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1. Informace o organizaci 

 
Název:   Tělovýchovná jednota  Hostivice, z.s. 
Sídlo:   Litovická 452,  

   25301 Hostivice 

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 v roce 2021 svoji hlavní sportovní a kulturní činnost v souladu se stanovami, tj. 
zabezpečování, provozování a rozvoj tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit.  

TJ v roce 2021 i přes nepříznivou pandemickou situaci a následná opatření vlády ČR operativně plánovala a 
vykonávala svoji hlavní činnost organizace následujícím způsobem: 

 

1) V rámci možností provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity, vytvářela pro ně materiální, 
provozní a organizační podmínky v oddílech TJ (oddíl fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu, 

orientačního běhu, psího spřežení a ASPV – asociace sportu pro všechny). 
2) Provozovala, udržovala a prováděla opravy vlastních (tenisových kurtů pod litovickým rybníkem), 

pronajatých (fotbalové hřiště) sportovních  zařízení - včetně zázemí.  

3) Při zabezpečování a organizování sportovní činnosti spolupracovala se samosprávou (Městský úřad 
Hostivice), státní správou, základní školou, ostatními spolky města Hostivice i jednotlivci z řad sportovní 

veřejnosti. 
4) Činnost TJ byla v roce 2021 financována členskými příspěvky členů TJ,  dotací od MÚ Hostivice, dotací 

Národní sportovní agentury (NSA) - program „Můj Klub 2021“ a vlastní hospodářskou činností (turistická 
ubytovna) i pronájmem sportovních prostorů. 

 

Bohužel se v roce 2021 (podobně jako v roce 2020) v důsledku opatření vlády ČR vyhlášením nouzového 
stavu a dalších opatření v souvislosti se šířením Covid-19 nepodařilo zorganizovat všechny plánované 

aktivity, zejména pravidelné cvičení a tréninky oddílů ve vnitřních prostorech a některé plánované masové 
sportovní akce. Současně byly omezeny či pozastaveny i některé venkovní sportovní aktivity počtem 

účastníků a dále byly také 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 dalších 
pronajatých prostorech). Nevýhodou tohoto oddílu je skutečnost, že nemá vlastní sportovní zařízení, ve 

kterém by mohl provozovat svoji sportovní činnost, a tudíž si musí 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. Omezení s různou mírou přísnosti omezovala cvičení napříč všemi oddíly a všemi činnostmi 

spojenými s naší organizací. 
V průběhu celého roku 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, některé fungovali on-line. 

V roce 2021 v rámci ASPV provozovali sportovní činnost následující oddíly: 

http://www.tjhostivice.cz/
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Rodiče a děti – cvičení vede Radka Šafaříková a Anna Králová, počet přihlášených dětí na cvičení v roce 

2021 byl okolo 30 dětí. Pro velký zájem se tentokrát zápis nových cvičenců zkrátil na první tři cvičební 

hodiny. Dlouhodobý zájem o toto cvičení nás těší, a to i přes nevypočitatelnost pandemie. Začátek roku začal 
přetrvávajícím uzavřením tělocvičen, které trvalo téměř do konce 2. pololetí. Po prázdninách jsme se tedy 

setkali téměř po roční pauze, za to hodiny mohly probíhat až do konce roku. Přítomnost dospělého 

doprovodu na hodinách pak byla podle vládního nařízení podmíněna absolvovaným očkováním, což bylo ze 
strany cvičitelek kontrolováno.  

V hodinách se cvičitelky snaží o celkový rozvoj základních pohybových dovedností dítěte a rodič představuje 
pomocníka, který zprostředkovává kontakt mezi cvičitelem a dítětem. Vše se děje formou hry a zábavné 

formy pro dítě. Doufáme, že další vývoj pandemie už tělocvičny a cvičiště již nezavře. 

 

Hopík - cvičení pro předškolní děti, 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 vztah ke sportu.  

Letošní rok, jako všude, byl jiný i u nás.  Vzhledem k pandemii se naše cvičení rozběhlo až v červnu 2021. 

V září jsme začali cvičit 16.9. Na cvičení dorazilo hodně nových dětí. K 30. 11. 2021 měl náš oddíl celkem 32 
členů.   Pro zlepšení cvičení využíváme nové nářadí – pedala, balanční plochy apod. 

Tradiční víkend s Hopíkem se uskutečnil 17. - 19. září. Účastnilo se ho na 80 členů. Tentokrát jsme navštívili 
Rekreační areál Rohanov na Šumavě. 

 
Oddíl sportovní gymnastika a Teamgym – na tento rok v dobrém vzpomínat asi nebudeme. 

