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1. Základní informace o organizaci 

 
Název:   TJ Hostivice, z.s. 

Sídlo:   Hostivice, Litovická 452, 25301  

IČ:   16949412    
DIČ:   CZ16949412 

Datová schránka:   23dhdv4  
Právní forma:   spolek  

WWW:   www.tjhostivice.cz 

Spisová značka:   L 1747 vedená u Městského soudu v Praze 

 

2. Hlavní činnost organizace 
 
TJ Hostivice vykonávala svoji hlavní sportovní a kulturní činnostv souladu se stanovami, tj. zabezpečování, 

provozování a rozvoj tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit. TJ v roce 2019 realizovala 
hlavní činnost organizace následujícím způsobem: 

 

1) Provozovala jak soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity, vytvářela pro ně materiální, provozní a 
organizační podmínky v oddílech TJ (oddíl fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu, orientačního běhu, 

musheringu (nový oddíl TJ od 1. 1. 2019) a ASPV – asociace sportu pro všechny). 
2) Provozovala, udržovala a prováděla opravy vlastních sportovních  zařízení - fotbalového hřiště včetně 

zázemí, tenisovýchkurty včetně zázemí. Tímto vytvářela základní možnosti užívání svých sportovišť pro 
členy TJ i dalších zájemců z řad sportovní veřejnosti. 

3) Při zabezpečování a organizování 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 2019 financována zejména z dotací od MÚ Hostivice, Ministerstva školství  - 
program „Můj Klub“, členskými příspěvky členů TJ, dále také vlastní hospodářskou činností (turistická 

ubytovna) a pronájmu sportovních prostorů. 

 

Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 

ASPV - Sport pro všechny 

Oddíl TJ ASPV (Asociace sport pro všechny) provozuje v rámci své sportovní činnosti zejména oddíly mládeže 
dle věku a sportovního zaměření, které pravidelně cvičí v pronajatých prostorách sokolovny. Nevýhodou 

tohoto oddílu je skutečnost, že nemá vlastní sportovní zařízení, ve kterém by mohl provozovat svoji sportovní 
činnost, a tudíž musí si cvičební prostory za úplatu pronajímat.  

Pronájem sportovních prostor je jak organizačně tak i finančně náročný a je nutné jej plánovat 

s dostatečným předstihem, což v některých případech (organizace větších sportovních akcí) činí problémy.  
V roce 2019 v rámci ASPV provozovali sportovní činnost následující oddíly.  

 

Rodiče a děti – cvičení vede Radka Šafaříková a Anna Králová, počet přihlášených dětí v 1. pololetí 

školního roku 2019/2020 byl celkem 30 dětí.  V hodinách se cvičitelky snaží o celkový rozvoj základních 

pohybových dovednosti dítěte 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, 

čemuž nasvědčuje i rekordní počet přihlášených cvičenců, dohromady 58 rodičů a dětí. 

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

s nářadím, tak využíváme 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, které se účastnily cvičení bylo 28. 
 

Oddíl sportovní gymnastika – pod vedením Davida Potužníka, Zuzany Potužníkové a Mariky 

Mlinarikové oslavil v roce 2019 desetileté výročí svého působení a cvičení v Hostivici. Děti se tu učí základům 

http://www.tjhostivice.cz/
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gymnastiky a závodně se věnují TeamGymu.  Malé děti trénují celkem 4 hodiny týdně a pro starší se podařilo 

vyjednat pondělní tréninky o 30 minut delší, a trénují tedy 5 hodin týdně. Celkem se pravidelných tréninků 

účastní asi 45 dětí. Každý rok se oddíl účastní několika závodů a často se umísťuje na předních místech. 
Po dobu letní prázdniny se necvičí, ale na konci srpna se koná soustředění oddílu koncipované jako týdenní 

příměstský tábor v Hostivické sokolovně. Děti jsou ráno v 8 hodin 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 užily. 

 

Oddíl se v rámci své činnosti také účastní sportovních soutěží: 

 Jojocup – 2. února 2019 
Závod se organizátorům moc povedl a atmosféra byla skvělá. Závod začaly tradičně nejmladší děti a 

naši nejmenší obsadily druhé místo. Mladších žáků máme hodně, a tak jsme do soutěže postavili dva 

týmy. Dívky obsadily pěkné šesté místo a MIX vyhrál a získal zlatou medaili. Našich nejstarších 
(starší žáci a žákyně) bylo málo, a proto jsme postavili družstvo do Trií. Zde závodí pouze 3 až 4 

členné skupiny. Obsadili jsme čtvrté místo. 

 Vršovice Gym – 31. března 2019 

Druhým závodem v březnu byl tradiční VršoviceGym. Na tento závod jsme postavili dva týmy do 

kategorie I. B dívky, které obsadili ve velké konkurenci skvělé třetí místo a MIX tým, který obsadil 
bezvadné druhé místo. Ještě jsme postavili další družstvo kategorie I. A kde jsou začátečníci a naše 

děti vyhrály a získaly zlaté medaile. Nejstarší děti, které se závodů zúčastnily v kategorie II. byly 
druzí a získaly stříbrné medaile. 

