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Bilance šesti let
TJ Stolní tenis Praha vznikla v červnu 2010 z podnětu členů 

TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. 
Svatobor Fuček a Pavel Vandas. 

Historie TJ Stolní tenis Praha je zatím krátká. Koncem června 
2010 jsme převzali  od TTC Praha  hernu  stolního tenisu Centrum 
zábavy včetně závazků a pohledávek. K 19. 1. 2015 Centrum zábavy 
Karlín ukončilo činnost, protože se budova, v kterém se nacházelo, 
zbourala a staví se místo ní kanceláře. 

Nastaly jednání, které vedly k podpisu nájemní smlouvy na 
deset  let  v  sokolovně ve  starých  Ďáblicích.  Po  finančně  i  časově 
náročné  rekonstrukci  byla  sokolovna  uvedena  do  provizorního 
provozu 1. 2. 2016. Před tím jsme měli ještě provizornější provoz 
deset  dní  koncem června 2015 a potom od září  do poloviny října 
2015. V červenci a srpnu 2016 je v plánu dokončení rekonstrukce a 
následně od září 2016 již plný provoz.

Největším partnerem je TTC Praha, které zde má rekreační 
oddíl, nyní má již 9 týmů v registrovaných soutěžích a prořádal zde 
pravidlené turnaje o víkendech i v týdnu.  Vše se obnovuje po skoro 
roku bez vlastní herny

Ing. Miloslav Fuček
Předseda TJ Stolní tenis Praha, z.s.

Jak a proč jsme vznikli
TJ Stolní tenis Praha vznikla za účelem provozování Centra 

zábavy a rozvoje stolního tenisu v Praze na rekreační a nižší soutěžní 
úrovni v Praze. Vznikli jsme 1. 6. 2010 dnem registrací stanov na 
MV  ČR  pod  č.j.  VS/1-1/80170/10-R.  Nyní  jsme  jako  spolek 
evidování Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L21637.

Poslání TJ Stolní tenis Praha
TJ Stolní tenis Praha provozuje hernu stolního 

tenisu pro veřejnost Centrum stolního tenisu včetně 
doplňkových činností, služeb a dalších volnočasových 
aktivit.



Dosavadní činnost 
Naše cíle a jejich plnění

Naše cíle  vyplývají  z  poslání  TJ  Stolní  tenis  Praha a  patří 
mezi ně zejména:

1) provozování herny stolního tenisu pro veřejnost Centrum 
stolního  tenisu,  Kokořínská  204/28,  Praha  8  –  Ďáblice.  Aktuální 
informace  o  ní  jsou  na  internetové  adresa 
www.centrumstolnihotenisu.cz. 

2)  spolupráce  s  partnery  pro  doplňkové  sportovní  i 
nesportovní činnosti a další volnočasové aktivity. 

Turnaje pro veřejnost

Naše projekty
1. Centrum stolního tenisu
Centrum  stolního  tenisu  je  herna  stolního  tenisu,  v  níž  je 

celkem 7 stolů značky Stiga.  Informace o provozu a akcích v herně 
najdete na Internetu na adrese www.centrumstolnihotenisu.cz.



2. turnaje pro veřejnost
O  víkendech  probíhají  v  herně  pravidelné  turnaje  pro 

veřejnost  v  jedné  až  dvou  kategoriích,  které  pořádá  TTC Praha, 
mimo sezónu zde jsou turnaje Grand Prix CZ v jedné výkonnostní 
kategorii.  Novinkou  od  roku  2015  jsou  mládežnické  turnaje  pro 
veřejnost okresní a rekreační úrovně. 

3. prodej sportovních potřeba  a občerstvení
V  Centru  stolního  tenisu  organizujeme  prodej  sportovních 

potřeba na stolní tenis a občerstvení pro hráče. 
4. tréninky a kempy
V herně probíhají tréninky a tréninkové kempy pod vedením 

trenérům, které organizuje TTC Praha.
5. Příměstské tábory
Společně s TTC Praha pořádáme o prázdninách příměstské 

tábory pro děti zaměřené na stolní tenis. 

Pro koho pracujeme a kdo se může 
stát naším členem

TJ  Stolní  tenis  Praha  poskytuje  služby  širové  veřejnosti 
rekreačních stolních tenistů od začátečníků po pokročilé hráče a pro 
své  členy.  Členem  se  může  stát  jakýkoli  zájemce  o  hru  stolního 
tenisu.