Bylo to jako na houpačce. Začali jsme dole, tedy lockdownem a s tréninky pouze online. Což u gymnastiky 

moc nejde, a tak jsme s dětmi dvakrát týdně posilovali a protahovali se u obrazovek. Tradiční první a 
oblíbený závod v Jojogymu v Dobřichovicích se také nekonal. Když situace a počasí na začátku května 

dovolilo, tak jsme opět jako loni začali trénovat venku na trávě na hřišti pod hrází Litovického rybníka. Děti 

byly skvělé a moc je to po těch online trénincích bavilo. Až na salta jsme na trávě zvládali všechno z 
akrobacie. Samozřejmě trampolína venku dělat nešla. Ohromnou radost jsme měli, když na konci května 

začaly tréninky v tělocvičně, a zjistili jsme, že děti skoro nic nezapomněly. Hned naskočily do tréninků jakoby 
nic. Ani na jaře se nám na závody nepodařilo dostat. Naopak skvělé bylo, že se nám povedlo dvakrát 

uspořádat extra víkendové tréninky v Jojogymu, které trvají 3 hodiny a děti vždy udělají pěkný pokrok. 

V létě o školních prázdninách tréninky a ani závody nejsou, ale zase je soustředění. Jako tradičně bylo 
soustředění koncipované jako týdenní příměstský tábor v hostivické sokolovně. Děti jsou ráno v 8:00 

přivezeny rodiči, kteří si je na konci vyzvedávají v 16 hodin. Ráno se začíná atletickou přípravou následované 
řádnou rozcvičkou a dopoledním dvouhodinovým tréninkem. Po poledním klidu měly děti čas na vlastní 

zábavu a vymýšlení vystoupení, které na závěr soustředění předvedly rodičům. Následoval odpolední opět 
dvouhodinový trénink, který končí chvíli před 16. hodinou. Děti opravdu skvěle pracovaly, hodně toho 

natrénovaly a moc si soustředění užily. Byla to skvělá příprava na tréninky na začátku školního roku, tak i pro 

vystoupení na Městských slavnostech Hostivice. Ty jsou tradičně na začátku září na Hostivickém náměstí. 
Děti předvedly více než 10minutové vystoupení na airtracku pod širým nebem.  

V září jsme zahájili dvanáctý rok existence našeho oddílu tradičním výběrovým řízením na nové cvičence, 

abychom doplnili stavy dětí. Již rok máme přípravku, o kterou se skvěle staral celý rok Michal a letos po 

návratu z Německa se k němu přidal i Pepa. Oba k nám chodí od dětství a jsme rádi, že si udělali trenérský 

kurs a rozšířili naše řady trenérů. Díky tomu jsme mohli do přípravky vzít více dětí. Pokud budou děti 

v přípravce šikovné a budou chtít více trénovat, tak je přesuneme do oddílu Teamgymu. Přípravka trénuje 2x 

týdně hodinu. Malé děti trénují 2x týdně 2 hodiny a starší mají tréninky o 30 minut delší, a trénují tedy 2x 

2,5 hodiny. Od září se nám podařili domluvit i středeční trénink prodloužený o 30 minut. Celkem se 

pravidelných tréninků účastní asi 40 dětí. 

Než se opět rozjela pandemie s karanténami a izolacemi, tak jsme stihli alespoň jedny závody. Byl to již 

tradiční říjnový Memoriál Hany Myšákové. Naše nejmladší děti získaly krásné stříbrné medaile. U mladších 

žákyň byly vypsány dvě výkonnostní kategorie. Podařilo se nám sestavit do každé kategorie tým. Ve vyšší 

výkonnostní kategorii se dětem závod vydařil úplně skvěle a vyhrály první místo. Ani druhý tým se nenechal 

zahanbit a předvedl výborný výkon, za který bral bronzové medaile. Nejstarší družstvo – starší žákyně – 

obsadilo pěkné osmé místo. Na další závody, které byly v listopadu, se nám bohužel nepodařilo sestavit 

dostatečný počet dětí. Pandemie opět ovlivňuje jak tréninky, tak závody. Měli jsme naplánováno mnoho 

víkendových extra tréninků, ale dostali jsme se tak na polovinu. Ostatní nám zrušila karanténa celého oddílu. 

Pokud jsme nemohli chodit do tělocvičny, tak jsme trénovali online. 
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Oddíl má vlastní webové stránky http://hostivice.teamgym.cz na kterých je možno se dovědět další 

podrobnosti o činnosti a dosažených sportovních úspěchů našeho 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. Cílem tréninků je vyplnit volný čas dětí aktivním pohybem, místo trávení času u počítačů a 
televize. Náplní první části tréninku je zvyšování fyzické zdatnosti a nácvik florbalových dovedností. Současně 

se děti učí pravidla florbalu. Ve druhé části hodiny si děti zahrají florbalové utkání. 
 

Starší žáky vede trenér Míla Luňáček, tréninky probíhají v tělocvičně TJ Ruzyně. Náplň tréninku je obdobná 
jako u mladších žáků ale mají to již náročnější a na vyšší úrovni. V roce 2021 jsme zahájili tréninky až v září. 

Organizační věci ohledně soutěží a administrativní stránku zajišťuje Jana Koukalová.  

V březnu příštího roku je v plánu účast na krajském turnaji v Týnci nad Sázavou a na podzim účast v rámci 
republikového turnaje v Pardubicích 

 

Cvičení pro seniory – oddíl zdravotního cvičení  - je zaměřené především na osoby 

postižené civilizačními chorobami. Toto cvičení vede lektorka paní Marie Šimonová.  

