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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 má svoji hlavní činnost vymezenousvými stanovami, tj. zabezpečování, 
provozování a rozvoj tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit. TJ v roce 
2017realizovala hlavní činnost organizace následujícím způsobem: 
 
1) Provozovalasoutěţní i nesoutěţní sportovní a pohybovoučinnost, vytvářela pro ni 

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

2) provozovala, udrţovala a prováděla opravy vlastních sportovních  zařízení - fotbalové 
hřiště včetně zázemí, tenisové kurty včetně zázemí, tak vytvářela moţnosti uţívání svých 
sportovišť pro členy TJ i dalších zájemců z řad sportovní veřejnosti. 

3) Při zabezpečování sportovní činnosti spolupracovala zejména sesamosprávou (Městský 
úřad Hostivice), státní správou, ostatními spolky města Hostivice, základní školou i 
jednotlivci z řad sportovní veřejnosti. 

4) Činnost TJ byla v roce 2017 financována zejména z dotací od MÚ Hostivice, Ministerstva 
školství  - program VIII, členskými příspěvky členů TJ, vlastní hospodářskou činností 
(turistická ubytovna), pronájmu sportovních a ostatních prostor a podporou ČUS v rámci 
akce „Sportuj s námi“.  
 

Stručné zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 
 

ASPV - Sport pro všechny 

Oddíl TJ ASPV (Asociace sport pro všechny) provozuje v rámci své sportovní činnosti 
následující oddíly dle věku a sportovního zaměření, které pravidelně cvičí v pronajatých 
prostorách (sálu sokolovny, 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 2017 vykonávaly v rámci ASPV sportovní činnost následující oddíly.  
 

Rodiče a děti  - cvičení vede Radka Šafaříková, počet přihlášených dětí je 28. 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 50 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, 

http://www.tjhostivice.sweb.cz/
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padák, florball, gymgamme, cílem je vštěpit dětem základní sportovní dovednosti, tak 

abychom dosáhli všestranného rozvoje pohybových dovedností. Počet dětí je 24. 

 

Oddíl sportovní gymnastika TeamGympod 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 
s 50 dětmi. Mají za sebou jiţ spoustu závodů, kde se umístili na předních místech. 
Přes letní prázdniny se necvičí, a tak uspořádali v termínu 21. aţ 25. srpna soustředění jako 
příměstský tábor v Hostivické sokolovně. Děti byly ráno v 8:00 přivezeny rodiči, kteří si je 
vyzvedli v 16 hodin. Ráno jsme začali atletickou přípravou. Následovalo řádné rozcvičení a 
dopolední trénink. Po poledním klidu měly děti čas na vlastní zábavu a vymýšlení vystoupení, 
které na závěr soustředění předvedly rodičům. Následoval odpolední trénink, který končil 
chvíli před 16. hodinou. Děti opravdu skvěle pracovaly a hodně toho natrénovaly.   

 

Oddíl se v rámci své činnosti také účastní závodů: 

 Jojocup – 2. ročník – 4. února 

Závod se organizátorům moc povedl a atmosféra byla skvělá. Naši nejmenší 

nezaváhali a obsadili první místo, a i mladší ţáci a ţákyně stáli na bedně. Tentokrát 

jejich výkon stačil na druhé místo. 

 VršoviceGym  – 26. března 

Na tradičním závodě ve Vršovicích jsme ve všech třech kategoriích vyhráli a získali 

zlaté medaile. 

 Memoriál Hany Myšákové – 15. října 
Na druhém ročníky Hany Myšákové jsme získali dvě stříbrné medaile a nejstarší 
druţstvo obsadilo šesté místo. 
 

Jako kaţdý rok jsme vystoupili na Městských Hostivických slavnostech, které jsou tradičně na 
začátku září. Vystoupení probíhá pod širým nebem uprostřed Hostivického náměstí před 
pódiem. Děti předvedly akrobacii na airtracku a sklidily bouřlivý potlesk.Další vystoupení 
proběhlo 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. 
 

Florbal pro mladší a starší ţákyvede Jana Koukalová,Pepa Mach a Miloslav Luňáček a 

Richard Czerwinsky 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 22. 4. 2017 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 druhém 
a třetím místě. I mladší ţáci se nedali zahanbit, a ač někteří chodí trénovat teprve od září 
snaţili se co síly stačily a skončili na krásném druhém místě.  

http://hostivice.teamgym.cz/
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Jako jiţ tradičně se 2. 12. 2017 naši mladší a starší ţáci zúčastní Republikové florbalové 
soutěţe ČASPV v Pardubicích.    

