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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 

Email:   tjhostivice@seznam.cz 

Spisová značka:   L 1747 vedená u Městského soudu v Praze 

 

2. Hlavní sportovní činnost  
 
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 2020 plánovala 
vykonávat svoji  hlavní činnost organizace následujícím způsobem: 

 
1) Provozovat jak soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity, vytvářet pro ně materiální, provozní a organizační 

podmínky v oddílech TJ (oddíl fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu, orientačního běhu, musheringu 

a ASPV – asociace sportu pro všechny). 
2) Provozovat, udržovat a provádět opravy vlastních sportovních  zařízení - fotbalového hřiště včetně 

zázemí a  tenisových kurtů včetně zázemí.  
3) Při zabezpečování a organizování sportovní činnosti spolupracovat zejména se samosprávou (Městský 

úřad Hostivice), státní správou, ostatními spolky města Hostivice, základní školou i jednotlivci z řad 

sportovní veřejnosti. 
4) Činnost TJ byla v roce 2020 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. 

 
Bohužel v roce 2020 se v důsledku opatření vlády ČR vyhlášením nouzového stavu v souvislosti se šířením 

Covid-19 nepodařilo zorganizovat všechny plánované aktivity, zejména pravidelné cvičení a tréninky oddílů 

ve vnitřních prostorech. Dále byly omezeny či pozastaveny i venkovní sportovní aktivity, omezeném počtem 
účastníků, byly omezeny i plánované sportovní soutěže pořádané jednotlivými sportovními svazy.  

 

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 (sálu sokolovny a taneční 

sál ZŠ). 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.  
Letošní cvičební rok byl poznamenán opatřeními, která byla přijata vládou v rámci boje s pandemií nemoci  

COVID 19, a to jak v první vlně, tak i ve druhé. 

V obou vlnách docházelo k postupnému omezování činnosti oddílů, až došlo úplnému přerušení činnosti. 
Každý oddíl se s tímto stavem vypořádal po svém. Některé oddíly přenesly svou činnost na venkovní 

prostory, některé rozdělily svoji základnu na menší části, aby mohly pokračovat a zároveň splnily podmínky 
stanovení vládou. 

Po začátku první vlny epidemie byla do budovy tělocvičny ze své základny, jež se nachází v blízkosti domova 
pro seniory z důvodu jejich ochran přesunuta ZZS Hostivice. Toto přemístění pak do jisté míry komplikovalo 

návrat oddílů zpět do tělocvičny v momentě, kdy epidemiologické podmínky umožnili návrat k běžnému 

rozvrhu.  V roce 2020 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 2020/2021 bylo okolo 30 dětí. Pro velký zájem se tentokrát zápis nových cvičenců zkrátil na 

http://www.tjhostivice.cz/
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první tři cvičební hodiny. Dlouhodobý zájem o toto cvičení nás těší, bohužel v tomto roce jsme museli jarní 

část ukončit v březnu a podzimní počátkem října. V obou případech bylo ukončení cvičení zapříčiněno 

zhoršenou epidemiologickou situací v zemi. Jako kompenzaci za neuskutečněné hodiny, bylo rodičům 
navrženo vrácení zápisného. 

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. Doufáme, že se naši cvičenci v plném počtu zase do tělocvičny vrátí, až to okolnosti umožní. 

 

Hopík – cvičení pro předškolní děti, které vede Jana Bedrnová a Martina Gráfová. V hodinách se cvičí na 

sportovním nářadí,  dále se využívají netradiční pomůcky (overbally, padák nebo balanční plochy), hrají se 
míčové hry – florbal, fotbal a další pohybové aktivity, abychom děti zaujali a rozvinuli u nich lásku ke sportu.  

Letošní rok, jako všude, byl jiný i u nás.  V jarních měsících jsme cvičení kvůli pandemii museli ukončit.  

V podzimní části jsme se při prvních omezeních snažili alespoň cvičit na venkovním hřišti tělocvičny.  V říjnu 
po nařízení, kdy v tělocvičně mohlo být přítomno pouze 6 lidí, jsme byli nuceni cvičení dočasně ukončit. 

Doufáme však, že na začátku ledna se vrátíme s dětmi do tělocvičny a vydržíme až do konce školního roku. 
Tradiční víkend s Hopíkem byl plánován na květen, ale musel být přesunut na 18. - 20. září. Z původních 

skoro 100 přihlášených účastníků, se počet snížil na 63. Z ohlasů zúčastněných usuzujeme, že víkend byl 

vydařený. Tento rok jsme navštívili Rekreační areál Pecka u Nové Paky.  

 
Oddíl sportovní gymnastika a Teamgym – pod vedením Davida Potužníka, Zuzany 

Potužníkové a Mariky Mlinarikové. Každý rok se oddíl účastní několika závodů a často se umísťuje na 
předních místech. To se v roce 2020 povedlo pouze jednou, neboť pak přišel COVID a s tréninky i závody byl 

konec. Navíc do naší tělocvičny byla umístěna záchranná služba, a tak ani po rozvolňování situace nebylo 
možno začít s tréninky. Trenéři natočili dětem alespoň video, podle kterého mohli doma cvičit. Když situace a 

počasí dovolilo, probíhali tréninky venku na trávě na hřišti pod hrází Litovického rybníka. Děti byly skvělé a 

moc je to bavilo, až na salta zvládaly na trávě z akrobacie všechno. Samozřejmě trampolína venku dělat 
nešla.  