V roce 2021 ze známých covidových důvodů, se v prvním pololetí uskutečnil pouze jeden větší výlet, a to 
v červnu, kdy jsme uskutečnili pochod s hůlkami z Bílé Hory na Petřín.  Výlet se povedl, i když se z důvodů 

obav o zdraví nezúčastnili někteří starší cvičenci. V září se začalo cvičit pravidelně, bohužel někteří cvičenci 
z důvodu pokročilých chronických onemocnění se již cvičení nezúčastňují.  Na druhé straně, cvičení začaly 

navštěvovat i mladší cvičenky. 

Na podzim se začalo připravovat, sice za již zhoršujících se epidemiologických podmínek, Sportovní a 
zábavné odpoledne, které bylo zaměřeno pro nejstarší ale i nejmladší generaci. Byly připraveny sportovní 

disciplíny, jako chůze s hůlkami na čas, hod míčkem na cíl, trefování do branky apod., dále to byly testy 
šikovnost s různými pálkami. Zkoumaly se rovněž smysly (sluch, hmat a paměť) a rovněž byla testována 

zdatnost účastníků. Pro malé cvičence byly připraveny ukázky netradičních aktivit, šlapadla, překážková 

dráha atd.   
Cvičení probíhala pravidelně až do konce roku 2021. Cvičební plán se zaměřuje především na posílení svalů 

pánevního dna, koordinační cvičení, posílení břišních svalů, cvičení na plosky nohou a další důležité svalové 
skupiny. 

Ve 4. čtvrtletí byl ještě plánován velký sportovně – kulturní výlet do adventní Olomouce, bohužel, vzhledem 
ke zhoršené covidové situaci a zrušení kulturních akcí, byl výlet odvolán. Nicméně, na výlet se přihlásilo více 

než 20 osob, které mají zájem se těchto našich dalších podobných akcí zúčastňovat i v budoucnu. 
 

Přehled dalších sportovních akci pro veřejnost v roce 2021: 

 
Letní Hostivické olympijské hrátky  
Sokolovna jako olympijský stadion. V sobotu 12. června se sokolovna proměnila v olympijský stadion. Opět 
se tu po letech konaly Letní hostivické olympijské hrátky. Z malých i velkých dětí se tu stali opravdoví 

závodníci, kteří udělali maximum pro svůj sportovní výkon. Devět bodovaných disciplín závodníci zvládli 
stejně tak dobře jako např. Barbora Špotáková  či Roman Šebrle. 

Soutěžili jsme v těchto disciplínách: 

běh 20-60 m, běh přes překážky, basketbal – hod na koš, gymnastika, florbal – střelba na branku, skok 

z místa, hod oštěpem, tenis, kopaná. Ke zpestření odpoledne byla připravena i zábavná stanoviště jako opičí 

dráha, velká trampolína, střelba z pistole, šlapadla -  pedala, skoky v pytli přes překážku a hod míčku síťkou.  

Účast byla ovlivněná probíhající pandemií a účast na hrách byla podmíněna splněním stanovených podmínek 

vládními opatřeními. Na rozdíl od jiných let jsme zaznamenali menší účast. I tak dorazilo okolo 50 dětí 

s doprovodem rodičů a strávilo odpoledne pohybem a zábavou.  

Vítězové v jednotlivých kategoriích dostali medaili, diplom i sportovní cenu.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří si našli čas a přišli pomoci vytvořit dětem opravdové olympijské 

závody. Děkujeme také za finanční podporu Městu Hostivice, České unii sportu  - projektu Sportuj s námi. 

Městskému kulturnímu středisku Hostivice za vstřícnost. 

 

Víkend s Hopíkem aneb Hopíci a Divotvorná hora  - Již jedenáctý ročník víkendu s Hopíkem 

se konal 17. - 19. září 2021 a účastnilo se ho na 80 členů. Tentokrát jsme navštívili Rekreační areál Rohanov 

http://hostivice.teamgym.cz/
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na Šumavě, který se nám moc líbil.  Páteční večer byl v duchu tvoření, rodiny vyráběly skřítka a všem se 

moc povedl. Počasí nám přálo, takže všechny, nejen sportovní aktivity byly venku. Sobotní dopoledne jsme 

strávili soutěžemi a plnili úkoly Skřítka Javorníčka, do kterých se zapojili i rodiče. Odpoledne jsme se vydali 
na výšlap na Klostermannovu rozhlednu a za Skřítkovníkem.  Sobotní večer byl netradiční, protože nás 

navštívil kouzelník. Jako vždy jsme zvládli i bojovkou a opékání buřtíků. Na nedělní dopoledne byla 
připravená fáborkovaná se spoustou vědomostních, sportovních i dovednostních úkolů. Dopoledne ještě děti 

hledaly poklad, po jeho rozdělení a dobrém obědě, se všichni rozjeli domů.  