 Oblastní závod ČOS Malý TeamGym – 24. listopadu 2019 

Téměř na konci roku se konal závod v 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 jsme postavili dva Mix týmy. Získali jsme zlaté a bronzové medaile. V kategorii mladší žáci a 
žákyně jsme postavili opět dva týmy – mix a ženy. Proto děti nezávodily proti sobě a oba týmy 

získaly zlaté medaile. 

 
V tomto roce jsme opět pravidelně navštěvovali gymnastickou tělocvičnu Jojogym v Dobřichovicích. Každý 

měsíc jsme zde pořádali o víkendu 3 hodinový extra trénink. Jak je uvedeno v úvodu v září jsme oslavili 10 
let od založení klubu vystoupením na Městských hostivických slavnostech konaném na náměstí. 

Oddíl má vlastní webové stránky http://hostivice.teamgym.cz/, na kterých je možno se dovědět další 

podrobnosti o činnosti a dosažených sportovních úspěších tohoto oddílu. 

 

Florbal pro mladší a starší žáky- Florbal pro mladší a starší žáky vede jako trenér Pepa Mach a 

Miloslav Luňáček. Jana Koukalová zajišťuje organizační věci ohledně soutěží a administrativní stránku. Cílem 
je vyplnit volný čas dětí aktivním pohybem, místo trávení času u počítače či televize.  

Florbalového turnaje se za naše TJ Hostivice zúčastnily 3 družstva - 2 družstva starších žáků – a jedno 

družstvo mladších žáků. Kluci hráli celou svou duší i tělem. Ve starších žácích jsme skončili na prvním a 
třetím místě. I mladší žáci se nedali zahanbit a ačkoli někteří chodí trénovat teprve od září snažili se co síly 

stačily a skončili na krásném druhém místě. Jako již tradičně se naši starší žáci zúčastní Republikové 
florbalové soutěže ČASPV v Pardubicích. I zde bojovali, jak nejlépe uměli, bohužel se tu ukazuje nevýhoda 

naší malé sokolovny, která neodpovídá rozměrům standardního hřiště pro florbal. 

 
Cvičení pro seniory – je zaměřené především na osoby postižené civilizačními chorobami. Toto cvičení 

vede vynikající lektorka paní Marie Šimonová. Sportovně-společenské odpoledne, které se konalo 5. října 
2019 v sokolovně v Hostivicích, byla primárně zaměřena pro naše starší spoluobčany. Pro sportovní 

odpoledne bylo připraveno pět disciplín a jedna nesoutěžní. Soutěžilo se ve třech kategoriích 50-60 let, 60-70 

a 70 až 100 let a to v následujících soutěžích: 
Šikovnost s pálkou – soutěžící ukázali, jak umí hrát ping pong. Za plný počet bodů museli soutěžící dostat 

10x míček přes síťku nebo předvést pinkání s pálkou na místě. 
Chůze s NW – hůlkami na čas. Klasická soutěž, v níž máme již favority. 

Střelba florbalovou hokejkou na branku. Velice záludná soutěž s nepředvídatelnou rotací míčku. 

http://hostivice.teamgym.cz/
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Mozkovna – cvičení paměti – připraveny byly různé citáty z knih, filmů, různé citáty politiků, z různých dob.  

Dále jsme skládali věty z náhodných vylosovaných slov na čas. Součástí Mozkovny bylo i procvičení sluchu  

v disciplíně „Hluch-sluch“ jsme zkoušeli, jak dobře slyšíme. Moc jsme se všichni pobavili. Metání kroužků na 
cíl.  Opět, ukázka (ne)šikovnosti mnohých z nás. 

Nesoutěžní disciplínou bylo ještě testování kondice – (test svalové síly a koordinace). Soutěžícím, kteří se 
nevešli do časového limitu bylo doporučeno pravidelné cvičení nebo procházky. 

Pro zábavu soutěžících jsme opět připravili již třetí ročník soutěže o Nejlepší hostivickou marmeládu.  Tato 

soutěž pobavilasoutěžící inávštěvníky akce.   Všechny marmelády byly opět výborné. Celým odpolednem nás 
provázela živá hudební produkce.  

Akce se zúčastnilo asi 50 soutěžících, zhruba 20 dobrovolníků, a dále účinkující děti z oddílu Hopík, které 
nám zpestřily odpoledne ukázkou cvičební hodiny, a dále jejich rodiče. 

Byly rozděleny pěkné ceny ve všech soutěžních kategoriích. Také dětem byly rozdány malé pozornosti. 

 
Další akce pořádané v rámci sekce zdravotního cvičení Hostivice: 

 Výlet Obora Hvězda, Petřiny29. 1.2019 

 Výlet Ladronka20. 2. 2019 

 Výlet do Sobína 27. 2. 2019 

 Výlet na Vyšehrad a Slavín 20. 3. 2019 

 Výlet Strahov 10. 4. 2019 

 Výlet do Stromovky a Dejvic - 24. 4. 2019 

 Výlet kolem Hostivických rybníků do Chýně  

 Výlet na Dědkův Mlýn a okolí -14.8.2019 

 Celodenní výlet Krajem zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou a okolí 27. září 2019 

 Výlet s geologickou tématikou – Řepy a okolí… 20. října 2019 

 
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 2019: 

 