Z důvodu obsazení tělocvičny ZZS, se nedalo obnovit cvičení ani, když se situace s nákazou zlepšila. Proto se 
oddíl od května přesunul do jiné tělocvičny a skoro každý víkend probíhaly tréninky v Jojogymu 

v Dobřichovicích. Po té vynucené dlouhé pouze to bylo úplně úžasné, umocněné velkou radostí, že děti toho 
moc nezapomněly. 

Po dobu letních prázdnin se necvičilo, ale na konci srpna se konalo soustředění oddílu, což naštěstí situace 

dovolovala. Soustředění je koncipované jako týdenní příměstský tábor v Hostivické sokolovně. Děti jsou ráno 
v 8:00 přivezeny rodiči, kteří si je na konci v 16 hodin vyzvedávají. Ráno se začíná atletickou přípravou 

následované řádnou rozcvičkou a dopoledním 2hodinovým tréninkem. Po poledním klidu měly děti čas na 
vlastní zábavu a vymýšlení vystoupení, které na závěr soustředění předvedly rodičům. Následoval odpolední 

opět 2hodinový trénink, který končil chvíli před 16. hodinou. Děti opravdu skvěle pracovaly, hodně toho 

natrénovaly a moc si soustředění užily. 
V září začal jedenáctý rok a bylo rozhodnuto, že se otevře i přípravka pro nejmenší děti, které by ještě 

náročný 2hodinový trénink nezvládly. Cvičí 1 hodinu a vzal si je na starost Michal, který je naším 
odchovancem a na podzim mu bylo 18 let. Pokud budou děti v přípravce šikovné a budou chtít více trénovat, 

mohou se posunout do oddílu Teamgymu. Zde se děti učí základům gymnastiky a závodně se věnují 
TeamGymu. Malé děti trénují celkem 4 hodiny týdně a starší mají pondělní tréninky o 30 minut delší, a 

trénují tedy 5 hodin týdně. Celkem se pravidelných tréninků účastní asi 40 dětí.  

Na podzim opět zaúřadoval COVID, proto se v září stihla pouze jedna návštěva tělocvičny Jojogym 
v Dobřichovicích na extra víkendovém tréninku s gymnastikou.  

V říjnu COVID opět zavřel tělocvičny a všichni přišli o možnost normálně trénovat. Bylo jasné, že to bude 
zase na delší čas. Proto se trenéři vrátili k možnosti trénovat alespoň online. Děti byly rozděleny na 3 

skupiny, aby bylo možno zvládnout jejich sledování přes obrazovku. Výsledkem je sestava, kdy 2x týdně děti 

hodinu posilují a protahují se, což to lepší než nic.  
V prosinci situace umožnila cvičení 10 lidí v tělocvičně což je pro oddíl málo. Hostivická tělocvična je v tomto 

směru malá.  Naštěstí  Jojogym přišel se zajímavou nabídkou pronájmu, kdy za stejné peníze je možno cvičit 
ve 3 tělocvičnách. Děti byly rozděleny na 3 skupiny po 9 dětech na jednoho trenéra. Mohly tak do Vánoc 

proběhnout 3hodinové plnohodnotné tréninky v tělocvičně.  
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Oddíl se v rámci své činnosti také účastní sportovních soutěží: 

 Jojocup – 1. února 2020 

První letošní závody již tradičně byly v Dobřichovicích v Jojogymu. Vyjeli jsme na ně se třemi 
kompletními týmy a jedním triem. A byl to povedený start závodní sezóny. Kdo mohl tušit, že to 

bude letos i poslední závod. Od rána probíhal závod kategorie 0. (2012 a mladší) a děti předvedly 

krásný výkon. Získaly bronzové medaile. Dále nastoupily k závodu děti v prostřední kategorii 1. B 
(2009 a mladší). Prostřední navázaly na nejmladší a po předvedeném výkonu braly též bronzové 

medaile. Další kategorií byly také děti prostřední kategorie, ale vyšší výkonnosti 1.A. Závod se jim 
povedl a v silné konkurenci obsadily pěkné čtvrté místo. Náš nejstarší tým (2008 a starší) závodil 

v triích, kde závodí 3 děti z maximálně 5členného družstva. Zazávodil nejlépe a završil náročný 
víkend zlatými medailemi. 

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

podrobnosti o činnosti a dosažených sportovních úspěchů tohoto oddílu. 
 

Florbal pro mladší a starší žáky  - Oddíl  florbalu má okolo 50 žáků a ti jsou rozděleni na dvě 

skupiny. Skupinu mladších žáků trénuje Josef Mach v místní sokolovně. Trénink mají ve čtvrtek od 17.30 hod 

do 18.30 hod. Skupinu straších žáků vede Míla Luňáček. Trénink mají ve středu od 18.00 hod do 19.30 hod 

ve sportovní hale na Břvích. Jana Koukalová zajišťuje organizační věci ohledně soutěží a administrativní 
stránku. 

Cílem tréninků je vyplnit volný čas dětí aktivním pohybem, místo trávení času u počítačů a televize. Bohužel, 
rok 2020 byl velmi nepřející ohledně sportování. 12. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav a tréninky se 

nepodařilo do začátku prázdnin obnovit. V září sice florbal začal, ale po dvou trénincích byl v souvislosti s 

usnesením vlády opět zrušen. Na podzim byly připraveny dvě soutěže, a to "Krajský turnaj žactva ve 
florbale", který se měl konat ve Vlašimi a "Republiková florbalová soutěž ČASPV", která se měla konat v 

Pardubicích. Obě dvě soutěže byly také zrušeny. 
 

Cvičení pro seniory – oddíl zdravotního cvičení je zaměřené především na osoby 
postižené civilizačními chorobami. Toto cvičení vede vynikající lektorka paní Marie Šimonová.  

