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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 vymezenou svými stanovami, tj. zabezpečování, 
provozování a rozvoj tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit. TJ v roce 
2016 realizovala 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. 
 

Stručné zprávy 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 2016 vykonávaly v rámci ASPV sportovní činnost následující oddíly.  
 

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

23. 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. 

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 20. 

 

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

Potuţníkové a Mariky Mlinarikové. Děti se tu učí základům gymnastiky a věnují se bude 

závodně Malému TeamGymu.  Trénuje se celkem 4 hodiny týdně s 39 dětmi. Mají za sebou 

jiţ spoustu závodů, kde se umístili na předních místech. V rámci činnosti tohoto oddílu je 

pravidelně organizováno letní týdenní soustředění v době školních prázdnin.  

V letošním roce proběhlo v termínu: od 15. 8. do 19.8.2016 v hostovické sokolovně. 

Soustředění probíhalo jako příměstský tábor. 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. Obědy nám vozili z restaurace Roxy a byli jsme velmi spokojeni. Skvělé 

bylo, ţe ochotně udělali i bezlepkové jídlo, které i přesně zváţili, tak jak bylo poţadováno.  

Po poledním klidu měly děti čas na vlastní zábavu a vymýšlení vystoupení. Následně byl 

odpolední trénink, který končil chvíli před 16. hodinou.  

Na konci léta oddíl vystoupil na Městských slavnostech Hostivice, kde na hostivickém náměstí 

předvedl své umění pod širým nebem. 

Oddíl se v rámci své činnosti také účastní závodů: 
 
 Jojocup 1. ročník 20. a 21. 2. 2016 - Dobřichovice u Prahy 
 Memoriál Hany Myšákové 24. 9. 2016v Praze 5 
 Pohár ČASPV12. 11. 2016v Trutnově    
 Závody Malý TeamGym junior10.12.2016 Sokol Královské Vinohrady 

 

Tato závodní činnost byla skvěle ukončena posledním prosincovým závodem 
v MalémTeamGymujunior (v Sokole Královské Vinohrady). Všechna tři naše druţstva byla na 
"bedně". Konkrétně nejmenší (ročník 2009 a mladší) byli první ve sloţení Lucie 
Kunzová, Nelly Sedničková, Ela Havlková, Vanesa Boháčová, Julia Molnárová, Adéla 
Mujagič, Valentýna Hanzlíková a Alex Rusnák. 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 ţáky-vede Jana Koukalová, Josef Mach a Miloslav Luňáček, 

trénují 2 krát týdně v sokolovně a mají nyní celkem 45 členů.  Cílem je vyplnit volný čas dětí 

aktivním pohybem, místo trávení času u počítače či televize.  

Jako jiţ tradičně se 26.11. 2016 naši starší ţáci zúčastnili Republikové florbalové soutěţe 
ČASPV v Pardubicích.   Turnaje se účastnilo celkem 6 druţstev z celé České republiky. Hrálo 
se systémem kaţdý s kaţdým. Naše barvy hájili jmenovitě: brankář – Adam Balík, Přemek 
Chvoj, Richard Czerwinski, Mirek Černý, Martin Hlinovský, Daniel Knapek, Lukáš Rak, Vojta 
Nývlt a Dominik Ivanov. Letos se nám sice nepodařilo ani jeden zápas vyhrát, ale výsledky 
jednotlivých zápasů jiţ byly vyrovnané. Slíbili, ţe budou celý rok pilně trénovat a příští rok 
bude umístění lepší! 
  

Taneční gymnastika Marešky - pod vedením Věry Marešové působí v Hostivici jiţ přes 24 
let, a slaví úspěchy se svými vystoupeními jak na závodních přehlídkách pódiových skladeb, 
tak na různých společenských akcích. Počet členek v současnosti je 10. Tančí hlavně to, co 
se jim právě líbí a do čeho mají chuť, převáţně jde o scénický, moderně – výrazový tanec. 
Jako jediný oddíl cvičí v prostorách ZŠ, podrobnosti o tomto oddílu je také moţné nalézt na 
http://www.maresky.estranky.cz/ 
 

http://www.fortroxy.cz/
http://hostivice.teamgym.cz/
http://www.maresky.estranky.cz/
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Zumbu pro děti-jedná se o velice oblíbené sportovně taneční cvičení na veselou a 
zábavnou hudbu, kterou vede Valerie Laţo. Cvičení se účastní 30 dětí. 
Cvičení pro seniory- je zaměřené především na osoby postiţené civilizačními chorobami. 