Víkend s Hopíkem aneb Čtyřlístek a bílá paní - Již desátý ročník víkendu s Hopíkem proběhl ve 

dnech 24. - 26. 5. 2019, tentokrát v areálu rekreačního střediska Poslův Mlýn. Páteční večer byl 

seznamovací, pomocí různých her. Sobotní dopoledne jsme strávili na stanovištích, kde pro děti připravili 

různé soutěže představitelé známé postavičky z oblíbeného komiksu Čtyřlístek. Odpoledne jsme vyrazili na 
výšlap okolo Máchova jezera. Sobotní večer, jako vždy zakončil táborák s opékáním buřtíků a oblíbená 

bojovka v lese za slíbenou Bílou paní. Na nedělní dopoledne připravil pan Müller orientační závod podle 
pravidel tohoto sportu. Na závěr děti hledaly poklad ukrytý zmíněnou Bílou paní. Víkendu se zúčastnilo 

celkem 80 osob (děti a jejich rodiče). 
 

Den (Ne)tradičních sportů - V neděli 28. 4. 2019 TJ oddíl ASPV TJ Hostivice uspořádal už po 

několikáté v areálu sokolovny sportovní den s názvem Den (Ne) tradičních sportů. V tomto sportovním 

odpoledni se snažíme představit tradiční sporty jako je fotbal, florbal, tenis, atletika apod., a také netradiční 

sporty nebo sportovní zábavu, na kterou se tak trochu pozapomnělo jako např. drápky, skákání přes 

švihadlo, skákání gumy a panáka. Tým pořadatelů se začal scházet již měsíc před konáním akce, tak aby 

všechny disciplíny byly řádně připraveny a promyšleny do posledního detailu. Bylo třeba vymyslet, kde se 

budou jednotlivé disciplíny odehrávat, které budou bodované, a které jen tak pro zábavu. 

Akce se zúčastnilo na 90 dětí, které soutěžily jak o život, s elánem a snahou dosáhnout co nejlepších 
výsledků v duchu pravidel fair play. Těm, kterým se to povedlo, se dostalo zaslouženého uznání, diplomu a 

drobné odměny. Během sčítání výsledků jsme shlédli vystoupení gymnastického oddílu TeamGym TJ 
Hostivice pod vedením manželů Potužníkových a Mariky Mlinárikové. Vystupujícím také patří náš dík  

a uznání. 

 
Dětská mikulášská dne 1. 12. 2019 aneb Podvečer s babičkami a dědkem - Tento rok 

mikulášská proběhla v neděli 1. 12. 2019, 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 soutěží. Na podiu byly tři babičky, které vzpomínaly na své dětství a na příchod Mikuláše. 
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Z jejich vzpomínek vždy vyplynul pro přítomné děti v sále nějaký úkol, který děti plnily s nadšením, nejvíce 

se jim líbil padající sníh a koulovačka a skládání puzzlů. V podvečer vystoupil, tak očekávaný Mikuláš s anděly 

a samozřejmě i čerty. Děti za odměnu dostaly balíček s ovocem, sladkostmi a překvapením. Celé akce se 
zúčastnilo více jak 150 dětí. 

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

dnech 13. - 15. prosince 2019 v chatě Ski klub v Říčkách v Orlických horách. Zúčastnili se ho cvičitelé a 

sportovní nadšenci z Hostivice a dalších sportovních odborů Prahy-západ. Vzhledem k nepříznivému počasí se 
lyžovalo pouze v sobotu na sjezdovce nedaleko od chaty. V neděli dopoledne s ohledem na deštivé počasí se 

někteří vydali na výšlap po okolí. Vše probíhalo podle fyzické zdatnosti účastníků.  Večer se předávali 
zkušenosti, probíhali různé vědomostní a dovednostní soutěže. 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 
možné najít na www.tjhostivice.cz/aspv.  

Kopaná 

Oddíl kopané má v soutěžním ročníku 2019/2020 (podzim/jaro) zastoupení fotbalových týmů v soutěžích 
Okresního přeboru Prahy-západ a 1 mužstvo ve 4. třídě dospělých. Jednalo se o mužstva 6 družstev mládeže 

a 2 družstev dospělých, které soutěží v okrese Praha západ v těchto soutěžích. 

 
 Předpřípravka   

 Starší přípravka   Okresní přebor, skupina D.  

 Mladší přípravka  Okresní přebor, skupina H a F2. 

 Mladší žáci  Okresní přebor, skupina C. 

 Starší žáci   Okresní přebor, skupina B. 

 B tým mužů  4. třída skupina B. 

 A tým mužů  Okresní přebor. 

A mužstvo dospělých - u mužstva působí jako trenér Zdeněk Štěpánek, asistentem trenéra je Jiří 

Tomášek ml. Mužstvo po polovině soutěžního ročníku zaujímá 10. příčku tabulky s počtem 18 bodů. V 

soutěži okresního přeboru je celkem 15 týmů. Mužstvo se na jarní část soutěže bude připravovat v pronajaté 
hale v Nebušicích, následně pak bude také účast na Memoriálu Karla Abraháma a Zimní ligy 2020 v Berouně 

v období 1.2-8. 3. 2020. V jarní části se mužstvo bude snažit vzhledem k nabité konkurenci okresních týmů 
udržet klidný střed tabulky. 