V roce 2020 začali jednou hodinou týdně v lednu a v únoru. V březnu se stihla také jen jedna hodina. Pak 

v důsledku vypuknutí pandemie nemoci COVID 19 došlo k ukončení cvičení, a to i z důvodu poměrně 

vysokého průměrného věku cvičenců, kteří se tak nacházejí v rizikové skupině. V září jsme začali procházkou 
a v říjnu procházkou skončili. Všichni cvičenci  covidovou situaci zvládli. V prosinci se uskutečnila ještě jedna 

procházka, tyto venkovní aktivity zlepšovaly náladu, i když počasí zrovna nepřálo. 
Co se povedlo, byl velký plánovaný výlet s hůlkami do Brna, a to ve čtvrtek 10. září.  Spojila se kultura a 

sport, a to vše v krásném prostředí města Brna. Výlet byl naplánován na cestu vlakem. Účastníci navštívili 
výstavu "Jako růže - móda zrcadlem doby" a prohlédli si zajímavá místa Brna s paní průvodkyní.  

V plánu bylo i tradiční Sportovně-společenské odpoledne - seniorské hry, které se bohužel z důvodu 

pandemie neuskutečnilo. 
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 2020: 

 
Víkend s Hopíkem anebo za tajemstvím hradu Pecka - Již jedenáctý ročník víkendu s 

Hopíkem byl plánován na květen, ale musel být přesunut na 18. - 20. Září 2020. Z původních skoro 100 

přihlášených účastníků, se počet snížil na 63, ale i tak myslím, že byl víkend vydařený. Tentokrát jsme byli v 

Rekreačním areálu Pecka u Nové Paky. 
Páteční večer byl v duchu tvoření, rodiny vyráběly hrad a všem se moc povedl. Počasí nám přálo, takže 

všechny, nejen sportovní aktivity byly venku. Sobotní dopoledne jsme strávili soutěžemi, do kterých se 
zapojili i rodiče. Odpolední vycházka a prohlídka hradu Pecka, byla velmi poučná. Sobotní večer byl zakončen 

jako vždy bojovkou a opékáním buřtíků. Na nedělní dopoledne byla připravená fáborkovaná se spoustou 
vědomostních i sportovních úkolů. Dopoledne ještě děti hledaly poklad, po jeho rozdělení a dobrém obědě, 

se všichni rozjeli domů. 
Pravidelné akce s několikaletou tradicí, které ASPV organizuje, se v letošním roce bohužel z důvodu 
pandemie nepodařilo uspořádat. Jedná se především o Letní olympijské hrátky, Dětskou mikulášskou a 

http://hostivice.teamgym.cz/
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Sportovní víkend pro seniory. Informace o činnosti oddílu ASPV a podrobnosti o sportovních aktivitách včetně 

fotodokumentace akcí je možné najít na www.tjhostivice.cz/aspv. 

Kopaná 

V soutěžním ročníku 2020/2021 má fotbalový klub TJ Hostivice, z.s zastoupení 6 fotbalových týmů 

v soutěžích Okresního přeboru Prahy-západ. Bohužel sezónu nelze hodnotit výsledkově, jelikož byla během 

ročníku 2 x soutěž přerušena vzhledem k opatřením v souvislosti s výskytem Covid 19. Nelze hodnotit ani 

jarní část sezóny, která nebyla dokončena. V okresních soutěžích má TJ 6 družstev mládeže a 1 družstvo 

dospělých: 

 Předpřípravka   

 Starší přípravka   Okresní přebor, skupina A.  

 Mladší přípravka  Okresní přebor, skupina H. 

 Mladší žáci  Okresní přebor, skupina C. 

 Starší žáci   Okresní přebor, skupina B. 

 Dorost   Okresní přebor,  

 A tým mužů  Okresní přebor. 

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

ml. Po 7 odehraných utkáních je mužstvo na 11 místě tabulky s 6 body. 

 

Dorost – Mužstvo dorostu vede Tomáš Strniště, společně s trenéry s Jenče. Mužstvo působí v okresním 

přeboru společně mužstvem Jenče, vzhledem k malému počtu fotbalistů v této věkové kategorii. Po  
odehraných 6 zápasech jsou na 4. místě tabulky se 6 body. 

 

Starší žáci -  mužstva starších žáků trénuje Jaroslav Fousek, Michal Semínko a Tomáš Strniště. Mužstvo 

působí v okresním přeboru skupiny B opětovně společně sdružené s žáky Jenče. Po 5 odehraných zápasech 

jsou na 3. místě tabulky s 12 body. 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 - trenérem mužstva starší přípravky je Jaroslav Fousek a Marek Čermák. Mužstvo 

starší přípravky hraje okresní přebor skupinu A, v současné době zaujímá 5. příčku s počtem 3 bodů po 5 
odehraných utkání. Tento ročník hrají systémem 2 x 5+1 na dvou hřištích a výsledky se sčítají. Hráči se 

připravují v hostivické sportovní hale. Mužstvo starší přípravky absolvovalo před zahájením podzimní soutěže 

týdenní soustředění. 

Mladší přípravka - Naši nejmenší hráči hrají okresní přebor skupinu H a hraje se systémem turnajů ve 

4 členných skupinách pod vedením trenérů Václava Picky a Richarda Linka. V základní části se odehráli 4 
turnaje - 3 x 3.místo a 1 x 4.místo. Poté následovalo rozlosování kde jsme odehráli jeden turnaj v Roztokách, 

kde jsme vybojovali 1.místo. Cílem je naučit hráče alespoň základním fotbalovým dovednostem, ale hlavní je 

radost z pohybu. Naši nejmladší hráči se na jarní část připravují v tělocvičně hostivické ZŠ. 
 