Součástí akcí jsou i různé akce a pochody ve volné přírodě s tematickým zaměřením. Toto 

cvičení vede lektorka paní Marie Šimonová. V roce 2016 proběhly různé pochody např. 

Putování za sopkou, výlet do muzea lokomotiv v Luţné u Rakovníka  

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

akce pro své členy i občanskou veřejnost.  

 

Akce, které proběhly v roce 2016: 

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

uskutečnila 9. - 10. prosince 2016 v chatě Jeřabinka v Horní Malé Úpě. Zúčastnili se ho 

cvičitelé a sportovní nadšenci z Hostivice a odborů Prahy-západ v počtu 25. Po oba dva dny 

jsme lyţovaly na sjezdovce za chatou. Někteří se vydali na výšlap, či výjezd na běţkách 

Večer se předávali zkušenosti, probíhali různé vědomostní a dovednostní soutěţe. 

Dětská mikulášská dne 3.12.2016 aneb  Podvečer s mrzutou babičkou. Opětovně jako 

kaţdý rok  přišel podvečer dne 3.12. 2016,   který připravili cvičitelky a cvičitelé TJ Hostivice 

a kdy se sál Sokolovny Hostivice naplnil více neţ 150 dětmi  v doprovodu  rodičů  i prarodičů.   

Podvečer, který se odehrával v duchu nebeských a pekelných soutěţí. Na podiu dvě 

kanceláře a dva úředníci -  uhlazený elegantní  andělský a extravagantní čertovský....   Šlo o 

to, kdo bude tím vyvoleným organizátorem příchodu Mikuláše a jeho skupiny do hostivické 

sokolovny.   Děti si při příchodu vylosovaly, ke které kanceláři budou patřit.  Své poslání 

braly velmi váţně a ihned se naučily „bojový pokřik“ andělský či čertovský.  Pokyny 

k jednotlivým soutěţím uděloval telefonát z mikulášské kanceláře.  O co šlo – vyzdobit 

stromky, zvládnout „stronzo“, vytvořit řetěz lásky a přátelství, koulovat se a uklidit sníh, 

srovnat oblečení na ramínka, dát dohromady puzzle obrázky, naučit se písničku pro Mikuláše.  

Výhry či prohry svých týmů děti velmi proţívaly a, s podivem, i jejich rodiče. Ať uţ vyhrál, 

kdo vyhrál, důleţité bylo, ţe děti zacinkaly rolničkami a Mikuláš vstoupil.   Čerti řádili mezi 

dětmi, andělé vznešeně kráčeli.  Mikuláš k dětem promluvil, poslechl si píseň dětmi 

zazpívanou a košíky plné nadílky byly vzápětí rozdány.  

Víkend s Hopíkem aneb Putování do pralesa Ţelezných hor 17. -19. 6.2016 tentokrát 

v objektu Tesla Vršov Horní Bradlo. Krásné prostředí ve sportovním areálu nabídlo spoustu 

moţností k aktivitám všeho druhu. Proběhly aktivity jako pochod do pralesa, fáborkovaná, 

výtvarné hrátky pro děti i dospělé, večerní bojová hra, hry v přírodě, koupání. Počet 

účastníků byl 53. 

Atletické závody „Děti v pohybu“ V sobotu 21. května 2016 Regionální centrum Asociace 

Sport pro všechny Praha – západ ve spolupráci s TJ Hostivice uspořádalo okresní soutěţ v 

atletice pod názvem „Nebojte se atletiky“. Jako v minulých letech se soutěţ konala na 

sportovišti u Základní školy v Rudné, kde je vynikající zázemí pro sportovní disciplíny v 

atletice. První závodníci přicházeli jiţ v 8.00 hod. Samotné závody začaly  nástupem 

závodníků v 9.00 hodin. Hned poté začalo sportovní klání v těchto disciplínách dle věku: 

běh 20m, běh 100m, běh 400m, běh 800m, skok do dálky, hod do dálky. 