B mužstvo dospělých – u mužstva působí jako trenér Jaroslav Fousek. Mužstvo po polovině 

soutěžního ročníku IV. třídy skupiny B zaujímá 6. příčku s počtem 13 bodů. Složení mužstva probíhá 
generační proměnou, podařilo se nám začlenit mladé hráče, některé ještě dorostového věku. Zimní příprava 

proběhne společně s mužstvem A, někteří hráči budou doplňovat mužstvo A na zimním turnaji. 

Starší žáci - mužstva starších žáků trénuje pan Jan Liewald. Mužstvo působí v okresním přeboru skupiny 

B jako společný sdružený tým s mužstvem Jenče. Po 8 odehraných zápasech jsou na 5. místě, po odehrání 

základní části 12 utkání bude následovat nástavba. Mužstvo se připravuje v tělocvičně hostivické ZŠ a na 
jenečské umělé trávě. 

Mladší žáci - mužstva mladších žáků trenérsky vede pan Aleš Novák. Po 10 odehraných zápasech 

okresního přeboru skupiny C je opět společně sdružený tým Hostivice/Jeneč také na 5. místě. Po odehrání 
základní části 14 utkání bude rovněž následovat nástavba. Mužstvo se připravuje v tělocvičně hostivické ZŠ. 

Starší přípravka - mužstva starší přípravky vede pan Jaroslav Fousek a Marek Čermák. Mužstvo starší 

přípravky hraje okresní přeborskupinu D a zaujímá 7. příčku, je však s větší části tvořené fotbalisty věkově 

ještě patřící mezi mladší přípravku, takže v této soutěži ještě sbírají zkušenosti. Hráči se připravují společně 

s mužstvem mladší přípravky v hostivické tenisové hale. Mužstvo starší přípravky absolvovalo před zahájením 
podzimní soutěže týdenní soustředění. 

Mladší přípravka - Naši nejmenší hráči, vzhledem k jejich většímu počtu hrají okresní přebor ve dvou 

skupinách H a F2, který se hraje systémem turnajů ve 4 členných skupinách pod vedením trenérů Václava 

Picky a Richarda Linka. Na jaře je čekají ještě 2 turnaje v současné skupině, po té bude nalosována 

závěrečná skupina se 4 týmy a samozřejmě 4 turnaji. Cílem je naučit hráče alespoň základním fotbalovým 
dovednostem, ale hlavní je radost z pohybu. Hráči se na jarní část připravují v hostivické sportovní hale a 

také se budou účastnit turnaje pořádané Okresním fotbalovým svazem. 

http://www.tjhostivice.cz/aspv
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Předpřípravka – u oddílu našich nejmenších fotbalistů ve věku 4-6 let působí pan Václav Picka a 

Richard Linek. Toto mužstvo nehraje žádnou soutěž 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 bohužel skončí s fotbalovou kariérou. Mužstvo se připravuje společně s mužstvem mladší přípravky 

v hostivické sportovní hale. 

Aktuální informace o sportovním dění a výsledky jednotlivých družstev fotbalového oddílu jsou na 

www.fotbalhostivice.cz.  

Tenis 
Oddíl má v současné době 61 členů. 18 členů z této základy je mladších 18 let.  Předsedou oddílu tenisu je  

ing. Martin Ledvinka a správcem a koordinátorem akcí pan Jaroslav Burger. Oddíl v sezóně 2019 přihlásil do 

soutěží jedno smíšené družstvo dorostu, které hrálo III. A třídu a skončilo na 3 místě.  Závodní činnost bude 
u tohoto družstva pokračovat i v dalším období – 2020. 

V oblasti rekreačního sportu oddíl během sezóny 2019 (duben-říjen) uspořádal celkem 3 turnaje mladších 
žáků, dále 2 letní kempy pro děti, při kterých je zajištěn celodenní program s tenisovou tématikou, dozorem 

a stravováním a celkem 3 turnaje dospělých, jak pro členy oddílu, tak i pro příchozí. Zároveň umožňovat 
zorganizovat turnaje pro skupiny zájemců z okolních vesnic. 

 

Dětské turnaje: 
 

 27 - 28. 7. 2019 Hostivice Prince Cup 2019 (kategorie mladší žáci), 

 24 - 25. 8. 2019 O pohár města Hostivice 2019 (kategorie mladší žáci) 

 

Letní kempy: 
 

 15. – 19. 7. 2019 na závěr kempu turnaj 19.7.  

 26. – 30. 8. 2019 na závěr kempu turnaj 30.8.  