 

Taneční gymnastika -Marešky - pod vedením Věry Marešové působila v Hostivici jiţ 

přes 25 let, a slavila úspěchy se svými vystoupeními jak na závodních přehlídkách pódiových 
skladeb, tak na různých společenských akcích. Tančilahlavně to, co se jim právě líbilo a do 
čeho měli chuť, převáţně šlo o scénický, moderně – výrazový tanec. Toto seskupení okolo 
Věry Marešové ukončilo svou činnost na konci června 2017., podrobnosti o tomto oddílu je 
také moţné nalézt na http://www.maresky.estranky.cz/ 
 

Zumbu pro dětivede Valerie Laţo.  Počet zapsaných cvičenců je 30. Jedná se o velice 

oblíbené taneční cvičení na veselou a zábavnou hudbu. 

 
Cvičení pro senioryjezaměřené především na osoby postiţené civilizačními chorobami. 

Toto cvičení vede vynikající lektorka paní Marie Šimonová. V roce 2017 proběhly různé 
pochody např. Putování za sopkou, výlet do muzea lokomotiv v Luţné u Rakovníka. Přehled 
všech akcí pořádaných seniory  nejen pro seniory: 
 

 28. Února 2017 - Akce Hostivické rybníky a okolí- pochod  –oblíbený pochod s NW 

hůlkami kolem Hostivických rybníků do Chýně 

 14. března 2017 – Akce – pochod Ladronka a okolí – pochod jarní přírodou Ladronky 

 13. dubna 2017 – AKCE – Kolem Petřína –pochod Bílé hory – Ladronka – Petřín, jízda 

lanovkou, rozhledna. 

 23. května – AKCE – Pochod – Hostivice – Sobín – NW pochod jarní přírodou, kolem 

Hostivického potoka 

 12. června – AKCE – Pochod – kolem Hostivických rybníků – Břve, Chýně 

 20. června – AKCE – Pochod – Hostivice – Letiště Praha- vyhlídka 

 28. října – AKCE – Společensko-sportovní odpoledne (nejen) pro starší a pokročilé a 

Soutěţ o nejlepší Hostivickou marmeládu 

 
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 2017: 

 

Víkend s Hopíkem aneb Putování po Českém Švýcarsku 16. -18. 6.2017 tentokrát 
v objektu Rekreačního střediska Bajtlich v Chřibské.  Páteční večer měly děti výtvarné 
dílničky a seznamovací soutěţe. Sobotní den jsme strávili prohlídkou soutěsek Hřenska a 
menší túrou, večer byl zakončen táborákem a tradiční bojovkou v lese. Nedělní dopoledne 
bylo věnované soutěţím a hrám v areálu. Po nedělním obědě jsme ještě navštívili nedaleké 
lesní divadlo, které bylo zřízeno z bývalého pískovcového lomu. Počet účastníků byl 62. 

Den s (ne)tradičními sporty 
V sobotu 22. 4. 2017 proběhla za chladného a mrholivého počasí akce nazvaná DEN S 
(NE)TRADIČNÍMI SPORTY, pořádaná TJ Hostivice, za podpory města Hostivice a České unie 
sportu – Sportuj s námi.Během dopoledne jsme připravili všechna sportovní stanoviště, 
většinu soutěţí jsme však právě kvůli nepřízni počasí umístili do prostoru sokolovny. Nabídka 
byla ale bohatá - vţdy ţádaná opičí dráha a velká trampolína, kuţelky, běţecký trénink, 
fotbal, tenis, atletická dráha, stolní tenis a zvířátkový pětiboj (zahrnul košíkovou, softbal, 
florbal, gymnastiku a hokej). Dále měly děti moţnost zkusit další soutěţe v duchu „bav se 

http://www.maresky.estranky.cz/
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sám“ - třeba mnohým z vás známou hru Kloboučku hop, plastovou pyramidu, balancování na 
špalících, šlapadlech, boxerský pytel, padající špalíky, neposedné tyčky, skoky přes švihadlo, 
házení míčky ze sítěk a balonku prásk! 
Přes naši obavu ze zamračené oblohy se od 13,30 hod začaly v sokolovně scházet děti s 
rodiči a prarodiči. Nadšeně, i kdyţ někdy se strachem, zkoušely své fyzické moţnosti a 
sportovní um. Účast přes 80 ti dětí nám udělala radost. Jejich odměnou pak byly i sladkosti a 
drobné věcné dárky.Ke konci odpoledne byla předvedena ukázka tréninku oddílu karate no-
ji-ryu, styl Shotokan, trenér Jiří Novota a poté vystoupení zumby pod vedením Valerie Laţo. 
Závěrem můţeme říci, ţe se akce podařila, děti i rodiče se bavili. 
 

