
Vyjádření TJ Stolní tenis Praha k požadavku 50.000,-- Kč p. Pozlera

V době, kdy končil provoz Centra zábavy v Karlíně, řešil ing. Fuček zda bude možnost uskladnit 
vybavení Centra mezi obdobím od skončení provozu do případného zahájení provozu v sokolovně 
Ďáblice. Jediná nabídka, kterou jsme měli, byla z jedné úschovny na Pankráci, kde by toto bylo 
možno uschovat v dvou samostatných boxech s přístupem 24 hodin denně, ale celkově za 10.000,-- 
Kč měsíčně. Vzhledem k nejasnosti, jak dlouho ještě budou jednání kolem sokolovny Ďáblice trvat, 
kdy dojde k podposu nájemní smlouvy a jak dlouho potom bude trvat základní rekonstrukce do 
stavu, kdy by bylo možno tam vybavení převézt, ing. Fuček tuto možnost odmítl jako finančně 
neúnosnou. Vybavení Centra obsahovalo vybavení pro stolní tenis (ohrádky, stoly, výbojky) vyšší 
hodnoty a dále pak levný nábytek (židle, stoly, skříně). Užitná hodnota tohoto vybavení byla cca 
70.000,--  Kč,  avšak  za  tuto  částku  by se  nikdy neprodalo,  reálná  prodejní  cena  by byla  max. 
50.000,-- Kč. 
Ing. Fuček informoval ak. arch. Krčila, že nebude-li vybavení kam složit za rozumnou cenu, že 
dojde k jeho likvidaci  (rozprodeji  toho co  půjde prodat,  a  odvozu na skládku ostatního)  a  tím 
definitivně k zániku Centra, které se následně do sokolovny Ďáblice již stěhovat nebude. 
Ak. arch. Krčil sdělil, že je možno vše uskladnit u p. Pozlera v Kobylisích. Nespecifikoval cenu, ale 
řekl, že se domnívá, že to bude nějaká cena symbolická. S tímto tedy bylo vybavení přestěhováno 
firmou  Tavočer  do  domu p.  Pozlera  v  Kobylisích.  Cena  v  té  době  nebyla  od  p.  Pozlera  stále 
specifikována. 
Z domu bylo námi odvezeno asi po týdnu asi 8 krabic, které nám převezl pan Podrazil, v nichž byly 
provozní  věci,  které  používalo TTC Praha v době,  kdy hrálo v Billiard clubu Harlekýn.  Na p. 
Pozlera jsme bohužel museli půl hodiny čekat oproti domluvené době odvozu.
V půlce června 2015 byla sokolovna ve stavu, kdy byla dokončena čistá stavba (byly hotové vnitřní 
omítky  včetně  štuků  a  byla  relativně  rovná  betonová  podlaha)  a  zároveň  došly  peníze  na 
rekonstrukci. Proto bylo představenstvem rozhodnuto, že se tam vybavení přestěhuje (přesně po 5 
měsících uskladňování u p. Pozlera) a na deset dní se spustí provoz. Jediný, kdo proti tomuto v 
představnestvu byl, byl p. Pozler. V té době jsme nechápali proč. Nikdo jsme neuměli sehnat peníze 
na další práci, takže ta by stejně nepokračovala nejenom celý zbytek června, ale i celé prázdniny, 
protože nikdo tam na dluh pracovat nechtěl. P. Pozler svůj nesouhlasný postuj odůvodňoval nutností 
složit a před prací následně postavit lešení, což je otázka 2 x 1 hodiny. Pravý důvod tohoto postoje 
p. Pozlera jsem pochopil až počátkem března 2016, k čemuž se ještě vrátím. 
Při zpětném stěhování čekali stěhováci na p. Pozlera hodinu, což prodražilo stěhování o 1.000,-- Kč 
(prostoj 1 hodiny pro dvě auta a 4 pracovníky). 
Vybavení se přestěhovalo do sokolovny, běžel deset dní zkušební prozov, díky němuž hráči viděli, 
že sokolovna není jenom něco imaginárního a že se v ní opravdu něco udělalo a na dokončení 
rekonstrukce se začali skládat formou darů. TTC Praha si předplatilo hru do konce školního roku, 
tedy do června 2016. Díky tomu mohly od července  práce opět pokračovat.
V září se v sokolovně znovu rozjel provizorní provoz. Hrálo se zde do půlky října, kdy se musely 
přestat  hrát  v  sokolovně soutěže,  protože teplota  klesla  pod předepsaných 15 stupňů. Dále zde 
trénovali pouze žáci a hrálo zde pár otužilých hráčů z rekreačního oddílu.
Požadavek na úhradu nájmu za uskladnění v té době stále od p. Pozlera nebyl, přesto že ho ing. 
Fuček urgoval kvůli účetní závěrce. Pokud by to chtěl dát jako půjčku či dar nebo kombinaci toho, 
muselo by to projít účetnictvím do 31. 12. 2015. To se nestalo. P. Pozler nic nedodal ani během 
ledna a ani do avizovaného data uzavření účetního roku 2015. Ten byl uzavřen koncem ledna, kdy 
jsme podali daňové přiznání, čímž bylo zpečetěno, že rok 2015 již nelze ani zpětně otevřít a něco do 
něj zpětně doúčtovat. Asi týden po tom přinesl p. Pozler smlouvu o dluhu 50.000,-- Kč (cena zjevně 
dle skladu na Pankráci, akorát že tam byl non stop přístup, takže by nevznikl prostoj při stěhování, 
který nás stál 1.000,-- Kč) se splátkovým kalendářem, který ale již byl po expiraci, takže podle této 
smlouvy  by  již  bylo  nutno  zaplati  částku  celou  včetně  penále.  Představenstvo  tuto  smlouvu 
samozřejmě na  své  schůzi  2.  2.  2016,  kde  byla  poprvé  předložena,  neodsouhlasilo.  To je  jako 
situace, kdyby vám někdo přinesl fakturu za služby po půl roce a už několik dní po splatnosti a 