 

Klubové turnaje: 

 1. 9. 2019   single – Hostivice Open  18 hráčů – vítěz Tomáš Čop  

 28. 9. 2019   turnaj dvojic   22 účastníků- vítěz – Tomáš Čop a Lukáš Kaclovský 

 14. 10. 2019  turnaj smíšených dvojic  20 účastníků- vítěz Tereza a Jan Hršelovi 

 21. 9. 2019 – turnaj o Chýňský pohár 

 

Během celé sezóny byl v areálu vyčleněn prostor pro tréninky dětí a mládeže pod vedením vyškoleného 
trenéra. Tenisové hře se v areálu učí zhruba 25 dětí od 3 do 15 let. Nejlepší z věkové kategorie dorostenců 

vytvořili reprezentační družstvo oddílu (3 dívky a 7 chlapců). Prezentace oddílu formou nástěnky na 

slavnostech města Hostivice a na Dětském dni v Hostivici – hry pro děti s tenisovou tématikou. 
Členové oddílu se také během roku starají o rozvoj a údržbu tenisového areálu. V roce 2019 byl proveden 

tradiční jarní úklid areálu, členové klubu odpracovali značný počet brigádnických hodin na uvedení kurtů do 
provozu, po zimní sezóně! Členové, kteří neměli při této činnosti dostatečný počet brigádnických hodin, je 

odpracují v průběhu celého roku anebo hodiny finančně uhradí. Probíhalo pravidelné sekání trávníku, úprava 

živého habrového plotu, odstraňování plevelů z kurtu, pravidelná údržba 4 antukových dvorců a jedné 
odrazové zdi, bylo natřeno oplocení kurtů, provedena údržba klubovny, natření všech dřevěných prvků na 

budově, zakoupeny nové lavičky a nářadí (síťovačky, hrabla). Z příspěvku města zakoupena antuka. 
Pro další období je nutné počítat s obnovou technické buňky, která slouží jako sklad nářadí, sítí a dalšího 

materiálu, která je v havarijním stavu a bude třeba ji nahradit, buď novou stavební buňkou anebo opravou 

stávající tradičními materiály. O financování opravy v roce 2019 požádáno letiště Praha v rámci jejich dotační 
politiky. V případě neúspěchu bude požádáno město Hostivice o příspěvek na opravu. 

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 mládeží. Ty vhodně 

doplňuje skupina zkušených dospělých – ti také tvoří trenérskou a instruktorskou základnu. 
Náš klub se snaží jít cestou, kdy motivuje zejména mládež k pravidelné účasti jednak na sportovních akcích, 

tak také na oficiálních závodech. Vykrystalizovala u nás skupina lidí, kteří společně sportují a prožívají další 

http://www.fotbalhostivice.cz/
http://www.tenishostivice.cz/
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aktivity kolem orientačních akcí, a tato skupina zahrnuje jak sportovce s medailovými úspěchy, tak sportovce 

zájmovém. Rozvíjíme také orientační závody na horských kolech (MTBO). 

Akce jiné než 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 již stal například cyklokemp nebo lyžařská instruktáž. Aktivity dospělých závodníků vyvrcholily již 
tradičně účastí na mistrovství republiky štafet a družstev, kde jsme sice po medailích nesahali, ani jsme 

takovou ambici neměli, leč reprezentovali jsme důstojně. V soutěžích jsme ostatně bodovali letos více – 

například jsme získali několik hodnotných umístění v Pražském poháru žactva, v oblastních žebříčcích a 
skvělého úspěchu v přeboru škol. Skvělé byly výsledky některých našich závodníků v celostátním rankingu. 

Naopak v dětských kategoriích zvítězil náš borec v hodnocení oblastního žebříčku. 
V letošním roce 2019 již tradičně pokračovala práce s dětmi ze základních škol a klíčovou akcí v tomto směru 

byl oblastní přebor škol, kde jsme nakonec postavili družstva ze dvou škol – hostivické a pražské školy Pod 

Marjánkou. Všechna družstva dopadla velmi dobře, ZŠ Pod Marjánkou dokonce v tomto klání zvítězila. 
K tomu děti přidaly ještě několik individuálních medailí, z toho jednu zlatou. 

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 těžký 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 žádné 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. Náš 

klub v letošním roce organizoval pro své členy několik soustředění nebo jsme se na organizaci aktivně 

podíleli. 

 Soustředění středočeského výběru žactva se uskutečnilo na jaře, kdy ještě v noci zamrzala 

voda v kalužích. Na skvěle organizačně zajištěné akci mělo 7 našich dětí možnost za asistence 3 

individuálních a řady dalších trenérů vyzkoušet záludnosti orientace a běhu. 

 Nedlouho poté jsme si zorganizovali velikonoční soustředění v Doksech, kde jsme v okolních 

lesích připravili orientačně velmi náročné tratě jako další přípravu na sezonu. 

 Začátek školního roku pak zase patří v našem oddíle cyklokempu, jenž se letos odehrával v České 

Kanadě. 

 Zorganizovali jsme také soustředění při mistrovství republiky štafet a družstev v okolí 