Dětská mikulášská dne 3. 12. 2017 aneb Podvečer s kouzelnou truhlou.   

Tento rok se mikulášská musela z plánované soboty přesunout na neděli 3. 12. 2017, 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 probíhaly improvizované divadelní vystoupení s aktivním 

zapojováním dětí do děje, ze kterého pro ně vyvstaly zajímavé úkoly.  Pokyny k jednotlivým 

soutěţím zadávali nevšední – pohádkové bytosti.  O co šlo – vyzdobit stromky, najít a 

namalovat střevíček Pyšné princezně, vybrat správný stromeček pro Vánoce, koulovat se a 

uklidit sníh, dát dohromady cukroví a při tom všem se mohly děti naučit nějakou tu písničku 

pro Mikuláše. Na konci celého odpoledne vstoupil Mikuláš spolu s čerty a anděly a společně 

rozdali nadílku ve formě balíčků s ovocem, sladkostmi a malým překvapením. 

Sportovní víkend pro seniory - TJ Hostivice ve spolupráci s RC ASPV Praha-západ 

uskutečnilo ve dnech 8. - 10. prosince 2017 v chatě Jeřabinka v Horní Malé Úpě. Zúčastnili  

se ho cvičitelé a sportovní nadšenci z Hostivice a odborů Prahy-západ. 

Pro oba dva dny se lyţovalo na sjezdovce za chatou. Někteří se vydali na výšlap, či výjezd na 

běţkách. Vše probíhalo podle aktuálního stavu sněhové pokrývky na horách a fyzické 

zdatnosti účastníků.  Večer se předávali zkušenosti, probíhali různé vědomostní a 

dovednostní soutěţe. Tradičně si účastníci zazpívali za doprovodu kytar. 

Informace o činnosti oddílu ASPV a podrobnosti o sportovních aktivitách včetně 

fotodokumentace akcí je moţné najít na www.aspvhostivice.sweb.cz 

Kopaná 

Oddíl kopané měl v soutěţním ročníku 2016/2017zastoupení fotbalových týmů v soutěţích 

Okresního přeboru Prahy-západ a 1 muţstvo ve 4. třídě dospělých. Jednalo se o muţstva 

mládeţe a dospělých, které skončili na následujících místech tabulky:  

Okresní přebor: 

 Mladší ţáci 6.místo  v Okresním přeboru mladších ţáků se ziskem 6 b 

 Dorost  9. místo v Okresním přeboru se ziskem 6 b. 

 B tým muţů 6.místo  4.třída skupina B se ziskem 31 b. 

 A tým muţů 13. místo v Okresním přeboru se ziskem 21 b. 

U všech výše uvedených týmů, které se aktivně zapojily do soutěţí pořádaných pod hlavičkou 

FAČR, tvořili realizační tým kaţdého druţstva minimálně jeden vedoucí týmu a jeden trenér. 

Pro soutěţní rok 2017/2018 jsme přihlásili do pravidelných soutěţí následující druţstva: 

Okresní přebor: 

http://www.aspvhostivice.sweb.cz/
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 Starší přípravka Okresní přebor starších přípravek skupina D (3 trenéři) 

 Mladší ţáci  Okresní přebor mladších ţáků skupina C (3 trenéři) 

 A tým muţů  Okresní přebor (1 trenér, 1 vedoucí muţstva) 

 B tým muţů  4. třída skupina B (1 trenér) 

V sezoně 2017/2018 budeme připravovat nejmladší fotbalové naděje muţstvo předpřípravky, 

kde se děti věku 3-6 let mohou naučit základy fotbalu tak, abychom v příštím období mohli 

opětovně přihlásit druţstvo přípravek do fotbalových soutěţí. Zatím budou hrát pouze 

přátelské utkání se svými vrstevníky a celkem 4 trenéři se budou snaţit formou hry děti 

připravit na jejich fotbalovou kariéru.  