 

4. Společensko-sportovní odpoledne pro aktivní seniory aneb   

„Sport je život s námi – energie pro babi a dědu – jedeme v tom spolu“ 

V neděli 7. listopadu odpoledne proběhlo v hostivické sokolovně již tradiční Společensko-sportovní odpoledne 

pro aktivní seniory a to již 4. ročník. Po roční odmlce jsme se opět setkali s našimi seniory při sportovním 

klání a společenské zábavě, a to i přes složitou epidemiologickou situaci. Předpokladem pro konání bylo 
dodržovat všechna platná vládní opatření, na což jsme se řádně připravili. Nakoupili jsme testy a respirátory, 

a do sálu směli jen ti, kdo se splňovali T-O-N.  Samozřejmě jsme museli přizpůsobit i náš program. Letos se 
např. nemohli ochutnávat výborné marmelády, rovněž bylo omezeno kulturní vystoupení i ukázky cvičení.  

Naše snaha zapojit do akce i mladší generaci, rodiče a děti, se nesetkala s velkým zájmenem. I tak se 

záměru setkání nejmladší a nejstarší generace na sportovním poli nevzdáváme a uvidíme, zda se příště 

povede lépe. Připravili jsme pro všechny soutěžící od malých a mladých až po starší a nejstarší 9 disciplín.  

Mezi klasiku patřící chůzi s hůlkami na čas, stolní tenis, střely na branku. Nově přibyla košíková, vtipný test 

s provázkem, kde bylo cílem umístit předmět do nádoby, a obměněné soutěže na procvičení smyslů. 

Soutěžící měli za úkol poznat podle hmatu různé předměty a poslechem určit různé zvuky. Jak se stalo již 

pravidlem, speciálními testy jsme otestovali momentální kondici soutěžících. 

Máme velkou radost, že se odpoledne zúčastnily i děti. I když jich nebylo moc, velice osvěžily odpoledne a 

domníváme se, že svou přítomností oživily prostor a pomohly k dobré náladě, která nás doprovázela celým 

odpolednem. Byla to poslední akce, na které jsme je v roce 2021 uvítali, protože tradiční mikulášskou nadílku 

jsme letos vzhledem k vývoji pandemie neuspořádali. 

Pro naše soutěžící jsme měli připravené krásné ceny, které nám do soutěže již po několikáté poskytla 

společnost OFFICEO s.r.o., Hostivice. Ceny byly opravdu hodnotné. Vítězové obdrželi tyčové mixery, 

radiobudíky, sady skleniček, kalkulačky. Ostatní pak další drobné ceny, což velice ocenili. 

Naše soutěž probíhala ve 3 kategoriích s následujícími výsledky: 

 

 V kategorii 80-90 let byli nejúspěšnější pan Antonín Sláma, pan Jiří Jeníček a paní Marie Jidoušková.  
 V kategorii 70-79 let se umístily paní Vlasta Šedivá, paní Jana Šťastná a paní Magda Vaněčková.  

 V kategorii 60-69 let zvítězily paní Eva Bláhová a paní Dáša Hlízová. 
 

Všem oceněným velmi blahopřejeme. Obdarovány byly také přítomné děti, které zkoušely stejné nebo 

podobné disciplíny. Po ukončení sportovní části se soutěžící mohli pobavit při živé hudbě. 

Jsme velmi rádi, že se na nás zašla podívat paní starostka a upřímnými slovy podpořila naší akci.  Děkujeme 

za podporu Městu Hostivice a projektu ČUS: Sportuj s námi.   Myslíme, že si všichni odpoledne moc užili. 

Další pravidelné akce s několikaletou tradicí, které ASPV organizuje, se v letošním roce bohužel z důvodu 

pandemie nepodařilo uspořádat: Jednalo se o akce Nebojte se atletiky, Dětská Mikulášská.  
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 měl fotbalový klub TJ Hostivice, z.s. zastoupení 5 fotbalových týmů 

v soutěžích okresního přeboru Prahy-západ. V okresních soutěžích má TJ 4 družstva mládeže a 1 družstvo 

dospělých: 

 Předpřípravka   

 Starší přípravka   Okresní přebor, skupina D. 

 Mladší přípravka  Okresní přebor, skupina N. 

 Mladší žáci  Okresní přebor, skupina C. 

http://www.tjhostivice.cz/aspv


Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.  1/2021 –  12/2021 

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 : 6 

 Starší žáci   Okresní přebor, skupina B. 

 A tým mužů  Okresní přebor. 

A mužstvo dospělých – u mužstva působí jako trenér Petr Kvasnička, asistentem je Jaroslav Řečinský 

a vedoucí mužstva Hana Picková. Mužstvu, se bohužel nedaří podle našich představ, ale věříme, že v jarní 

části roku 2022 se nám podaří mužstvo zvednout a získat potřebné body. Po podzimní části je mužstvo na 14 
místě tabulky se 4 body.  

 
Starší žáci - mužstvo starších žáků trénuje pan Michal Semínko, Jiří Hradila a Tomáš Strniště. Pan Aleš 

Novák, vypomáhá u mužstva jako kondiční trenér. Mužstvo působí v okresním přeboru skupiny B. Po 

podzimní části jsou na 4. místě tabulky se 6 body. Mužstvo se připravuje v tělocvičně v Chýni. 
 

Mladší žáci - mužstva mladších žáků trenérsky vede pan Jaroslav Fousek a Marek Čermák. Po podzimní 

části je toto mužstvo na krásném 5 místě se ziskem 15 bodů. Hráči absolvovali letní soustředění v pensionu 
Habr a děti si to moc užili. V sezoně 20/21 podzim/jaro skončilo na 4. místě. 