Děti běhaly, skákaly a házely jako o ţivot. I nejmenší závodníci se snaţili dosáhnout těch 

největších a nejlepších výkonů. Nakonec děti obdrţely medaile a diplomy a kaţdý dostal 

malou odměnu. Účastníci byly děti okresu Praha-západ.  



 
Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Roční zpráva  1/2016 –  12/2016 

IČ: 16949412  Strana : 5 

Letní Hostivické olympijské hrátky  - Sokolovna jako olympijský stadion.  V neděli 
17.4.2016 se sokolovna proměnila v olympijský stadion. Opět po 4 letech se tu konaly Letní 
hostivické olympijské hrátky. Z malých i velkých dětí se tu stali opravdoví závodníci, kteří 
udělali maximum pro svůj sportovní výkon. Soutěţili jsme v následujících disciplínách, 
zekterých bylo devět disciplín bodovaných a stanoveno pořadí v jednotlivých kategoriích: 
Běh 20-60 m, běh přes překáţky, basketbal, gymnastika, florbal, skok z místa, hod oštěpem, 

tenis, kopaná. Ke zpestření odpoledne byla připravena i zábavná stanoviště jako opičí dráha, 

lezectví, velká trampolína, střelba z pistole, šlapadla - pedala, skoky v pytli a hod míčku 

síťkou.  

Účast byla velká, na 140 dětí navzdory aprílovému počasí přišlo strávit odpoledne pohybem a 

zábavou. Zhlédli jsme také vystoupení dětské zumby pod vedením Valerie Laţo. Vítězové 

v jednotlivých kategoriích dostali medaili, diplom i sportovní cenu.  Akce proběhla za finanční 

podpory města Hostivice, České unii sportu v rámci akce - projektu Sportuj s námi.  

Někteří naši členové pomáhají za TJ na jiných celoměstských akcích i akcích pořádaných 
jinými neziskovými organizacemi  -  v roce 2016 to byl např. Masopust (RC Zahrátka), Den 
dětí, Pohádkový les, Městské slavnosti, Drakiáda a Světélkování) 
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 2015/2016 zastoupení fotbalových týmův 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:  

 Starší přípravka  6.místo v Okresním přeboru starších přípravek skupina C 

 Mladší ţáci   6.místo v Okresním přeboru mladších ţáků skupina B 

 Starší ţáci   6.místo v Okresním přeboru starších ţáků 

 A tým muţů  6.místo v Okresním přeboru  

 B tým muţů   6.místo 4.třída skupina B  

 

U všech výše uvedených týmů, které se aktivně zapojili do soutěţí poţádaných pod hlavičkou 

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

A týmu dospělých navíc působil i jeden asistent trenéra. 

Pro soutěţní ročník 2016/2017 jsme přihlásili: 

Okresní přebor:  

 Mladší ţáci   Okresní přebor  mladších ţáků skupina B (2 trenéři) 

 Starší ţáci   Okresní přebor starších ţáků (2 trenéři) 

 Dorost   Okresní přebor (2 trenéři, 1 vedoucí muţstva) 

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

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

V sezoně 2016/2017 budeme pracovat s nejmladšími fotbalovými nadějemi 

muţstvo“předpřípravky“, kde se děti věku 3-6 let 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 tři trenéři se budou snaţit 

http://www.aspvhostivice.sweb.cz/
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formou hry děti připravit na jejich fotbalovou karierů. Všechna druţstva trénují 1-2 krát týdně 

na travnaté hrací ploše (tréninkové ploše) hostivického fotbalového stadionu. V rámci letní a 

zimní přípravy se A druţstvo účastní přípravných turnajů, např.  v rámci letní  vyhráli 

kaţdoroční turnaj v Lubenci, který konal v sobotu 30. Července a turnaje se celkově 

zúčastnilo 5 muţstev. Turnaj se Aktuální informace o sportovním dění fotbalového oddílu 

jsou na www.fotbalhostivice.cz 

 

Tenis 
 

Oddíl v sezóně 2016 přihlásil do soutěţí jedno smíšené druţstvo starších ţáků. Druţstvo 

starších ţáků hrálo III. A třídu a skončilo na 5. místě z osmi účastníků.Během sezóny 2016 

(duben-říjen) oddíl poprvé pořádal oficiální turnaje mladších ţáků pod hlavičkou ČTS a 

celkem 4 turnaje pro členy i nečleny oddílu. 