Předpřípravka – našim nejmenším fotbalistů ve věku 4-6 let se věnuje pan Václav Picka, Richard Linek 

a nově paní Hana Picková, která získala v únoru trenérskou licenci C. Toto mužstvo nehraje žádnou oficiální 
soutěž a cílem u těchto dětí je naučit a rozvinout základní fotbalové schopnosti a naučit je týmové hře. U 

některých se to podaří a postoupí do vyšších fotbalových kategorií a někteří bohužel skončí se svou 
fotbalovou kariérou. Mužstvo se připravuje společně s mužstvem mladší přípravky v tělocvičně hostivické ZŠ. 

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

www.fotbalhostivice.cz.  

Tenis 

Oddíl má 67 členů. 18 členů z této základy jsou děti a mládež do 26 let. Předsedou oddílu je Pavel Ouhrabka.  
Správcem areálu a koordinátorem akcí je Jaroslav Burger. 

http://www.tjhostivice.cz/aspv
http://www.fotbalhostivice.cz/
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Oddíl v sezóně 2020 přihlásil do soutěží jedno smíšené družstvo dorostu, které hrálo III. A třídu a 

v krátkodobé sezóně způsobené opatřeními v souvislosti s epidemií Covid-19 skončilo na 3 místě.  Závodní 

činnost bude u tohoto družstva pokračovat i v roce 2021. Výhledově se počítá i účastí mladších žáků 
v soutěži. V rámci rekreačního sportu oddíl uspořádal během sezóny 2020 (duben-říjen) 2 letní týdenní 

kempy pro děti a celkem 4 turnaje dospělých, pro členy i pro příchozí. Zároveň umožňoval zorganizovat 
turnaje pro skupiny zájemců z okolních vesnic. V letním období oddíl uspořádal letní kempy pro děti, při 

kterých byl zajištěn celodenní program se zajímavou tenisovou tématikou, dozorem a stravováním spojené 

se závěrečným turnajem, který se konal v termínech: 
 

 13. – 17. 7 2020 
 24. – 28. 8. 2020  

 

V rámci omezené činnosti v roce 2020 oddíl požádal i další klubové turnaje:¨ 
  

 22. 8. 2020 (turnaj dvojic mužů)  
 5. 9. 2020 (Hostivice Open) 

 19 .9. 2020 (turnaj čtyřher) 
 3. 10. 2020 (turnaj smíšených dvojic) 

 

Každého turnaje se zúčastnilo cca 20 hráčů.  
 

Podpora dětí a mládeže - 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 dorostu vytvořili reprezentační družstvo oddílu (4 dívky a 7 chlapců). V červenci 

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

 
Před zahájením sezony 2020 byl proveden 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 zaplatí. Probíhalo 
pravidelné sekání trávníku, úprava živého habrového plotu, odstraňování plevelů z kurtu, pravidelná údržba 

4 antukových dvorců a oprava odrazové zdi (oplechování), nataženy byly stínící sítě, provedena údržba 
klubovny, natření dřevěných prvků na budově, zakoupeny nové lavičky. Z příspěvku města Hostivice byla 

zakoupena antuka a dále opravena stavební buňka na tenisové příslušenství.  

Pro další období je nutné počítat s opravou skladu na nářadí a na vodárnu, který je již ve špatném 
technickém stavu. Je plánována rekonstrukce elektroinstalace včetně potřebné revize. Dále také oprava 

prasklé tréninkové odrazové zdi. 
 

O činnosti oddílu je hostovická veřejnost pravidelně informována na www.tenishostivice.cz.  
Zájemci o tenisovou hru si mohou rezervovat kurt na https://jdemenato.cz/reservation/tenishostivice/userlist 

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. Klub se snaží jít 

cestou, kdy motivuje zejména mládež k pravidelné účasti jednak na sportovních akcích, tak také na 

oficiálních závodech. V poddílu vykrystalizovala skupina lidí, kteří společně sportují a prožívají další aktivity 

kolem orientačních akcí, a tato skupina zahrnuje jak sportovce s medailovými úspěchy, tak sportovce 

zájmové. Rozvíjíme také orientační závody na horských kolech (MTBO).  I jiné akce než klasické orientační 

získaly v  kalendáři oddílu pevné místo. Nemálo tréninků je spojeno ještě s něčím jiným. Tradicí se již stal 

například cyklokemp nebo lyžařská instruktáž. 

Tento rok byl velice specifický, vzhledem k situaci Covid-19 a opatřením vlády ČR a proto v letošním roce 

členové oddílu hojně vyzkoušeli tzv. virtuální tréninky. Jedná se o vlastně o běžný trénink, jen se jeho 

účastníci společně nepotkávají. V daném časovém úseku několika dnů si trať proběhnout sami a 

prostřednictvím záznamového zařízení GPS pak zaznamenají proběhnutou trať do mapy. Tuto metodu 

používáme běžně při závodech, kdy se pak tímto způsobem závody vyhodnotí, kdo zvolil jakou trasu atp. 

V rámci tréninků bylo využití této metody v takovém rozsahu unikátní. 

http://www.tenishostivice.cz/
https://jdemenato.cz/reservation/tenishostivice/userlist#_blank
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Orientační akce - tréninky a hry -   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. 