 
Starší přípravka - trenérem mužstva starší přípravky je pan Václav Picka a Richard Linek. Mužstvo 

starší přípravky hraje skupinu D okresního přeboru a zaujímá krásnou 2. příčku s počtem 11 bodů. Hráči se 

připravují v hostivické sportovní hale. 

 
Mladší přípravka - naši nejmenší hráči hrají okresní přebor skupinu N. Hraje se systémem turnajů ve 4 

členných skupinách pod vedením trenérek Hany Pickové a Terezy Rožnovské. V základní části se odehráli 4 

turnaje 4 x 3. místo. Poté následovalo rozlosování, kde jsme odehráli dva turnaje a obsadili vždy 4 místo, ale 

to už bylo pod vedením nového trenéra pana Miroslava Naňka. Cílem je naučit hráče alespoň základním 

fotbalovým dovednostem, ale hlavní je radost z pohybu. Hráči se na jarní část připravují v hostovické 

sportovní hale. 

Předpřípravka – u našich nejmenších fotbalistů ve věku 4-6 let působí Hana Picková a Tereza 

Rožnovská. 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. Někteří si pouze první kroky ve fotbalovém světě zkoušejí. 

Mužstvo se připravuje společně s mužstvem mladší přípravky v v hostovické sportovní hale. 

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

www.fotbalhostivice.cz.  

Tenis 
Oddíl má stabilizovanou základnu, která činí 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. 
 

Oddíl v sezóně 2021 nepřihlásil do soutěží ani jedno družstvo, z důvodu opatřeními v souvislosti s epidemií 
Covid-19. Závodní činnost bude pokračovat v roce 2022. Výhledově se počítá s účastí mladších žáků a 

dospělých. V rámci rekreačního sportování oddíl během sezóny 2021 (duben-říjen) uspořádal 2 letní týdenní 

kempy pro děti a celkem 6 turnajů dospělých, pro členy i pro příchozí. Zároveň umožňoval zorganizovat 
turnaje pro skupiny zájemců z okolních vesnic.  

Letní kempy pro děti spojené se závěrečným turnajem: při kterých je zajištěn celotýdenní program, 
s tenisovou tématikou, dozorem a stravováním: 

 

 12. – 16. 7. 2021 
 23. – 27. 8. 2021 

 

Klubové turnaje:  

 12. 7. 2021   (turnaj dvouher) 

 24. 7. 2021   (turnaj čtyřher) 

   4. 9. 2021   (Hostivice Open) 

http://www.fotbalhostivice.cz/
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 18 .9. 2021  (turnaj čtyřher) 

 2. 10. 2021   (turnaj smíšených dvojic) 

 9. 10. 2021 (turnaj dvouher 
 

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.  

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 2021 byl proveden pravidelný 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 

byla zakoupena antuka a dále opravena stavební buňka na tenisové příslušenství.  
Příští rok plánujeme celkovou rekonstrukci druhého skladu nářadí, kde se nachází i rozvod elektřiny. Dále 

dojde k opravě oplocení areálu, které je vlivem stáří a povětrnostních podmínek poškozené. 
O činnosti oddílu je hostovická veřejnost pravidelně informována na www.tenishostivice.cz.  

Zájemci o tenisovou hru si mohou rezervovat kurt na - Rezervačním systému oddílu tenisu: 
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. Tu se nám 
podařilo v daném roce zkvalitnit – aktuálně máme s platnou licencí 3 trenéry a 2 rozhodčí. 

Náš klub se snaží jít cestou, kdy motivuje zejména mládež k pravidelné účasti jednak na sportovních akcích, 
tak také na oficiálních závodech. Tvoříme skupinu 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). 
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. 

 
V letošním roce jsme pokračovali v tzv. virtuálních trénincích. 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. Vzhledem k různým omezením a 
uzávěrám byl tento typ tréninku velmi rozšířený. 

 

Jako ostatní sporty i my jsme se letos potýkali s větším pohybem členské základy. Zaznamenali jsme větší 

odliv členů, ten byl naštěstí nahrazen příchody nováčků. Za největší letošní úspěch tedy považujeme udržení 

sportovní aktivity. 

Orientační akce - tréninky a hry -   V naší činnosti uplatňujeme v systematický koncept přípravy. 

Ten lze zjednodušeně popsat tak, že kdo chce, směřuje ke stále kvalitnějšímu závodění – a kdo nechce, 

účastní se dále našich akcí na rekreační úrovni. Základním stavebním kamenem je pospolitost, jež by měla 

vydržet nápor dalších motivací, zejména pak závodních. 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; 

http://www.tenishostivice.cz/
https://jdemenato.cz/reservation/tenishostivice/userlist#_blank
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 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 sportovat do tělocvičny. Jak již bylo uvedeno výše, tento rok 

byl hodně ve znamení virtuálních tréninků, které se prováděli za pomoci záznamových zařízení GPS. 