Bohuţel se nám v tomto soutěţním ročníku nepodařilo otevřít muţstva mládeţe a to :starší 

ţáky a hlavně muţstvo dorostu,které by bylo velkou pomocí pro muţstvo B a následně i 

muţstvo A .Všechna druţstva trénují 1-2krát týdně na travnaté hrací ploše (nebo tréninkové 

ploše) hostivického fotbalového stadionu. V zimním období tréninky probíhají v různých 

krytých halách. V rámci letní a zimní přípravy se A druţstvo účastní přípravných turnajů, 

např. v rámci zimního turnaje Aritma Cup 2017 obsadilo muţstvo „A„ 3.místo . Aktuální 

informace o sportovním dění fotbalového oddílu jsou na www.fotbalhostivice.cz 

Tenis 

Oddíl v sezóně 2017 přihlásil do soutěţí jedno smíšené druţstvo starších ţáků, které hrálo 

III. A třídu, a poprvé v historii postoupilo do vyšší soutěţe, aniţ by okusilo v sezoně hořkost 

poráţky.  Tak jako kaţdoročně uspořádal oddíl tenisu i v roce 2017 klubové turnaje pro členy 

i pro příchozí. Kaţdého z turnajů se účastnilo v průměru 20 hráčů.  

Jednalo se o turnaje: 

 2. 9. 2017 Hostivice Open 

 9. 9. 2017  Turnaj dvojic-muţi I. 

 23. 9. 2017  Turnaj smíšených dvojic 

 30. 9. 2017  Turnaj pro děti od 8 do 14 let 

 8. 10. 2017  Turnaj dvojic-muţi II. 

Během sezóny 2017 (duben-říjen) oddíl pořádal i další oficiální turnaje mladších ţáků pod 

hlavičkou ČTS: 

 30. 6.-2. 7. 2017 Hostivice Prince Cup 2017  kategorie mladší ţáci 

 4.-6. 8. 2017  O pohár města Hostivice 2017  kategorie mladší ţáci 

I v roce 2017 se činnost oddílu zaměřila na práci i akce s mládeţí, kdy 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), které odehrálo v 

sezóně 2017 celkem 7 mistrovských zápasů ve III. A třídě, a bez jediné prohry skončilo na 

1. místě, coţ je vzhledem k tomu, ţe většina hráčů je věkově ještě o kategorii níţ obrovský 

úspěch.  Tyto úspěchy presentoval oddíl na Dětském dni v Hostivici – pořádal hry pro děti s 

tenisovou tématikou, dále se v prázdninových měsících červenci a srpnu 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. 

V rámci zabezpečení provozu tenisového areálu byla prováděna běţná údrţba formou 

brigádní činnosti, byl opraven a natřen plot kolem celého areálu, včetně sloupků a branek. 

http://www.fotbalhostivice.cz/
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Dále pak 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 a nákup nového čerpadla, oprava a údrţba nářadí na kurty (síťovačky, 

hrabla). 

Pro efektivnější plánování a rezervaci kurtů byl v roce 2017 spuštěn rezervační systém na 

webu https://jdemenato.cz/reservation/tenishostivice/userlist. 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 rozrostla a momentálně máme 
s oficiálním statusem 3 trenéry orientačního běhu, 1 rozhodčího orientačního běhu a 1 
trenéra atletiky. 

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. 

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 konec konců i 
v přeboru škol. 
 
Během roku jsme se věnovalitréninku 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; 

 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 od 
prázdnin také pravidelné čtvrteční atletické tréninky. Bohuţel se nám nepodařilo na zimu 

https://jdemenato.cz/reservation/tenishostivice/userlist#_blank
http://www.tenishostivice.cz/
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sehnat ţádnou tělocvičnu za přijatelnou cenu, coţ nás motivovalo k „výletům“ za jinými 
sporty jako je lezení po lezecké stěně nebo badminton. 
 
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 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 Pěkné prázdniny v Českém ráji, 
Mekce to středoevropského orienťáku.Rozšířil se nám také okruh lidí, co bodovali v oblastním 
ţebříčku. Zde neboduje kaţdý – je nutný start v samostatné kategorii.  Letošek sice nebyl na 
medaile tak opravdu hojný, ale hodně začátečníků postoupilo do vyšších kategorií a výrazně 
zlepšilo svoji orientaci. V první desítce jsme měli i tak četné zastoupení. Uvádíme přehled 
pouze medailových umístění (kromě kategorie rodičů s dětmi). 
 
První místa: 

- 11.6. Justina – Mistrovství ČR v MTBO 

- 17.6. Adélka – Praţský pohár ţactva 

- 14.10. RadekČ – Český pohár MTBO 

Druhá místa: 
- 22.4. Justina – Mistrovství oblasti na krátké trati 

- 27.5. Jitka – Mistrovství oblasti na klasické trati 

- 7.6. Adélka - Praţský pohár ţactva 

- 21.10. Josef – Oblastní ţebříček 

Třetí místa: 
- 6.5. Radek Č – Český pohár MTBO 

- 17.5. Justina – Praţský pohár ţactva 

- 17.5. Katarína - Praţský pohár ţactva 

- 27.5. Johanka – Mistrovství oblasti na klasické trati 

- 24.6. Radek Č – Český pohár MTBO 

 

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 minulosti druţstvo Hostivice 

působilo úspěšně v ligové soutěţi a veleúspěšně i v soutěţích korespondenčního šachu. 