E-Tréninky a e-liga - Pokud jsme se nemohli potkávat společně, byly virtuální tréninky doplněné také 

tréninky elektronickými. Jde o sestavu elektronických testů či kvízů z oblasti orientace, sportu, pravidel, 

výživy, dopingu i dalších témat. Tyto e-tréninky účastníci prováděli vzdáleně přes své elektronické miláčky. 
E-tréninky byly přístupné i širokému spektru orientačních sportovců z celé republiky. Na podzim jsme také 

organizovali středočeskou e-ligu. Celkem se jednalo o akci o 8 etapách, kde opět účastníci odpovídali 
vzdáleně na testovací otázky a na dálku takto spolu soutěžili. Akce se zúčastnily různé orientační kluby ze 

Středočeského kraje. 
 

Tréninkové kempy - Náš klub v letošním roce organizoval pro své členy několik soustředění nebo 

jsme se na organizaci aktivně podíleli.  
Počátkem roku jsme měli skvělou příležitost vyslat dva mladé borce na stacionární tréninkový kemp s českou 

reprezentací v Portugalsku. Jednalo se o velmi vydařenou akci a to z mnoha pohledů – motivace mládeže, 

vysoké tréninkové kvality a samozřejmě to vše také spojené s možností poznat další evropskou zemi. Dva 

naši kluci na kempu udělali našemu klubu dobré jméno. Jsme velmi rádi, že jsme mohli tuto účast jako klub 

podpořit. Soustředění středočeského výběru žactva bylo letos zrušené, tedy jsme na něj navázali společným 

tréninkovým kempem Těptín 2020, jež jsme organizovali společně s klubem OK Dobříš. Dobříš patří mezi 

přední mládežnické kluby v Česku, tedy to pro nás byla úžasná příležitost, jak poznat další kamarády a 

kvalitně si zatrénovat. I letos jsme zorganizovali velikonoční soustředění – tentokrát v Ralsku, jenže jsme jej 

museli krátce před jeho konáním zrušit vzhledem k zákazu hromadných akcí. Vlastně se soustředění 

nezrušilo, jen místo konání se přesunulo do Hostivice a okolí. Rychle jsme museli připravit sadu tratí a také 

připravit metodiku virtuálních tréninků za pomoci zařízení GPS. Akce se nakonec vydařila, byť kolem ní byla 

halda práce. 

V létě jsme měli 3 účastníky na velkém mezinárodním orientačním kempu Silva O’Camp. Jedná se o velmi 

žádanou akci vskutku celosvětového významu. Vzhledem k omezením cestování byl tento tréninkový kemp 

obsazen především českými účastníky, což ale jeho sportovnímu významu neubralo. Začátek školního roku 

pak zase patří v našem oddíle cyklokempu, jenž se letos odehrával v České Kanadě. Po oba dny jsme 

trénovali na kole v místních nádherných lesích. Letos to bylo s klasickými závody slabé. Skutečných závodů 

bylo málo, vše jsme nahrazovali našimi virtuálními tréninky. Léto zakončila účast na velkých, nesmírně 

populárních a žádaných závodech v Českém ráji, Mekce to středoevropského orienťáku. Akce se tentokrát 

konala v oblasti Malé Skály. I v tomto případě se dá mluvit o malém soustředění, kdy jsme si pobyt v kraji 

protáhli. 

Orientační závod na horských kolech (MTBO) -  V tomto roce jsme se také věnovali 

cyklistické verzi orientačního sportu. Naše účast byla méně nesmělá než vloni a doufáme v další rozvoj 

odvětví orientačního sportu. Závodů MTBO bylo však poskrovnu. 
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Soutěže - 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. Této soutěže se letos účastnilo kolem 30 dětí. Organizovali jsme také 

středočeskou orienťáckou e-ligu, jež našla pozitivní odezvu u mnoha dalších klubů z našeho kraje.  

Akce pro veřejnost -  Rok 2020 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. Během roku se rozběhla velká orientační hra pro veřejnost. V terminologii 

našeho svazu se tomu říká areál pevných kontrol. Podle mapy, kterou si může každý stáhnout na našem 

webu, pak účastníci hledají v místním polesí ptačí budky a hádají, komu patří jaká budka.  

Kromě obvyklých pomocných prací a brigád jsme zorganizovali několik brigád na vyklízení bývalé hájovny 

mezi Kalou a Litovických rybníkem. Objekt získala do svého majetku obec. Zatím se podařilo zbavit místo 

některých náletových rostlin a začít čistit odpady a sutiny z objektů hájovny. Cílem je navrátit místo 

společenského a sportovnímu životu. 

Naše činnost by byla bez dobrovolníků zcela vyloučená. Velkou podporu tvoří samozřejmě zejména rodiny 

samotné, které si vnitřně organizují a financují účast na většině akcí, případně přispívají na náklady spojené 

s akcemi našimi. Další dobrovolníci velmi aktivně přispívají na chod oddílu. Z nich bych chtěl vyzdvihnout 

zejm. 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. V neposlední řadě je třeba 

zmínit i všechny dospělé, zpravidla rodiče dětí, jež u nás sportují, za jejich maximální podporu. Mnozí nelitují 

dovolené a věnují její část ve prospěch činnosti klubu.  

Krom dobrovolníků bychom rádi poděkovali také těm, kteří nás velmi podpořili. Lesy ČR a MÚ Hostivice 

umožnili konání orientačních akcí na svém území. MŠMT a město Hostivice nás navíc podpořili i finančně. 

Díky tomu jsme mohli podpořit účast našich borců na tréninkových kempech a dotáhnout velkou orientační 

hru. Všem za podporu děkují všichni členové oddílu.  

