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Roční zpráva o činnosti TJ Hostivice, z.s.

za období 7/2015 – 6/2016

Roční zpráva o činnosti TJ Hostivice je zpracována za období od 1.7.2015 do 30.6.2016
(školní a sportovní soutěţní rok) na základě podkladů jednotlivých sportovních oddílů TJ jako
podklad pro jednání výkonného výboru a přípravu VH v září 2016.
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1. Základní informace o organizaci
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
WWW.
Spisová značka:

TJ Hostivice, z.s.
Hostivice, Litovická 452, 25301
16949412
CZ16949412
spolek
www.tjhostivice.sweb.cz
L 1747 vedená u Městského soudu v Praze
2. Hlavní činnost organizace

TJ Hostivice má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami, a tato činnost je
zabezpečování, provozování a rozvoj tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových
aktivit. TJ za poslední školní realizovala hlavní činnost organizace, a to zejména:
1) Provozovala soutěţní i nesoutěţní sportovní a pohybovou činnost, vytvářela pro ni
materiální, provozní a organizační podmínky v oddílech TJ (oddíl fotbalu, volejbalu,
tenisu, šachu, orientačního běhu a sportu pro všechny).
2) provozovala, udrţovala a prováděla opravy vlastních sportovních zařízení - fotbalové
hřiště včetně zázemí, tenisové kurty včetně zázemí a současně vytvářela tak moţnosti
uţívání svých sportovišť pro členy TJ i dalších zájemců z řad sportovní veřejnosti.
3) Při zabezpečování sportovní činnosti spolupracovala zejména se samosprávou (Městský
úřad Hostivice), státní správou, ostatními spolky města Hostivice, základní školou i
jednotlivci z řad sportovní veřejnosti.
Stručné zprávy oddílů
Sport pro všechny
Sport pro všechny provozuje v rámci své sportovní činnosti následující oddíly dle věku a
sportovního zaměření, které pravidelně cvičí v pronajatých prostorách sálu místní sokolovny,
školní tělocvičny ZŠ a dalších sportovních prostor. Nevýhodou tohoto oddílu je skutečnost, ţe
nemá vlastní sportovní zařízení, ve kterém by mohl provozovat svoji sportovní činnost a tudíţ
musí si cvičební prostory za úplatu pronajímat.
Rodiče a děti - v hodinách se snaţíme o celkový rozvoj základních pohybových dovednosti
a rodiče představují pomocníka, který zprostředkovává kontakt mezi cvičitelem a dítětem.
Vše se děje formou hry a zábavné formy pro dítě.
Hopík – cvičení pro předškolní děti. V rámci cvičení pracujeme jak s nářadím, tak vyuţíváme
netradiční cvičební pomůcky, jako jsou overbally, padák, florball, gym gamme, cílem je
vštěpit dětem základní sportovní dovednosti, tak abychom dosáhli všestranného rozvoje
pohybových dovedností.
Oddíl sportovní gymnastika TeamGym - děti se tu učí základům sportovní gymnastiky a
do budoucna se bude věnovat závodně TeamGymu. Trénuje se celkem 4 hodiny týdně
s přibliţně 30 dětmi. Mají za sebou jiţ spoustu závodů, kde se umístili na předních místech.
Florbal pro mladší a starší žáky - trénují ve sportovní hale v Jenči a mají nyní celkem 45
členů. Cílem je vyplnit volný čas dětí aktivním pohybem, místo trávení času u počítače či
televize. Účastní se pravidelně Republikové florbalové soutěţe ČASPV.
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Taneční gymnastika Marešky - tradičně, jiţ přes 22 let slaví úspěchy se svými
vystoupeními jak na závodních přehlídkách pódiových skladeb, tak na různých společenských
akcích. Tančí hlavně to, co se jim právě líbí a do čeho mají chuť, převáţně jde o scénický,
moderně – výrazový tanec.
Zumbu pro děti - jedná se o velice oblíbené sportovně taneční cvičení na veselou a
zábavnou hudbu.
Cvičení pro seniory - je zaměřené především na osoby postiţené civilizačními chorobami.
Součástí akcí jsou i různé akce a pochody ve volné přírodě s tematickým zaměřením.
Oddíl sportu pro všechny dále pořádá ve spolupráci s dalšími spolky sportovní a společenské
akce pro své členy i občanskou veřejnost.
Pravidelně se kaţdý rok opakují akce typu:
Sportovní víkend pro seniory- kde se účastní cca 30-40 sportovních nadšenců z Hostivice
a Prahy-západ
Dětská mikulášská-podvečer, který pravidelně na počátku prosince připravují cvičitelky a
cvičitelé TJ Hostivice a kterého se v sále Sokolovny Hostivice zúčastnilo přes 130 dětí
provázených rodiči i prarodiči.
Víkend s Hopíkem - víkendová akce pro děti a jejich rodiče, kde v krásné prostředí
v přírodě a vybraném pronajatém ve sportovním areálu jsou připraveny různé sportovní
pohybové aktivity pro děti včetně procházek do okolí. Obvyklý počet účastníků je 50 – 60
osob.
Atletické závody - „Děti v pohybu – další pravidelná akce, kterou TJ Hostivice pořádá ve
spolupráci s Regionálním centrem Asociace Sport pro všechny Praha – západ. Soutěţí se
v mládeţnických atletických disciplínách a to běh 20m, běh 100m, běh 400m, běh 800m,
skok do dálky, hod do dálky. Účastníci soutěţí jsou děti okresu Praha-západ a akce se koná
ve venkovním atletickém areálu ZŠ Rudná, které je pro akci ideálním místem.
Den s (ne)tradičními sporty nebo HoH
Jedna z tradičních akcí TJ, kterou se pravidelně mladá generace probouzí ze zimního spánku
a sportovní formou zahajuje jarní sportovní sezonu. Akce je pořádána s finanční podporou
města Hostivice a České unie sportu – projektu Sportuj s námi. Během dopoledne jsou
připraveny všechna sportovní stanoviště jako opičí dráha, velká trampolína, balancování na
chůdách i špalících, pedala, skoky v pytli, házení gymbally i míčky ze sítěk, florball, lyţe,
tenis, softball, líný tenis, dribling s balony, střelba na branku, běhy a takésoutěţe pro
nejmenší i (baby soutěţe), součástí jsou také hry typu– kubb, kroket, möllky,
freesbee. Odměnou pro děti jsou sladkosti a pro vítěze v bodovaných disciplínách drobné
věcné dárky. Této tradiční akce se obvykle účastní 120 – 150 dětí všech věkových kategorií.
Informace o činnosti oddílu a podrobnosti o sportovních aktivitách je moţné najít na
www.aspvhostivice.sweb.cz
Kopaná:
Oddíl kopané měl v soutěţním ročníku 2015/2016 zastoupení fotbalových týmův soutěţích
Okresního přeboru Prahy - západ a 1 muţstvo ve 4. třídě dospělých. Jednalo se o muţstva
mládeţe a dospělých, které skončili na následujících místech tabulky:
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Okresní přebor:





Starší přípravka
Mladší ţáci
Starší ţáci
A tým muţů

 B tým muţů

6.místo
6.místo
6.místo
6.místo

v
v
v
v

Okresním přeboru starších přípravek skupina C
Okresním přeboru mladších ţáků skupina B
Okresním přeboru starších ţáků
Okresním přeboru

6.místo 4.třída skupina B

U všech výše uvedených týmů, které se aktivně zapojili do soutěţí poţádaných pod hlavičkou
FAČR tvořili realizační tým kaţdého druţstva minimálně jeden vedoucí týmu a jeden trenér, u
A týmu dospělých navíc působil i jeden asistent trenéra.
Bez přihlášení do soutěţe pořádané FAČR soutěţe jsme připravovali „předpřípravky“,kde se
začínají učit fotbal děti ve věku 3-6 let, pod odborným vedením 2 trenérů.
Pro soutěţní ročník 2016/2017 jsme nově přihlásili dorostenecký tým a posílili vedení
jednotlivých mládeţnických muţstev vzhledem k nárůstu zájmu. U kaţdého mládeţnického
týmu budou působit dva trenéři a vedoucí muţstva se bude odpovědný za organizační
věci.V novém soutěţním ročníku 2016/2017 jsme do soutěţí přihlásili 3 týmy mládeţe
(okresní přebor) a 2 týmy dospělých (A – okresní přebor, B – IV třída.). Na své nejlepší
fotbalová léta vzpomíná i tým „stará garda“, která si v rámci udrţení kondice zahraje několik
fotbalových utkání se svými stejně „mladými vrstevníky“.
Stejně jako v sezoně 2015/2016 budeme pracovat s nejmladšími fotbalovými nadějemi
muţstvo“ předpřípravky“, kde se děti věku 3-6 let naučit základy fotbalu tak, abychom
v příštím období mohli opětovně přihlásit druţstvo přípravek do fotbalových soutěţí. Zatím
budou hrát pouze přátelské utkání se svými vrstevníky a celkem tři trenéři se budou snaţit
formou hry děti připravit na jejich fotbalovou karierů.Aktuální informace o sportovním dění
fotbalového oddílu jsou na www.fotbalhostivice.cz