V soutěţích řízených Středočeským šachovým svazem v roce 2017 jsme měli zastoupení 

v Krajské soutěţi, kde A druţstvo dosáhlo na celkem poklidný střed tabulky a s vyrovnaným 

počtem 5. výher a proher při jedné remise se umístilo na hezkém šestém místě druhé 

nejvyšší krajské soutěţe. Na tomto výsledku se podílel poměrně velký počet 15. hráčů. 

Moţná to bylo trochu na škodu na druhou stranu měli jsme moţnost vyzkoušet větší počet 

hráčů a vyrovnat se tak i s odchodem některých opor. B druţstvo zakončilo soutěţ 
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Regionálního přeboru na 7. místě, kdyţ ještě více trpělo nestabilitou základní osmičky hráčů. 

Na výsledku se podílelo celkem 19 hráčů soupisky. No alespoň si zahrálo víc hráčů. 

Do letošní sezony jsme obě druţstva posílili o dva hosty a po dvou kolech obě druţstva 

bodovala. Pokud se podaří více stabilizovat základní osmičku, mělo by se dařit bojovat o 

přední umístění.  

Po nezdařených pokusech v minulých letecha šachový krouţek dětí naráţejících zejména na 

nevhodné prostory pro klubovou činnost se letos situace změnila a krouţek běţí, zatím jen za 

skromné účasti ale běţí v hrací místnosti v zámeckém dvoře, kterou propůjčuje MÚ Hostivice. 

Doplňujeme vybavení a v plánu je i školení trenérů na příští rok. Dlouhou nečinností v oblasti 

mládeţe mnoha členům trenérské kvalifikace propadly.  

Kaţdoročně pořádáme otevřený turnaj v Rapid šachu pro aktivní i neaktivní hráče. Letošní 
devátý ročník se uskutečnil v tradičním termínu na začátku září za účast čtyřiceti devíti hráčů 
od velmistrů 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. Letos účast na turnaji utrpěla 
souběţně konanými turnaji v okolí Prahy.  
 

Odbíjená 

Tento oddíl je nejmenším oddílem v TJ Hostivice. Členové oddílu jsou většinou starší, dříve 
aktivní volejbaloví hráči, kteří si i přes svůj věk rádi zahrají svoji oblíbenou odbíjenou. 
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, případně osadních  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 daném období 
příjmy z reklamních plnění a také z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny spolku.V roce 
2017 obdrţela TJ také dotační finanční prostředky od MÚ Hostivice, Ministerstva školství – 
program VIII, a také finanční podporu akcí registrovaných v rámci akce ČUS – Sportuj 
s námi. 

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 4 
leté období. Současně v letošním roce proběhla v jarním období valná hromada TJ.Jednotlivé 
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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 2017nedošlo k ţádným změnám ve sloţení statutárních orgánů (sloţení výkonného 
výboru a revizní komise) 

5. Členská základna – k 31.12.2016 a současný stav  
 
TJ Hostivice evidovala k 31.12.2016 celkem 6 oddílů a 678 členů v následujícím členění. 
Oddíl

Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem

Kopaná 160 5 165 106 4 110 54 1 55

Tenis 80 29 109 12 8 20 68 21 89

Volejbal 10 0 10 0 0 0 10 0 10

Šachy 37 0 37 2 0 2 35 0 35

Orientační sporty 29 26 55 14 10 24 15 16 31

ASPV 132 170 302 109 111 220 23 59 82

Celkem 448 230 678 243 133 376 205 97 302

Mládeţ Dospělí

čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS k 31.12.2016. 
 

Stav k 31.12.2017 
        Mládeţ 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 

 

6. Hospodaření organizace 

TJ Hostivice financuje svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní 
samosprávy tj. městského úřadu Hostivice, příspěvku Krajského úřadu, dotace od 
ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovyprovozováním, vedlejší hospodářské činnosti a 
pronájmu vlastních sportovních zařízení.  
Některé akce pořádané TJ jsou součástí programu „Sportuj s námi“ a jsou kofinancované 
v rámci akce Českou unií sportu. 
TJv současné době vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
 

Sestavil 
z podkladů oddílů  

Radka Šafaříková, Jana Bedrnová, Josef Ţebera 

Dne 10. 1. 2018 

 