Oddíl orientačního běhu poskytuje o sobě informace zejména prostřednictvím svého webu 

http://www.obhostivice.cz. Lze tady také najít kalendář akcí. Všechny naše akce jsou přístupné i 

začátečníkům, zvědavcům i náhodným kolemjdoucím a orientační běh si lze zdarma na místě vyzkoušet. Lidé 

nás mohou sledovat také na Instagramu pod profilem @ob.hostivice. 

Šachy 

Členská základna oddílu činí 55 členů a v roce 2020 narostla o 4 členy zejména v důsledku náboru mládeže 

do šachového kroužku, počet dětí a mládežníků do 20 let je 16.  
Činnost v roce 2020 tvořily: 

 Soutěže družstev  
 Kroužek dětí 

 Turnaj v rapid šachu 
 Ostatní 

 

Soutěže družstev  -  A družstvo dospělých 
V soutěžích řízených Středočeským šachovým svazem jsme měli zastoupení stejně jako loni v Krajské 

soutěži, kde A družstvo zakončilo sezonu po devátém kole na čtvrtém místě tabulky se ztrátou pouhých pěti 

bodů na vítěze. Za posledních několik let nejlepší výsledek a nesnižuje ho ani nedokončení soutěže z důvodu 
Covid 19.  

 

B družstvo v soutěži Regionálního přeboru rovněž své účinkování zakončilo předčasně po devátém kole 

na pátém místě tabulky. Podzimní část soutěže se v roce 2020 nezahájila a s očekáváním hledíme k příštímu 

roku s ambicemi odpovídajícími loňským výsledkům. 
 

http://www.obhostivice.cz/
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Kroužek dětí - Již čtvrtým rokem běží kroužek dětí a potěšitelný je čím dál větší zájem. Počet mládeže 

do 20 let nám stoupl na 16, pravidelných pátečních tréninků se účastní v průměru osm dětí. Letošní rok byl 

velmi poznamenán pandemií, přes to se nám podařilo využít každé možnosti, že jsme s kroužkem 
pokračovali i během letních prázdnin k veliké radosti dětí i nás dospělých.  Členové kroužku se zapojili rovněž 

do dalších aktivit, jako byl srpnový turnaj v rapid šachu a prezentace oddílu v rámci Hostivických slavností. 

 

Turnaj v rapid šachu - Trochu netradičně už koncem srpna se konal tradiční otevřený šachový turnaj  

„O pohár města Hostivice 2020“. V rozpracované sokolovně se utkali v devíti kolech dvě desítky statečných 
šachistů nebojících se korony. O šachovou kvalitu se postarali spolu s velmistrem Neumanem i dva 

mezinárodní mistři a dva mistři FIDE, o snížení věkového průměru pak členové našeho šachového kroužku 

dětí.  Turnaj se konal pod záštitou paní starostky a za přispění tradičního sponzora, společnosti STARLIFE 
pana Roberta Změlíka a dále nově přispěly cenami i restaurace Naše káva a restaurace Kebab & Falafelova. 

Kterým patří díky.  Poděkování patří samozřejmě i městu Hostivice za podporu, bez níž by se pořádání 
turnaje stalo velmi obtížně realizovatelným. 

V turnaji zvítězila mladá naděje českého šachu Jakub Půlpán (IM) před Petrem Neumanem (GM) a Kirillem 

Burdalevem (FM), zástupce našeho šachového oddílu Karel Obrázek se umístil na čtvrtém místě a získal tak 
„bramborovou medaili“. V konkurenci, jaká byla, a v nalosování nejtěžší kombinace hráčů to byl velmi pěkný 

úspěch. 
V juniorech se ve vyrovnaném souboji o prvenství dlouho přetahovali Vojta Spousta s Dominikem Skálou, 

aby nakonec rozhodl jejich vzájemný souboj v šestém kole pro prvně jmenovaného. Z dívek byla nejlepší 
Eliška Vodolánová a nic na tom nemění, že konkurenci neměla. Za odvahu zúčastnit se a získané body si 

ocenění zaslouží.  Po hezkém půldni duševní dřiny pak předala ceny vítězům a všem zúčastněným paní 

starostka Klára Čápová. 
 

Ostatní - Z ostatní činnosti oddílu stojí za zmínku již pravidelná prezentace naší činnosti v rámci 

městských slavností. Zahradní šachovnice a figury každoročně lákají spousty zájemců a některé z nich se 

podařilo i získat pro kroužek dětí.  

Mushering – klub Tlapky v tahu 

Oddíl sportu psích spřežení naší TJ – Musher klub Tlapky v tahu má za sebou náročný rok, který mimo jiné 

zásadně ovlivnil i svět sportu psích spřežení. Klub se s tím však vypořádal velmi dobře a v rámci možností byl 

aktivní po celý rok. 
V rámci musherského sportu se naši členové věnují zejména individuálním musherským disciplínám, 

canicrossu (běh se psem), 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). Klub se 

zaměřuje především na budování a udržování přátelského kolektivu nejen v rámci své členské základny, ale 
také v celé musherské komunitě, dále na pořádání tréninků určených jak členům klubu, tak široké veřejnosti, 

a to jak na začátečnické, tak na pokročilé úrovni a v neposlední řadě i na propagaci sportu psích spřežení. 

Záleží nám také na kvalitním vedení a vzdělávání našich sportovců, což zajišťují především naše besedy a 
klubové soustředění. 3 členky klubu se letos zúčastnily i obecné části trenérského kurzu na VOŠ ČUS, s.r.o. a 

úspěšně splnily závěrečný test. Vrcholem celoročního počínání byl podzimní oficiální závod Tlapkros. 
 