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. Letos jsme také 

organizovali 5 dnů e-orientace. Celkem se jednalo o akci o 5 etapách, kde opět účastníci odpovídali vzdáleně 

na testovací otázky a na dálku takto spolu soutěžili. Akce se zúčastnily různé orientační kluby z celé 

republiky. 

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

se na organizaci aktivně podíleli.  I letos jsme zorganizovali velikonoční soustředění – vzhledem k uzávěře 

jsme připravovaný kemp v Jihočeském kraji museli krátce před jeho konáním přeorganizovat. 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. Tréninky jsme sdíleli i s blízkými kluby, což obecně 

podpořilo jejich rozmanitost. V létě jsme měli opět zástupce 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 

opět v České Kanadě. Po oba dny jsme trénovali na kole v místních nádherných lesích. 

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 v letošním roce minimum. 

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 25 dětí. Organizovali jsme také středočeskou 

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

Akce pro veřejnost -  Rok 2021 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. Krom 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. Zúčastnili jsme se také Dne za obnovu lesa. Jelikož provozujeme lesní sport, je také naší 

povinností lesu nějak pomoci. Pod taktovkou Lesů ČR jsme u Benešova vysázeli několik stovek malých dubů. 

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 
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zejm. Lenku a PavlaK (celková podpora ve všem možném), Pepu (správa webu a párování map), RadkaK 

(párování map), PavlaS a HonzuV (atletické tréninky), 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. Všem patří velký dík. 

Novinkou v naší činnost bylo zajištění nových map – jde o speciální podrobné mapy na orientační běh. 

Jejich tvorba je nákladná a mohli jsme si tedy nové mapy dovolit především díky dotacím. Zároveň jsou 

vlastní mapy klíčové pro naši sportovní činnost. Mapy od jiných oddílů se totiž musejí kupovat. Kromě 

stávající mapy u Hostivice máme tedy novou mapu u Braškova a u Ptic. Pracuje se také na další mapě u 

Loděnice. Nové mapy zásadně zlepší na tréninkové možnosti. 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. V kategorii do dvaceti let máme 17 členů. Činnost v roce 2021 ovlivněnou 

hodně omezujícími opatřeními spojenými s Covidem 19 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. Po loňské nedokončené sezoně A družstvo zahájilo letošní sezonu nadějně, 

remízou v Kolešovicích, odehrálo však pouhé tři zápasy a soutěž byla přerušena. Pokračování po novém roce 
ale vypadá nadějně a soutěž by se tentokrát měla dohrát v náhradních termínech.  

 

B družstvo dospělých - v soutěži Regionálního přeboru rovněž loňskou sezonu nedohrálo. Podzimní 

část soutěže v roce 2021 zahájilo družstvo nad očekávání úspěšně a po pěti odehraných kolech vévodí čele 

tabulky s plným bodovým ziskem. Snad ještě více než body potěší způsob jejich dosažení. Před sezonou 
jsme do družstva zařadily náš dorost ze šachového kroužku s mile překvapivým výsledkem.  

 

Kroužek dětí - Již pátým rokem běží kroužek dětí. Pravidelných pátečních tréninků se účastní v průměru 

šest dětí. Letošní rok byl velmi poznamenán pandemií, přes to se nám podařilo využít každé možnosti a 

s kroužkem jsme pokračovali i během letních prázdnin k veliké radosti dětí i nás dospělých.  Během léta jsme 
přidali pro zdatnější jedince i tréninkové středy. Členové kroužku se zapojili rovněž do dalších aktivit, jako byl 

srpnový turnaj v rapid šachu a zejména pak se někteří zapojili i do soutěží družstev dospělých, a to velice 
úspěšně. Výkony a výsledky B družstva jsou toho důkazem. Pro příští rok chystáme opět náborovou akci ve 

škole a k již vyprofilovaným hráčům bychom rádi doplnili nové adepty, což v letošním roce úplně nevyšlo. 

 

Turnaj v rapid šachu – konal se v tradičním termínu na začátku září, již 13. ročník otevřeného 

šachového turnaje „O pohár města Hostivice 2021“.  

K tradici se vrátil i počet účastníků a vysoká úroveň turnaje. V devíti kolech se utkalo 46 hráčů, statečných 
šachistů nebojících se korony. O šachovou kvalitu se postarali spolu s velmistrem Neumanem i šest mistrů, o 

snížení věkového průměru pak členové našeho šachového kroužku dětí včetně dívek.  Turnaj se konal pod 
záštitou paní starostky, bohužel již bez přispění tradičního sponzora, společnosti STARLIFE pana Roberta 

Změlíka. Nově přispěla restaurace Fort Roxy, které patří díky.  Poděkování patří ale zejména městu Hostivice 
za podporu, bez níž by se pořádání turnaje stalo velmi obtížně realizovatelným. 

V turnaji zvítězil, dá se říci tradičně velmistr Petrem Neumanem (GM) před naším hráčem mezinárodním 

mistrem Vasilem Tričkovem (IM) a FIDE mistrem Zdeňkem Hábou (FM). Další nejlepší zástupci našeho 
šachového oddílu se umístili v polovině tabulky. V juniorech si letos nenechal vítězství vzít naše dětská opora 

Vojta Spousta. Potěšil i poměrně velký bodový zisk dalšího odchovance Filipa Švába.   

http://www.obhostivice.cz/
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Po hezkém půldni duševní dřiny pak předala ceny vítězům a všem zúčastněným paní starostka Klára Čápová. 