Rabštejna nad Střelou 

V rámci závodní činnosti oddílu byl tento rok ve znamení nadále se zvyšující účasti našich zástupců na 

klasických závodech, ať již 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, že 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 bylo vítězství našeho závodníka Michala v dětské kategorii 
celkového hodnocení oblastního žebříčku. Léto zakončila účast na velkých, nesmírně populárních a žádaných 

závodech v Českém ráji, Mekce to středoevropského orienťáku. 
I letos jsme měli motivační soutěže pro děti. Klasikou je již bodovací soutěž, kdy děti dostávají body za účast 

na orientačních akcích. Tato soutěž běží 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 zábavných 
činnostech. Do této soutěže bývá zařazeno kolem 30 dětí.  
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Rok 2019 zahrnoval rovněž na akce pořádané pro veřejnost. Krom toho, že se na naše tréninky může kdokoli 

přijít podívat a vyzkoušet si orientaci na vlastní kůži, tak na první den roku tradičně pořádáme Novoroční 

orientaci. Jde o krátké proběhnutí v okolí hostivických rybníků dostupné pro laiky i skalní orientační běžce. 
Jaro ozdobilo Hostivické sprintování – jde o dva krátké orientační závody v jednom dni, opět dostupné pro 

veřejnost laickou i orientační. Letos jsme dokonce zařadili i Trail-O, což je speciální verze orientačního 
závodu pro vozíčkáře. Během roku jsme připravovali velkou orientační hru pro veřejnost. Spuštění hry 

plánujeme na jaro 2020. 

Činnost oddílu orientačního běhu by byla bez dobrovolníků zcela vyloučená, a proto bychom chtěli poděkovat  
Dobrovolníkům z řad členů OB, jmenovitě. Lenku a PavlaK (celková podpora ve všem možném), Pepu 

(správa webu a párování map), RadkaK (párování map), PavlaS a HonzuV (atletické tréninky), Jitku 
(srovnávání plateb), Lucii (trenérská podpora) a mnohé další. Další dobrovolnická činnost se projevuje při 

naší běžné 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 ke specifickým oddílům TJ. Členská základna je 51 členů, počet členů narostl zejména 
v důsledku náboru mládeže do šachového kroužku. Počet dětí a mládežníků do 20 let je 15 mladých adeptů 

šachové hry. 
 

Soutěže družstev  - A družstvo dospělých - V soutěžích řízených Středočeským šachovým svazem 

jsme měli zastoupení stejně jako loni v Krajské soutěži, kde A družstvo se na rozdíl od loňského boje 
ve spodních patrech soutěže v tomto ročníku bojovalo o přední umístění. Zahájilo impozantně třemi výhrami 

v řadě. Pak už ale přidalo pouhé tři remízy a v tříbodovém systému to byla citelná ztráta a konečné deváté 
místo v soutěži se dvanácti body je sice zlepšením, ne ale nijak výrazným. 

B družstvo v soutěži Regionálního přeboru si rovněž o jedno místo polepšilo a se shodným počtem výher a 
remis jako A družstvo skončilo na 6. místě. Pro lepší umístění chyběla trocha štěstí a proměnit ve třech 

zápasech zakončených nakonec remízou výhody na šachovnicích. 

 

Kroužek dětí – již třetím rokem běží kroužek dětí a potěšitelný je čím dál větší zájem. Počet mládeže do 

20 let nám stoupl na 15, pravidelných pátečních tréninků se účastní v průměru osm dětí.  K trenérům Janu 
Spoustovi a Karlu Obrázkovi se přidali i dva starší zkušenější dorostenci. Při rozdílné výkonosti je jejich 

pomoc velice prospěšná a hodiny lze tak rozdělit a věnovat se i individuálně vyspělejším šachistům. 

 

Turnaj v rapid šachu - každoročně pořádáme otevřený turnaj v rapid šachu pro aktivní i neaktivní 

hráče. Letošní jedenáctý ročník se uskutečnil opět na začátku září za účastičtyřicetihráčů včetně jednoho 
velmistra, pětimezinárodních mistrů a dalších až po neregistrované hráče. Jedna z mála šancí potkat se za 

šachovnicí s hráči světové úrovně a poměřit s nimi síly. Věkově je turnaj rovněž velmi zajímavě naplněn hráči 

všech generací. Turnaj letos nebyl zařazen do republikové Gran Prix z důvodu kolize termínu s mistrovstvím 
republiky družstev v rapid šachu. To nás trochu mrzelo a projevilo se i na nižší účasti, kvalitativně ale turnaj 

neutrpěl. Letos prvně ceny předávala paní starostka města Hostivice, pod jejíž patronací a finančním 
přispěním se turnaj hrál.  

Z ostatní činnosti oddílu stojí za zmínku již pravidelná prezentace naší činnosti v rámci městských slavností. 

Zahradní šachovnice a figury vybojované vloni na turnaji na Konopištipřilákaly spousty zájemců a některé 
z nich sepodařilo i získat pro kroužek dětí. Hostivické městské slavnosti měly možnost cenu z Konopiště 

podruhé zhlédnout v akci a byl jsem mile potěšen obrovským zájmem malých i větších o tahání figurek po 
šachovnici. 

 

Odbíjená 

Tento oddíl je nejmenším oddílem v rámci spolku TJ Hostivice. Většina členů oddílu již 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 (muži a ženy). V letošním roce jsme 

byli potěšeni, že naše řady rozšířili noví obyvatelé města Hostivice a tím trochu snížili věkový průměr. I tak 

bohužel musíme konstatovat, že zájem mladších ročníků o volejbal v Hostivici je minimální. Družstvo se 



Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.  1/2019 –  12/2019 

Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1747 
IČ: 16949412, DIČ: CZ16949412, datová schánka:23dhdv4 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Hostivice,  č.ú. 383235359/0800 Strana : 9 

během roku účastní také několika turnajů smíšených družstev pořádaných v rámci okresu a osadních 

turnajů. 