Tenis
Oddíl v sezóně 2015 přihlásil do soutěţí jedno smíšené druţstvo mladších ţáků a jedno
starších ţáků. Druţstvo mladších ţáků hrálo III. B třídu, ve které skončilo těsně na 2. místě,
tedy prvním nepostupovém místě. Druţstvo starších ţáků hrálo III. A třídu a skončilo na 5.
místě z osmi účastníků. Během sezóny 2015/2016 oddíl poprvé pořádal oficiální turnaj pod
hlavičkou ČTS a celkem 4 turnaje pro členy i nečleny oddílu.
Turnaj ČTS: 12. 7. 2015, Hostivice Prince Baby Cup 2015 (19 účastníků z celé republiky)
Klubové turnaje: Hostivice Open, Turnaj dvojic-muţů, Turnaj smíšených dvojic, Turnaj pro
děti od 8 do 14 let. Kaţdého turnaje se zúčastnilo cca 20 hráčů. Během celé sezóny byl v
areálu vyčleněn prostor pro tréninky dětí a mládeţe pod vedením vyškoleného trenéra.
Tenisové hře se v areálu učí zhruba 25 dětí od 3 do 15 let. Nejlepší z věkové kategorie
starších ţáků vytvořili reprezentační druţstvo oddílu (3 dívky a 9 chlapců), které odehrálo v
sezóně celkem 7 mistrovských zápasů ve III. A třídě. Úspěšnější byli mladší členové oddílu,
kteří v soutěţi mladších ţáků ve III. B třídě vybojovali v celkem 6 zápasech s jedinou
poráţkou krásné 2. místo (uţ podruhé za sebou). Proběhla prezentace oddílu na Dětském dni
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v Hostivici – hry pro děti s tenisovou tématikou a prezentace oddílu formou nástěnky na
slavnostech města Hostivice.
V červenci a srpnu se na kurtech oddílu konaly pro děti 3 turnusy tenisového kempu vedené
členy oddílu. Akce se zúčastnilo cca 35 dětí ve věku 5-14 let.
Byly provedeny terénní úpravy prostoru vedle tenisového areálu za účelem budoucího
moţného rozšíření areálu. Opraven byl poškozený plot oddělující areál od sousední zahrady.
Dále pak pravidelné sekaní trávníku, úprava ţivého habrového plotu, odstraňování plevelů z
kurtu, pravidelná údrţba 4 antukových dvorců a jedné odrazové zdi, oprava hadic na kropení
kurtů a nákup nového čerpadla, oprava a údrţba nářadí na kurty (síťovačky, hrabla) a nákup
nových laviček a ţidlí.Provedení úprav venkovního sezení, pořízení slunečníku.
Aktuální informace o dění v rámci tenisového oddílu jsou na www.tenishostivice.cz