Musher – klub Tlapky v tahu 
Hostivický oddíl sportu psích spřežení, Musher klub Tlapky v tahu, se zaměřuje především na podporu a 

rozvoj musherského sportu v České republice. Na první místo patří především podpora a motivace sportovců, 

a to jak lidí, tak i psů, a dále propagace mushingu mezi laickou veřejností. Členskou základnu klubu tvoří ke 

konci letošního roku 39 členů, z toho 5 šikovných dětí do 18 let. Celkem 33 členů má úspěšně splněnou 

závodní licenci pod Českou asociací sleddog sportů. Několika dospělými a zkušenými členy je taktéž tvořena 

trenérská základna klubu, jejímž posláním je zejména motivovat k pravidelné sportovní aktivitě, vzdělávat a 

připravovat jak členy klubu, tak širokou veřejnost na závody psích spřežení.  

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). Našimi členy 

jsou především sportovci z nedalekého okolí sídla klubu, avšak není výjimkou, že máme členskou základnu 

propletenou napříč celou republikou. Se členy se snažíme držet v co nejbližším kontaktu, k čemuž slouží 

především klubové akce, závody a tréninky, a také akce a závody jiných pořadatelů a klubů, kde sdílíme své 

zážitky z musherského sportu a předáváme si rady a zkušenosti. 

Klubové aktivity: - Letos máme za sebou další rok zásadně ovlivněný pandemií Covid-19. Klubová 

termínovka 2021 dostala opět velmi zabrat a mnoho akcí bylo, stejně jako v loňském roce, přesunuto nebo 

zrušeno. Jak klubové soustředění, tak oficiální závod Tlapkros se letos bohužel nekonaly. Uspořádat se nám 

však podařilo dobročinný dogtrek Tlapky na tahu, který nás tentokrát zavedl do Brd. 100 % výtěžku z této 
akce šlo na podporu Klubu nemocných cystickou fibrózou. Také koloběžkový den (beseda + servis + trénink) 

s partnerem našeho klubu se povedlo uspořádat. Zrušené akce a skupinové tréninky jsme se našim 
sportovcům snažili vynahradit formou virtuálních aktivit. Začátkem roku vzniklo klubové tréninkové video, do 

kterého se zapojilo veliké množství našich členů, snažili jsme se tak motivovat a pomoci sportovcům, kteří 

byli, vzhledem k nemožnosti trénovat ve skupinách, odkázáni sami na sebe. Na jaře také probíhala Velká 
jarní virtuální výzva, která obsahovala 3 tematické celky a mnoho dílčích úkolů. První tematický celek byl 

zaměřený na zdravý životní styl (zdravé stravování a kompenzační cvičení), druhý celek obsahoval běžecká a 
posilovací cvičení a v rámci třetího celku se plnily úkoly s našimi psími sportovci (klidné starty, strečink, 

kompenzační cvičení). V rámci tzv. bonusové výzvy jsme nahlédli do historie z roku 1925, kdy na Aljašce 
probíhala smrtící epidemie záškrtu. Díky musherům a jejich psím spřežením byla do zasažené oblasti 

dopravena vakcína a epidemie byla zažehnána. Úkolem našich členů bylo spojit síly a v daném časovém 

úseku pokořit stejnou vzdálenost, jakou tenkrát v nepředstavitelných podmínkách překonávali musheři a 
jejich psi. Po celý rok také probíhala v rámci našeho klubu již tradiční motivační bodovací soutěž, kdy se 

členům přidělují body za účast na závodech a další aktivity spojené s klubem a musherským sportem. 
Vyhlášení bodovací soutěže proběhlo v rámci vánoční besídky. 

 

Podzimní sezóna:  - Podzimní část sezóny byla co do množství nevirtuálních sportovních akcí a závodů o 

něco přívětivější než první polovina roku, čehož naši členové hojně využili a doháněli, co mohli. 

Z nejvýznamnějších musherských akcí, kde jsme letos měli zástupce našeho klubu, bych vyzdvihla MČR ČASS 
v canicrossu pořádaný Musher klubem JCC v Hluboké nad Vltavou. Jednalo se o první samostatné MČR pro 

disciplínu běh se psem. Tohoto závodu se účastnilo 10 našich členů a odvezli jsme si dvě bronzové medaile 
z juniorských kategorií.  

Další významnou akcí bylo MČR Hradecký Sprint a Mid pod taktovkou Musher clubu Metuje v Bělči nad Orlicí. 

V rámci tohoto závodu probíhalo MČR kolových disciplín se psy (kola, koloběžky, káry) a zároveň kvalifikace 

na mistrovství světa pod organizací ICF (International Canicross Federation) ve francouzském Plédran 2022. 

Na trasách tohoto MČR závodily 4 naše členky a přestože na medaili to tentokrát nestačilo, odvezli jsme si 

nádherný úspěch v podobě úspěšné kvalifikace členky Karolíny Ulčové na MS ICF v kategorii canicross.  