Mushering – klub Tlapky v tahu 

Musher klub Tlapky v tahu byl založen 1. ledna 2019 jakožto oddíl sportu psích spřežení TJ Hostivice, který 

se 18. května 2019 stal řádným členem České asociace sleddogsportů. Oddíl sportu psích spřežení Tlapky v 

tahu je nový musher klub, který vznikl s myšlenkou podpořit rozvoj musherského sportu v České republice. 
Na prvním místě je pro nás podpora a motivace našich sportovců, lidí i psů, a také propagace mushingu mezi 

laickou veřejností. Našim týmům chceme vytvořit takové podmínky, aby mohly (mimo 
jiné) reprezentovat klub i Českou republiku na prestižních musherkých soutěžích. 

Oddíl pravidelně pořádá skupinové tréninky a výběhy, letní víkendové soustředění, vzdělávací besedy a 
semináře, společný dobročinný dogtrek Tlapky na tahu a v neposlední řadě také musherský závod Tlapkros. 

Všechny tyto akce jsou přístupné jak široké veřejnosti, tak členům našeho klubu. V rámci musherského 

sportu se naši členové věnují zejména individuálním musherským disciplínám, a to především canicrossu 
(běh se psem), dále scooterjöringu (koloběžka s 1 či 2 psy), bikejöringu (kolo se psem) a skijöringu (běžky s 

1 či 2 psy). Velice rádi pronikáme i do tajů klasického mushingu (tedy psího spřežení). Právě individuálním 
musherským disciplínám se věnujeme na našich trénincích, které jsme rozšířili i o atletické tréninky. 

Během prvního roku existence Musher klubu Tlapky v tahu se rozrostla jeho členská základna na 21 členů, 

z toho 20 řádných členů a 1 čestný člen.  Celkem 12 členů úspěšně splnilo test pro získání musherské 
závodní licence a tím se jim otevřely brány na oficiální a mistrovské závody v mushingu. Mezi svými členy 

jsme moc rádi přivítali i 2 šikovné juniory. Členskou základnu tvoří především sportovci z blízkého okolí míst 
naší působnosti, tedy Praha-západ, Kladno a nově i Litoměřice, avšak přidali se k nám i sportovci z Moravy, a 

dokonce ze Slovenska. S našimi členy se snažíme držet v co nejbližším kontaktu, k čemuž slouží (mimo jiné) 

právě naše akce, ale také akce jiných pořadatelů a klubů, kde sdílíme své zážitky z musherského sportu a 
předáváme si rady a zkušenosti. 

 

Závodní a vzdělávací činnost oddílu – Termínovka Musher klubu 2019 byla zahájena 16. března 

vzdělávací besedou na téma Fyzioterapie psů – přednášela naše členka, psí fyzioterapeutka, Ivana 
Vyletělová. V březnu jsme též hostovali na dobročinné akci ZŠ Chýně – Spolu to dáme, kde jsme 

návštěvníkům akce ukázali canicross. V červnu následovala další vzdělávací beseda, tentokrát zaměřena na 

péči o tělo sportovce – toho lidského, s fyzioterapeutkou a lektorkou DNS kurzů Martinou Ježkovou. 29. 
června jsme se vypravili na šumavský Boubín, kde jsme pořádali dobročinný dogtrek Tlapky na tahu a na 

podporu canisterapeutického programu Pes kamarád Dobrovolnického centra Kladno, z.s. jsme vybrali a 
věnovali částku 2 600 Kč.  

Začátek srpna byl v duchu letního soustředění, které se konalo v Tuřanech u Slaného, kde jsme se věnovali 

nejen samotným musherským disciplínám, ale také důležité teorii, atletické přípravě, plavání a dalším 
kompenzačním cvičením a aktivitám pro lidi i psy. V září jsme obohatili své obzory na další besedě s jedním 

z předních českých musherů Vítem Kolátorem. 5. října se konal druhý dobročinný dogtrek Tlapky na tahu, 
kde jsme během toulek po Božím Daru vybrali 2 500 Kč na podporu svárovského útulku ForDogs, z.s. 

Vrcholem našeho termínového kalendáře byl první ročník závodu TLAPKROS, na který jsme se připravovali 

průběžně celý rok. Pořadatelská premiéra se ve všech směrech vydařila na jedničku s hvězdičkou, což nás 
nesmírně potěšilo a povzbudilo k dalšímu zlepšování se. Poslední akcí roku 2019 byla vánoční beseda, na 

které jsme si shrnuli uplynulý rok a představili jsme si plány na rok nový. 
Hojnou účast našich členů na oficiálních i hobby závodech dokazují jejich krásné výsledky, z nichž bychom 

zde rádi představili medailová umístění: 
 

První místa 
 4. 2019  Helena Vidovičová a Tonks (Aprílový dogmaraton) 

 22. 4. 2019  Dominika Potměšilová a Nessie (Drahelská tlapka) 

 
 

Druhá místa 
 18. 5. 2019  Petra Křížová a Scooby (Mukařovský pes) 

 26. 10. 2019 František Ježek a Mája (Tlapkros) 

 30. 11. 2019 Kristýna Zábranská a Speedy (Vojkovický fofr) 

 