Členská základna Musher klubu Tlapky v tahu čítá 28 členů, z toho 26 řádných a 2 čestní. Mezi svými členy 

máme také 4 moc šikovné mládežníky do 18 let. Celkem 20 členů má splněný znalostní test, a tedy vlastní 
musherskou závodní licenci, což jim umožňuje účast na oficiálních a mistrovských závodech v mushingu. 

Našimi členy jsou především sportovci z nedalekého okolí sídla klubu, avšak není už výjimkou, že je naše 
členská základna propletená napříč celou republikou. Se členy se snažíme držet v co nejbližším kontaktu, 

k čemuž slouží (mimo jiné) právě naše akce a tréninky, ale také akce jiných pořadatelů a klubů, kde sdílíme 

své zážitky z musherského sportu a předáváme si rady a zkušenosti. 
 

Termínovka Musher klubu Tlapky v tahu 2020 dostala zabrat a vzhledem k mimořádné situaci okolo Covid-19 
muselo být mnoho plánů přesunuto nebo zcela zrušeno. Naštěstí naše největší a organizačně nejnáročnější 

akce – klubové soustředění a závod Tlapkros se mohly uspořádat beze změny termínu s nutností dodržovat 
v té době platná opatření. Tlapkros, který byl letos poprvé zařazen do oficiální termínové listiny České 

asociace sleddog sportů, z.s. sklidil velký úspěch a mezi stovkou závodníků se objevila i nejzvučnější jména 

musherského sportu. Klubové besedy se též uspořádaly všechny, a to v náhradních termínech. Pandemická 
situace se zasadila o zrušení našeho tradičního dobročinného dogtreku Tlapky na tahu a také o přerušení 

společných tréninků. Abychom zůstali s našimi členy nadále v kontaktu a udržovali je motivované a v kondici, 
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připravili jsme pro ně dvě virtuální výzvy – dubnovou a listopadovou. V rámci výzev členové plnili jednotlivé 

úkoly a na konci je čekal virtuální závod. Se členy jsme též začali vést rozhovory, abychom je mohli 

veřejnosti představit na webových stránkách klubu. V neposlední řadě jsme se letos dočkali i krásných 
klubových dresů, ve kterých nás nyní na závodech bezpečně poznáte. 

Přestože ani sportovním soutěžím a závodům letošní rok příliš nepřál, tak hojnou účast našich členů na 
oficiálních, hobby i virtuálních závodech dokazují jejich krásné výsledky a medailová umístění v roce 2020: 

První místa 
 18. 1.  – Tereza Vočadlová a Loki (Canicross Hlučín) / canicross 
 23. 2.  – Kristýna Zábranská a Speedy (Zimní canicross v Přímském lese) / canicross 
 29. 2.  – Kristýna Zábranská a Batman (Město Touškov VTahu) / scooterjöring 
 8. 3.  – Kateřina Macháčková a Ozzy (Psorienťák III.) / canicross 
 6. 6.  – Kristýna Zábranská a Batman (Štěkatlon) / canicross + bikejöring 
 4. 7.  – Monika Březinová a Maggie (Jarňák) / canicross 
 4. 7.  – Petra Hůlová a Ginny (Leskros) / canicross 
 22. 8.  – Branislav Novotný a Eddie (Charitativní běh pro Davídka) / canicross 

 23. 8.  – Branislav Novotný a Eddie (Triatlon VTahu) / plavání + canicross + scooterjöring 
 26.-27. 9.  – František Ježek a Mája (Tlapkros  – oficiální závod) / canicross 
 10. 10.  – Monika Březinová a Maggie (Czech dog run – virtuální závod) / canicross 

Druhá místa 
 23. 2.  – Tereza Vočadlová a Snag (Zimni canicross v Přímském lese) / canicross 
 29. 2.  – Františka Lachmanová a Rozárka (Kouřimský kopeček) / canicross 
 14. 8.  – Tereza Vočadlová (Leskros) / běh 
 22. 8.  – Tereza Vočadlová a Loki (Charitativní běh pro Davídka) / canicross 
 19. 9.  – Monika Březinová a Maggie (Non-stop dogwear Dog Diatlon) / canicross + střelba 
 26.-27. 9.  – Branislav Novotný a Eddie (Tlapkros  – oficiální závod) / canicross 
 3. 10.  – Karolína Ulčová (Leskros) / běh 
 26. 10.  – Monika Březinová a Maggie (Votvírák Revival – virtuální závod) / canicross + dogtrekking 
 5. 12.  – Monika Březinová a Maggie (Vojkovický fofrrr) / canicross 

Třetí místa 
 29. 2.  – Kristýna Zábranská a Speedy (Město Touškov VTahu) / canicross 
 29. 2.  – Branislav Novotný a Eddie (Město Touškov VTahu) / canicross 
 6. 6.  – Lenka Pařízková a Oddie (Štěkatlon) / canicross + scooterjöring 
 20. 6.  – Karolína Ulčová a Bowie (Canicross s Fitminem) / canicross 
 20. 6.  – Kateřina Macháčková a Ozzy (Canicross s Fitminem) / scooterjöring 
 15. 8.  – Kristýna Zábranská a Batman (Maxičkovský Saďák) / bikejöring 
 23. 8.  – Petra Hůlová a Ginny (Triatlon VTahu) / plavání + canicross + bikejöring 
 5.-6. 9.  – Dija Vaišnité a Hryzka (Fitmin Lesná – oficiální závod) / canicross 
 12.-13. 9.  – Karolína Ulčová a Bowie (ManMat Canicross Okolohradce – oficiální závod) / canicross 
 19. 9.  – Lucie Dohnanská (T-mobile olympijský běh Veltrusy) / běh 
 10. 10.  – Monika Březinová a Maggie (Czech dog run – virtuální závod) / canicross 

 
Musher klub Tlapky v tahu se prezentuje jak prostřednictvím svých webových stránek www.tlapkyvtahu.cz  a 

současně informuje o svých akcích a dosažených výsledcích na  facebookových stránkách 
www.facebook.com/tlapkyvtahu a instagramovém účtu www.instagram.com/tlapkyvtahu. 