Dvě členky klubu se letos také poprvé zúčastnily zahraničního mistrovství, konkrétně Majstrovstvá Slovenska 

psích záprahov v Mošovciach u Velké Fatry pořádané Musher klubem Lučenec. I přes zkrácenou závodní 

sezónu padlo v letošním roce napříč oficiálními, hobby i virtuálními závody v individuálním musherském 

sportu neuvěřitelné množství nádherných úspěchů, úctyhodných výkonů i medailových umístění členů 

našeho klubu, za což jim patří obrovská gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci klubu. 
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Musher klub Tlapky v tahu se aktivně prezentuje prostřednictvím svých webových stránek 

www.tlapkyvtahu.cz  a současně informuje o všech svých akcích a dosažených výsledcích členů klubu na 

klubových facebookových stránkách www.facebook.com/tlapkyvtahu a instagramovém účtu 
www.instagram.com/tlapkyvtahu.  
 

Odbíjená 
Oddíl odbíjené je co do počtu členů nejmenším oddílem v rámci TJ. Oddíl v současné době nehraje žádnou 

soutěž pořádanou okresním svazem volejbalu. Polovina členů oddílu již patří do seniorské kategorie, která 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 turnajům Středočeském kraji.   

 

3. Vedlejší hospodářská činnost 
 

Pro financování hlavní sportovní činnosti provozuje TJ Hostivice, z.s. na základě stanov a živnostenského 
oprávnění vedlejší hospodářskou činnost – Turistickou ubytovnu - ubytovací služby, kterou muselo v  roce 

2021 přerušit na dobu rekonstrukce ubytovacích kapacit, kterou plánuje dokončit v roce 2022. Dalším 

zdrojem finančních prostředků je pronájem restauračních prostor na fotbalovém stadionu pro třetí stranu na 
základě smluvních ujednání. Současně měla TJ v roce 2021 příjmy z reklamních plnění a z pronájmu 

sportovních zařízení pro nečleny spolku. V roce 2021 obdržela TJ také finanční prostředky formou dotace od 
MÚ Hostivice a NSA – program „Můj klub 2021“.  

 

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

činnost během roku koordinuje výkonný výbor TJ, který se schází pravidelně 1x měsíčně (mimo letních 
školních prázdnin) ve složení:  

 
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 sportovní činností dohlíží kontrolní komise. 
Jednotlivé oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost většinou samostatně, pod vedením 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 31.12.2020 

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

Psí spřežení 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 

http://www.tlapkyvtahu.cz/
http://www.facebook.com/tlapkyvtahu
http://www.instagram.com/tlapkyvtahu
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Stav k 31.12.2021 

Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky Celkem 

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

fotbal 217 11 228 82 7 89 20 1 21 88 1 89

tenis 44 20 64 1 3 4 0 1 1 40 12 52

volejbal 10 2 12 0 0 0 0 0 0 10 2 12

šachy 49 6 55 9 3 12 2 0 2 38 0 38

orientační sporty 26 29 55 10 6 16 2 0 2 12 19 31

ASPV 92 133 225 61 80 141 10 0 10 14 53 67

Psí spřežení 5 34 39 1 0 1 1 2 3 3 28 31

Součet 443 235 678 164 99 263 35 4 39 205 115 320

DospělíMládež

čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS k 31. 12. 2021 

V roce 2021 došlo oproti loňskému roku ke zvýšení počtu členů TJ na celkový počet 678 členů a to zejména 

náborem nových členů (mládeže) v oddíle ASPV, kopané a Psích spřežení. V ostatních oddílech je stav 

členské základny stabilizovaný, případně dochází k mírnému zvýšení/snížení členské základny. 

6. Hospodaření organizace 

TJ Hostivice financuje svoji sportovní činnost z příspěvků členské základny, dotací místní samosprávy tj. 
městského úřadu Hostivice, dotací od NSA, 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 2022 požádala v rámci vypsaných dotačních programů opět o 

dotace NSA a také požádá o dotaci na rok 2022 i MÚ Hostivice. 
 

V oblasti majetku je TJ vlastníkem sportovního tenisového areálu pod hrází litovického rybníka a přilehlého 
okolí, dále správní budovy na fotbalovém stadionu.  

Bohužel ostatní pozemky sportovního fotbalového areálu jsou stále ještě majetkem státu a TJ využívá 

fotbalový areál na základě bezplatné výpůjčky od UZSVM, která je uzavřena do konce roku 2022. V současné 
době stále probíhá v rámci UZSVM projednávání žádosti TJ o převodu pozemků do vlastnictví TJ.  

 
Sestaveno z příspěvku 

jednotlivých oddílů: 

Radka Šafaříková, Karel Obrázek, Hana Picková, Pavel Ouhrabka, Jan Muller, 

Dominika Potměšilová, Josef Žebera 

5. 1. 2022 Schváleno na výborové schůzi VV TJ 

 

 
Za Tělovýchovnou jednotu Hostivice, z.s.  

Ing. Josef Žebera 
    předseda VV TJ Hostivice 

 

 
             

 