Třetí místa 
 2. 3. 2019  Petra Křížová a Scooby (Plzeň VTahu) 
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 27. 4. 2019  Dominika Siskosová (Leskros Ještěd) 

 5. 5. 2019  Petra Křížová a Scooby (Český kros Moldava) 

 28. 10. 2019 Monika Březinová a Maggie (Jöringový trhák) 

 16. – 17. 11. 2019 Tereza Vočadlová a Loki (Mid a Sprint Stochov – oficiální závod) 

 30. 11. 2019 Monika Březinová a Maggie (Vojkovický fofrrr) 

 30. 11. 2019 František Ježek a Mája (Vojkovický fofrrr) 

 

Musher klub se prezentuje zejména prostřednictvím svých webových stránek www.tlapkyvtahu.cz, dále také 

na Facebooku www.facebook.com/tlapkyvtahu a Instagramuwww.instagram.com/tlapkyvtahu. 
 

3. Vedlejší hospodářská činnost 
 
Za účelem financování hlavní sportovní činnosti provozuje TJ Hostivice, z.s. na základě stanov a 

živnostenského oprávnění vedlejší hospodářskou činnost – ubytovací služby v turistické ubytovně na 
fotbalovém stadionu. Dalším zdrojem finančních prostředků je pronájem restauračních prostor opět na 

fotbalovém stadionupro třetí stranu na základě smluvních ujednání. Současně měla TJ v roce 2019 příjmy 

z reklamních plnění a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny spolku. V roce 2019 obdržela TJ také 
finanční prostředky od MÚ Hostivice – dotační podpora Ministerstva školství – program „Můj klub 2019“ – 

dotační podpora mládeže. 
 

4. Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem TJ Hostivice je podle stanov shromáždění delegátů oddílů (valná hromada). 

V roce 2019 se konala dne 31. 5. 2019 volební Valná hromada, která zvolila předsedu, členy výkonného 

výboru a členy kontrolní komise TJ na další 4. leté období ve složení: 
 

předseda VV TJ Hostivice: Josef Žebera 
členové výkonného výboru: Hana Picková, Tomáš Strniště, Jana Bedrnová, Radka Šafaříková, 

David Potužník, Martin Ledvinka 

Členové kontrolní komise: Jana Koukalová, Martina Gráfová, Potměšilová Dominika 
 

Výkonný výbor zabezpečuje a koordinuje pravidelnou hlavní i vedlejší činnost spolku. Výkonný výbor se 
pravidelně schází jednou měsíčně (mimo letních školních prázdnin). Nad hospodařením TJ i vlastní činností 

dohlíží kontrolní komise. 
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 zástupcem TJ je předseda výkonného výboru. 

 

5. Hospodaření organizace 

TJ Hostivice financuje svoji činnost z členských příspěvků členské základny, dotací místní samosprávy tj. 

městského úřadu Hostivice, dotací od ministerstva školství, mládeže 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 TJ vlastníkem sportovního tenisového areálu pod hrází litovického rybníka, budov a 

technického zázemí na fotbalovém stadionu. V oblasti vlastnictví pozemků fotbalového stadionu je stále 
v jednání žádost o bezplatný převod pozemků fotbalového stadionu z UZSVM do majetku TJ Hostivice, které 

je velice časově náročná a TJ je v tomto jednání s UZSVM zastupována právní kanceláří. 

http://www.tlapkyvtahu.cz/
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5. Členská základna 
 

Stav k 31.12.2018 

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 31. 12. 2018 
 

Stav k 31.12.2019 

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

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

fotbal 190 7 197 89 5 94 9 1 10 68 1 69

OB 30 29 59 13 10 23 0 0 0 15 19 34

mushering 3 18 21 1 0 1 0 0 0 2 16 18

ASPV 130 187 317 95 123 218 5 1 6 20 63 83

šachy 46 5 51 6 5 11 0 0 0 39 0 39

tenis 41 20 61 2 4 6 3 3 6 34 12 46

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

Součet 450 266 716 206 147 353 17 5 22 188 111 299

Mládež Dospělí

čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS k 31. 12. 2019 

V roce 2019 došlo oproti loňskému roku ke zvýšení počtu členů TJ na celkový počet 716 členů zejména 

přijetím oddílu musheringu a tím ke zvýšení počtu dospělých členů (zejména žen). Zastoupení dětí ve 

školním věku je stálé na stejné úrovni. 

6. Hospodaření organizace 

TJ Hostivice financuje svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací místní samosprávy tj. městského 

úřadu Hostivice, dotací od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, provozováním vedlejší hospodářské 
činnosti a pronájmu vlastních sportovních zařízení.  

TJv současné době vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím 
období. 

V oblasti majetku je stále v jednání žádost 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. 

 
Zpracovali: Jana Bedrnová, Josef Žebera 

Sestaveno z příspěvku 
jednotlivých oddílů: 

Jana Bedrnová, David Potužník, Radka Šafaříková, Martina Gráfová, Karel 
Obrázek, Hana Picková, Martin Ledvinka, Jan Muller, Josef Žebera, Dominika 

Potměšilová, Tomáš Strniště.  

8. 1. 2020 Schváleno na výborové schůzi VV TJ 

 

 