Co nabízíme
Účast na turnajích ve stolním tenisu pro veřejnost.
Možnost zahrát si v herně stolního tenisu pro veřejnost.
Pronájmy částí centra pro různé volnočasové aktivity



Finanční přehled
Rozvaha

Aktiva
Oběžná aktiva
Pokladna....................................................................1
Bankovní účty...........................................................0
Ostatní přímé daně....................................................1
Provozní zálohy......................................................46
Odběratelé...............................................................22
Náklady příštích období........................................175
Celková aktiva.....................................................245

Pasiva
Dodavatelé............................................................920
Jiné závazky..........................................................680
Vlastní jmění........................................................-991
Výsledek hospodaření..........................................-325
Celková pasiva.....................................................284

Rozvaha je uváděna v tisících Kč.



Přehled příjmů a výdajů
Příjmy
Tržby za služby.........................................................8
Tržby z nájmů stolů na stolní tenis.......................136
Prodej inventáře......................................................17
Prodej šrotu.............................................................10
Pokuty.......................................................................7
Trýby z ostatních nájmů..........................................15
Tržby z prodeje zboží..............................................17
Jiné ostatní výnosy................................................340
Dary.........................................................................86
Členské příspěvky.....................................................7
Celkem příjmy......................................................643

Výdaje
Materiál spotřeba....................................................40
Energie......................................................................1
Propagace..................................................................1
Nájmy....................................................................125
Ostatní nájmy............................................................7
Pojištění.....................................................................7
Mzdové náklady....................................................125
Ostatní služby..........................................................42
Kopírování a tisk.......................................................5
Telekomunikační služby...........................................4
Obsluha recepce......................................................35
Nákup zboží............................................................12
Opravy a udržování...............................................472
Doprava a stěhování................................................40
Nákup inventáře......................................................15
Nájem vybavení a půjčovné....................................16
Celkem výdaje......................................................947
Výsledek hospodaření.........................................-304

Přehled je uváděn v tisících Kč.
Pohledávky po splatnosti delší než 1 rok:

Digital bee s.r.o., Lodecká 1181/4, Praha 1   - Internet 510,-- Kč
Pohledávka převzata od TTC Praha



Struktura TJ Stolní tenis Praha
V čele TJ Stolní tenis Praha stojí představenstvo TJ, v jehož 

čele  je  předseda  TJ.  Představenstvo  je  voleno  na  5  let  členskou 
schůzí TJ, která je nejvyšším orgánem TJ a schází se nejméně jednou 
ročně.   Do  výlučné  pravomoci  členské  schůze  náleží  schvalovat 
rozpočet a zprávu o hospodaření, ale i zprávu o činnosti TJ a plán 
činnosti TJ.  

Členem  TJ  se  může  stát  fyzická  nebo  právnická  osoba. 
Členství  vzniká  podáním  písemné  přihlášky,  kterou  registruje 
představenstvo TJ. 

Představenstvo TJ Stolní tenis Praha pracuje v současné době 
v tomto složení:

Předseda: Ing. Miloslav Fuček
Místopředseda Akad. arch. Marek Krčil
Místopředseda: Václav Zahradník
Zástupce TTC Praha David Mutl
Člen představenstva Petr Pozler
Sídlem TJ Stolní tenis Praha je Viktorinova 1210/8, 140 00 

Praha 4.
e-mail: tjstp@pingpongpraha.cz
http://www.centrumstolniho tenisu.cz
Bankovní spojení:
 FIO a.s., 2300070018/2010
Evidováno: Městským soudem v Praze, L 21637
IČO: 22866752

Poděkování
sponzorům a dárcům     

za přímou finanční podporu:
Ing. Miloslavu Fučkovi
Ak. arch. Marku Krčilovi
TTC Praha - klubu stolního tenisu
Martinu Habovi
Petru Pozlerovi

mailto:ustredi@icok.cz


funkcionářům a spolupracovníkům
Ing. Miloslavu Fučkovi – předsedovi TJ
Marku Krčilovi - místopředesdovi TJ
Václavu Zahradníkovi – místopředsedovi TJ
Petru Pozlerovi
Janu Hadrbolcovi
Dušanu Dvořákovi
Jiřímu Podrazilovi

a  všem  členům  i  nečlenům  TJ  a  TTC  Praha,  kteří 
jakoukoli formou pomohli při realizaci naší činnosti

V Centru stolního tenisu Ďáblice probíhá série turnajů 
mládežnických kategorií okresní úrovně Velké  cena Centra stolního 

tenisu Ďáblice pořádáná TTC Praha.



CST Ďáblice před rekonstrukcí a po  rekonstrukci.



Středeční turnaj Grand Prix CST Ďáblice



Tělovýchovná jednota
Stolní tenis Praha

Viktorinova 1210/8
140 00 Praha 4 - Nusle

tel.: 222 315 265 recepce
731 387 168 recepce

603 451 965 předseda
tjstp@pingpongpraha.cz

www.centrumstolnihotenisu.cz