Orientační běh
Oddíl orientačních sportů zaměřuje hlavně na společné akce rodin s dětmi. Ty vhodně
doplňuje skupiny zkušených dospělých – ti také tvoří trenérskou a instruktorskou základnu.
V neposlední řadě se podařilo posunout dále i dospělou část našeho závodního pole, coţ se
projevilo nakonec také účastí na mistrovství republiky štafet a druţstev, kde jsme sice po
medailích nesahali, ani jsme takovou ambici neměli, leč reprezentovali jsme důstojně. Školní
mládeţ se v roce 2015 například umístila velmi pěkně v oblastním přeboru školních druţstev,
kde získala bronzový pohár a ještě navrch jedno páté místo.Měli jsme také jednoho účastníka
v otevřené kategorii letošního mistrovství světa v cyklistickém orientačním závodě (MTBO),
jeţ se konalo v létě v okolí Liberce. O něco později jsme měli větší účast 4 dospělých a
dokonce i 2 dětí na tradičním mistrovství světa ve SMiKu. Byli jsme tak zastoupeni na všech
krajských závodech pro Prahu a pro Středočeský kraj. Třešničkou na dortu pak byla účast na
velkých, nesmírně populárních a ţádaných závodech Pěkné prázdniny v Českém ráji, Mekce
to středoevropského orienťáku. Dluţno dodat, ţe většina mladých účastníků zatím startuje v
kategorii HDR, tedy rodiče s dětmi. Velká část dětí se jiţ odváţila startovat samostatně a
takovou situaci zvládá velmi dobře. Dokonce si děti velmi dobře vedly i při samostatném
startu dvojic při nočním orientačním závodě.
Během roku jsme se věnovali tréninku orientačních dovedností, zábavným akcím, nejčastěji
to byl namíchaný koktejl obojího. Ze škály aktivit vybíráme:
 bodovací závod (skorelauf): klade důraz na procvičení rychlého výběru optimální trasy
mezi kontrolními stanovišti a zároveň na vyhodnocení bodového zisku u jednotlivých
kontrol
 azimutová hra: procvičování jednoduchého nastavení azimutu, tedy odchylky od
severu;
 matoucí kontroly: velmi těţký trénink detailů mapové orientace v terénu
 cykloorienťák - jednoduchá verze MTBO, tedy odrůdy orientačního sportu
provozované na kolech
 lesní škola - klasický trénink běhu a mapování zahalený do hávu společné akce, kde
se děti mohou vyřádit a dospělí poklábosit a kde se zároveň účastníci naučí nebo
procvičí některé základní triky
 paměťový závod - procvičení několika různých druhů paměti a uchovávání
 informací obrazových i logických.
Byli jsme tak zastoupeni na všech krajských závodech pro Prahu a pro Středočeský kraj.
Třešničkou na dortu pak byla účast na velkých, nesmírně populárních a ţádaných závodech
Pěkné prázdniny v Českém ráji, Mekce to středoevropského orienťáku. Dluţno dodat, ţe
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většina mladých účastníků zatím startuje v kategorii HDR, tedy rodiče s dětmi. Velká část
dětí se jiţ odváţila startovat samostatně a takovou situaci zvládá velmi dobře. Dokonce si
děti velmi dobře vedly i při samostatném startu dvojic při nočním orientačním závodě.
Oddíl orientačního běhu poskytuje o sobě informace prostřednictvím svého webu
ob.hostivice.cz
3. Vedlejší hospodářská činnost
Za účelem financování hlavní sportovní činnosti provozuje TJ Hostivice, z.s. na základě
stanov a ţivnostenského oprávnění vedlejší hospodářskou činnost – „Ubytovací sluţby“.
Dalším zdrojem finančních prostředků je pronájem prostor pro provozování restaurační
činnosti třetích osob na základě smluvních ujednání. Současně měla TJ v daném období
příjmy z reklamních plnění a také z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny spolku.
Podrobné finanční údaje jsou uvedeny v přílohách.
4.Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Hostivice je podle stanov shromáţdění delegátů oddílů (valná
hromada). Nejvyšším výkonným orgánem TJ je výkonný výbor, který zabezpečuje a
koordinuje pravidelnou hlavní i vedlejší činnost spolku. Výkonný výbor (7 členů) se
pravidelně schází jednou měsíčně (mimo letních školních prázdnin). TJ Hostivice organizačně
zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu, orientačního běhu a sportu pro všechny.
Nad hospodařením TJ i vlastní činností dohlíţí tří členná kontrolní komise.
Členové výkonného výboru i revizní komise jsou voleni shromáţděním delegátů na 4 leté
období. Jednotlivé oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, pod
vedením členů výboru jednotlivých oddílů, kteří v součinnosti s výkonným výborem zajišťují
denní provoz sportovních areálů a vlastní sportovní činnost.
Statutárním orgánem je předseda výkonného výboru TJ: Ing. Josef Ţebera
V období 2015/2016 nedošlo k ţádným změnám ve sloţení statutárních orgánů (sloţení
výkonného a revizní komise)
5. Členská základna – k 31.12.2015
TJ Hostivice evidovala k 31.12.2015 celkem 527 členů, z toho 298 mládeţe do 18 let.
(čerpáno z podkladů informačního systému IS CUS).
V prvém pololetí 2016 došlo k náborům nových členů v oddílech kopané, sportu pro všechny
a orientačního běhu, coţ se určitě projeví v nárůstu členské základny spolku ke konci roku
2016.
5.Hospodaření organizace
TJ Hostivice financuje svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní
samosprávy, příspěvku Krajského úřadu, ministerstva školství, provozováním vedlejší
hospodářské činnosti a pronájmu vlastních sportovních zařízení.
Některé akce pořádané TJ jsou v rámci akce „Sportuj s námi“ kofinancované v rámci této
akce Českou unií sportu.
TJ za účetní rok 2015 dosáhla výsledku hospodaření x,xx Kč. TJ v současné době vykazuje
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
Sestavil
Dne
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