Odbíjená 

Tento oddíl je nejmenším oddílem v rámci spolku TJ Hostivice. Oddíl v současné době nehraje žádnou soutěž 
pořádanou okresním svazem volejbalu. Polovina členů oddílu již patří do seniorské kategorie, kteří si i přes 

svůj věk rádi zahrají svůj oblíbený sport a jsou doplněni novou nastupující volejbalovou generací. Pokud to 

situace dovolovala, tak se pravidelně týdně scházeli v pronajaté sportovní hale místní ZŠ. V současné době 
se jedná o smíšený volejbal (muži a ženy). Družstvo se během roku účastní také několika turnajů smíšených 

družstev pořádaných v rámci okresu a osadních turnajů.  
 

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 

http://www.tlapkyvtahu.cz/
http://www.facebook.com/tlapkyvtahu
http://www.instagram.com/tlapkyvtahu
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fotbalovém stadionu pro třetí stranu na základě smluvních ujednání. Současně měla TJ v roce 2020 příjmy 

z reklamních plnění a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny spolku. V roce 2020 obdržela TJ také 

finanční prostředky od MÚ Hostivice a Ministerstva školství – program „Můj klub 2020“.  
 

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

činnost během roku organizuje výkonný výbor TJ, který se schází pravidelně 1x měsíčně (mimo letních 
školních prázdnin) ve složení: V roce 2020 odstoupil ing Martin Ledvinka z výboru TJ a byl nahrazen novým 

předsedou oddílu tenisu Pavlem Ouhrabkou.  

Ing. Martinu Ledvinkovi patří naše poděkování za jeho dlouhodobou práci jak v tenisovém oddílu, tak i 
výboru TJ. 

 
předseda VV TJ Hostivice: Josef Žebera 

členové výkonného výboru: Hana Picková, Jana Bedrnová, Radka Šafaříková, 

David Potužník, Pavel Ouhrabka, Tomáš Strniště 
Členové kontrolní komise: Jana Koukalová, Martina Gráfová, Potměšilová Dominika 

 
Výkonný výbor zabezpečuje a koordinuje pravidelnou hlavní i vedlejší činnost spolku. 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. Členská základna 

 

Stav k 31.12.2019 

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

 
Stav k 31.12.2020 

Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky Celkem muži ženy Celkem

Oddíl Muži Ženy Celkem 1-15 1-15 1-15 16-18 16-18 16-18

fotbal 202 8 210 90 5 95 14 1 15 82 1 83

tenis 46 21 67 2 3 5 2 4 6 39 13 52

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

šachy 49 6 55 8 5 13 1 1 2 39 0 39

orientační sporty 29 28 57 11 10 21 1 0 1 16 18 34

ASPV 71 97 168 54 63 117 6 0 6 7 34 41

Mushering 4 24 28 1 1 2 0 2 2 2 21 23

Součet 411 184 595 166 87 253 24 8 32 195 87 282

DospělíMládež

 čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS k 31. 12. 2020 

 

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
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V roce 2020 došlo oproti loňskému roku ke snížení počtu členů TJ na celkový počet 595 členů zejména 

ukončení členství starších spoluobčanů a snížením dětí v oddíle ASPV v důsledku COVID19 v důsledku 

přerušení jarního cvičení. V novém školním roce 2020/2021 se vlivem vládních opatření nepodařilo provést 

nábor nových členů (dětí školního věku) a tím došlo ke snížení členské základny. Předpokládáme, že v roce 

2021/2022 a uklidnění situace se opět dětská členská základny zvýší. V ostatních oddílech je stav členské 

základny stabilizovaný případně dochází k mírnému zvýšení počtu členů. 

6. Hospodaření organizace 

TJ Hostivice financuje svoji sportovní činnost z 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. Pro zabezpečení své činnosti v roce 2021 požádala v rámci vypsaných dotačních programů o dotace 

nově zřízenou „Národní sportovní agenturu“ – NSA  a také MÚ Hostivice. 

 
V oblasti majetku je TJ vlastníkem sportovního tenisového areálu pod hrází litovického rybníka, budov a 

technického zázemí na fotbalovém stadionu. Pozemky fotbalového areálu jsou v současné době stále 
majetku státu.  

V průběhu roku se podařilo TJ uzavřít smlouvu s UZSVM o bezplatné výpůjčce pozemků fotbalového areálu a 

smlouvu o nájmu pozemků pod správní budovou.  Obě smlouvy jsou uzavřeny do konce roku 2022.  
VV TJ předpokládá, že se v tomto období 2 let podaří zdárně vyřešit žádost o bezplatný převod pozemků 

fotbalového stadionu do majetku TJ Hostivice. TJ v tomto jednání s UZSVM zastupována právní kanceláří.  
 

 
Sestaveno z příspěvku 
jednotlivých oddílů: 

Radka Šafaříková, Karel Obrázek, Hana Picková, Pavel Ouhrabka, Jan Muller, 
Josef Žebera, Dominika Potměšilová 

6. 1. 2021 Schváleno na výborové schůzi VV TJ 

 

 

 

Za Tělovýchovnou jednotu Hostivice, z.s.  

 
            Ing. Josef Žebera 

předseda VV TJ Hostivice 


