnajů. 
 

3. Vedlejší hospodářská činnost 
 
Za účelem financování hlavní sportovní činnosti provozuje TJ Hostivice, z.s. na základě 
stanov a ţivnostenského oprávnění vedlejší hospodářskou činnost – „Ubytovací sluţby“. 
Dalším zdrojem finančních prostředků je pronájem prostor pro provozování restaurační 
činnosti třetích stran na základě smluvních ujednání. Současně měla TJ v roce 2018 příjmy 
z reklamních plnění a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny spolku. V roce 2018 
obdrţela TJ také dotační finanční prostředky od MÚ Hostivice, Ministerstva školství – program 
„Můj klub“.  

4. Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem TJ Hostivice je podle stanov shromáţdění delegátů oddílů (valná 
hromada). Nejvyšším výkonným orgánem TJ je výkonný výbor, který zabezpečuje a 
koordinuje pravidelnou hlavní i vedlejší činnost spolku. Výkonný výbor (7 členů) se 
pravidelně schází jednou měsíčně (mimo letních školních prázdnin). TJ Hostivice organizačně 
zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu, orientačního běhu a sportu pro všechny. 
Nad hospodařením TJ i vlastní činností dohlíţí tří členná kontrolní komise. 
 
Členové výkonného výboru i revizní komise byli zvoleni voleni shromáţděním delegátů na 
4leté období. Jednotlivé oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, pod 
vedením členů výboru jednotlivých oddílů, kteří v součinnosti s výkonným výborem zajišťují 
denní provoz sportovních areálů a vlastní sportovní aktivní činnost. 
Statutárním orgánem je předseda výkonného výboru TJ:   Ing. Josef Ţebera 
 
V roce 2018 došlo k výměně jednoho člena výkonného výboru. (místo p. Lovíška kooptováva 
pí. Picková).  
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5. Členská základna  
Stav k 31.12.2017 
        Mládež Dospělí  

Oddíl 
   

Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky Celkem       

 

Muţi Ţeny Celkem 
do 15 

let 
do 15 

let 
do 15 

let 
do 18 

let 
do 18 

let 
do 18 

let muţi ţeny Celkem 

fotbal 165 6 171 82 5 87 25 0 25 58 1 58 

tenis 80 29 109 5 5 10 5 2 7 70 22 92 

volejbal 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

šachy 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37 

OB 28 25 52 13 10 23 2 1 3 13 14 27 

ASPV 152 151 302 116 90 206 12 0 12 24 61 85 

Součet 472 211 683 216 110 326 44 3 47 212 98 310 
čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS k 31.12.2017 
 

Stav k 28.12.2018 

Oddíl Muži Ženy Celkem Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky Celkem Muži Ženy Celkem 

1-15 let 1-15 let 1-15 let 16 - 18 let 16 - 18 let 16 - 18 let 

fotbal 169 5 174 87 3 90 20 1 21 62 1 63

tenis 46 21 67 3 5 8 3 2 5 40 14 54

volejbal 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10

šachy 42 3 45 4 3 7 0 0 0 38 0 38

OB 27 25 52 12 9 21 1 0 1 14 16 30

ASPV 140 172 312 114 113 227 9 1 10 17 58 75

Součet 434 226 660 220 133 353 33 4 37 181 89 270

Mládež Dospělí

 čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS k 28.12.2018 
 

V roce 2018 došlo oproti roku 2017 k celkovému sníţení členské základny, zejména v muţské 

části, kdy byli z evidence vyřazeni jiţ starší neaktivní členové TJ (tenis, ASPV). O to více nás 

potěšil nárůst v oblasti dětí do 15 let (27 nových mladých členů – kopaná, ASPV). 

6. Hospodaření organizace 

TJ Hostivice financuje svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací místní samosprávy 
tj. městského úřadu Hostivice, dotací od ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, 
provozováním vedlejší hospodářské činnosti a pronájmu vlastních sportovních zařízení.  
TJ v současné době vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období.  
V oblasti majetku je stále v jednání ţádost o bezplatný převod pozemků fotbalového stadionu 
z UZSVM do majetku TJ Hostivice. V současné době je TJ v tomto jednání s UZSVM 
zastupována právní kanceláří. 
 
 

Sestavili:  Jana Bedrnová, Josef Ţebera 

Podklady oddílů: Jana Bedrnová, David Potuţník, Radka Šafaříková, Martina Gráfová,  
Karel Obrázek, Hana Picková, Martin Ledvinka, Jan Muller, Josef 
Ţebera 

9.1.2019 Schválena výborem TJ  

 