Turnaj ČTS:  

 12. 7. 2015  Hostivice Prince Cup 2016 (kategorie mladších ţáků)  
 6.-7. 8. 2016   O pohár města Hostivice 2016 (kategorie mladší ţáci) 

 
Klubové turnaje: kaţdého turnaje se zúčastnilo v průměru 20 hráčů.  

 4. 9. 2016  Hostivice Open, 
 11. 9. 2016   Turnaj dvojic-muţi, 
 25. 9. 2016   Turnaj smíšených dvojic, 
 2. 10. 2016   Turnaj pro děti od 8 do 14 let. 

 
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 8 chlapců), 
které odehrálo v sezóně 2016 celkem 7 mistrovských zápasů ve III. A třídě a skončilo na 5. 
místě., coţ je vzhledem k tomu, ţe většina hráčů je věkově ještě o kategorii níţ, velmi pěkné 
umístění.  
 
Proběhla prezentace oddílu na Dětském dni v Hostivici – hry pro děti s tenisovou tématikoua 
prezentace oddílu formou nástěnky na slavnostech města Hostivice. 
V červenci a srpnu v době školních prázdnin 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. 
 
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. 

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). 

Aktuální informace o dění v rámci tenisového oddílu jsou na www.tenishostivice.cz 

 

 

http://www.fotbalhostivice.cz/
http://www.tenishostivice.cz/
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Orientační běh 
 
Oddíl orientačních sportů zaměřuje hlavně na společné akce rodin s dětmi. Ty vhodně 
doplňuje skupiny zkušených dospělých – ti také tvoří trenérskou a instruktorskou základnu. V 
letošním roce pokračovala práce s dětmi ze základních škol a klíčovou akcí v tomto směrubyl 
oblastní přebor škol, kde jsme nakonec postavili druţstva ze tří škol – hostivické, jenečskéa 
praţské školy Pod Marjánkou. 
 
Třešničkou na dortu pak byla účast na velkých, nesmírně populárních a ţádaných závodech 
Pěkné prázdniny v Českém ráji, Mekce to středoevropského orienťáku.Dluţno dodat, ţe 
většina mladých účastníků zatím startuje v kategorii HDR, tedy rodiče s dětmi. Velká část 
dětí se jiţ odváţila startovat samostatně a takovou situaci zvládá velmi dobře. Dokonce si 
děti velmi dobře vedly i při samostatném startu dvojic při nočním orientačním závodě. 
 
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 

 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 ţádné nejsou. 
 

V letošním roce jsme uspořádali jeden za závodů PPŢ (praţský přebor ţactva). Do okolí 
našich rybníků zavítal velký počet dětí z Prahy a Středočeského kraje. K dispozici byly i tratě 
pro dospělé. Podařené akce se účastnilo asi 500 závodníků. V rámci této akce byly vytyčeny 
také tratě pro laickou veřejnost (i maminky s kočárky) bez předchozí registrace. Celkem asi 
100 účastníků v této kategorii příchozích si vyzkoušeli různé druhy tratí. 
 
V roce 2016 jsme byli zastoupeni na všech krajských závodech pro Prahu a pro Středočeský 
kraj. Třešničkou na dortu pak byla účast na velkých, nesmírně populárních a ţádaných 
závodech Pěkné prázdniny v Českém ráji, Mekce to středoevropského orienťáku. Zde dosáhla 
naše závodnice Lenka pěkného druhého místa. Velká část dětí se jiţ odváţila startovat 
samostatně a takovou situaci zvládá velmi dobře. Dokonce si děti velmi dobře vedly i při 
samostatném startu dvojic při nočním orientačním závodě. I letos jsme měli motivační 
soutěţe pro děti. 

 
Klasikou je jiţ bodovací soutěţ, kdy děti dostávají body za účast na orientačních akcích. Tato 
soutěţ běţí od začátku prázdnin do konce školního roku, tedy obvykle od června do května 
dalšího roku. Vyhlášení výsledků probíhá pak při táboráku, opékání buřtů a dalších 
zábavnýchčinnostech. Do této soutěţe bývá zařazeno přes30 dětí. Pro ilustraci dále uvádíme 
seznam závodů, kterých jsme se účastnili a naši členové byli na „bedně“ 
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První místo: 24.5. Michal (H10L – oblastní závody) 
5.6. Adélka (DF – oblastní závody) 
5.6. Justina (D10 – oblastní závody) 
17.9. Justina (W12L – mistrovství ČR MTBO) 
15.10. Justina (W12L – Český pohár MTBO) 
22.10. Judita (D10L – oblastní závody) 
22.10. Michal (H10L – oblastní závody) 
23.10. PavelK (H55 – oblastní závody) 
23.10. Michal (H10L – oblastní závody) 
 

Druhé místo 29.5. Lenka (D45B – celostátní ţebříček) 
3.7. Lenka (D45 – oblastní závody) 
8.7. Lenka (D45 – oblastní závody) 
21.8. Lenka (D45 – mezinár.závody PP2016) 
16.10. Justina (D10 – oblastní závody) 

 
Třetí místo  1.6. Judita (D10L – Praţský pohár ţactva) 

15.6. Adam (H10 – Praţský pohár ţactva) 
1.7. Lenka (D45 – oblastní závody) 
3.9. Judita (D10L – mistrovství oblasti) 
21.9. Adélka (jednotlivci při ţák.stafetách) 
24.9. HonzaM (T5U – oblastní závody) 
2.10. Lucka (D21D – mistrovství ČR) 
23.10. Judita (D10L – oblastní závody) 
 

 
Oddíl orientačního běhu poskytuje o sobě informace prostřednictvím svého webu 
ob.hostivice.cz 
 
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 současné době sezona 2015/2016 oddíl hraje V krajské soutěţi Středočeského kraje tým 
Hostivice A krajské soutěţi skupina A a tým B v regionálním přeboru skupina D. Kromě této 
činnosti se účastní vybraných šachových turnajů a některé turnaje sám také pravidelně ročně 
organizuje.  
 
V roce 2016  to byl jiţ osmý ročník turnaje „O pohár města Hostivice“. Jedná se o specifický 
šachový turnaj, ve kterém si bez rozdílu mohou zahrát čistí amatéři s nejvyšší elitou šachu. 
Koncept turnaje je odváţný, ale jak čas ukázal je funkční. Vţdyť kdesi můţete jako sváteční 
hráč zasednout za jednu šachovnici s velmistrem.  
 
V ročníku 2016 jsme tu měli hned dva drţitele nejvyššího titulu dosaţitelného v šachu, 
velmistry Petera Michalíka a Petra Neumana. A také čerstvého (a jediného českého 
neporaţeného) reprezentanta ze šachové olympiády druţstev v Baku Vojtěcha Pláta. Účastnil 
se i nejlepší český zástupce na letošním mistrovství Evropy chlapců do osmi let Vojta 
Spousta, zároveň nejmladší hostivický organizovaný šachista. 
 

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“, kde 
bylo nutné od prosince 2016 instalovat a začít pravidelně pouţívat sledování trţeb tzv. EET. 
Dalším zdrojem finančních prostředků je pronájem prostor pro provozování restaurační 
činnosti třetích osob na základě smluvních ujednání. Současně měla TJ v daném období 

http://ob.hostivice.cz/
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příjmy z reklamních plnění a také z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny spolku. 
Podrobné finanční údaje jsou uvedeny v přílohách. 

 
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 jsou voleni shromáţděním delegátů na 4 leté 
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 činnost. 
Statutárním orgánem je předseda výkonného výboru TJ:   Ing. Josef Ţebera 
 
V roce 2016 nedošlo k ţádným změnám ve sloţení statutárních orgánů (sloţení výkonného a 
revizní komise) 
 

5. Členská základna– k 31.12.2016 

 
TJ Hostivice evidovala k 31.12.2016celkem 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. 

 

5. 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 tělovýchovy provozováním, 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. 
TJ v současné době vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
 

Sestavil Jana Bedrnová,  Josef Ţebera 

Dne 31.3. 2016 

 