chtěl za tyto dny zaplatit penále. 
Situace byla zhruba po měsíci navíc taková, že ing. Fuček koupil garáž, do které by bylo možno 
polovinu věcí (těch cennějších) uskladnit, levnější nábytek by se zlikvidoval a následně by se koupil 
v  bazaru  nový.  Ing.  Fuček  mohl  vypověďět  z  garáže  podnájemníka,  který  platil  za  podnájem 
2.000,-- Kč/měsíc. 
Byla tedy možnost,  pokud bychom znali  cenu předem,  uskladnit pouze polovinu vybavení za 
5.000,-- Kč/měsíc na Pankráci a zbytek vybavení zlikvidovat. Následně potom po měsíci převézt 
vybavení do garáže na zbylé 4 měsíce. Náklady na skladování by tak byly 5.000,-- Kč + 4 x 2.000,-- 
Kč = 13.000,-- Kč. Místo zlikvidovaných skříní, stolů a židlí by se koupily nové v bazaru, které by 
se pořídily do max. 10.000,-- Kč. 

Za této situace chápu, proč byl p. Pozler proti přestěhování v červnu 2015, protože kdyby u něj bylo 
vybavení nejméně až do srpna 2015 a požadoval by 70.000,-- Kč. Navíc, když nebyly peníze, byla 
by pro něj velká šance, že se vše protáhne ještě déle, třeba až do prosince 2015 a on měl vidinu 
dalších 40.000,-- Kč navíc. 

Předstva p. Pozlera byla, že v době, kdy sokolovna nebyla dodělaná a sháněla se každá koruna, že 
lidé, kteří již ze svých peněz vložili do rekonstrukce přes 700.000,-- Kč, složí ještě další peníze, 
které dostane p. Pozler, který hotovostně do sokolovny vložil včetně členského příspěvku necelé 
4.000,-- Kč. Všechny ostatní částky, kterými argumentuje, jsou jenom fiktivní zatím nikdy účetně 
nedoložené peníze!!!

V Praze dne 26. 10. 2016 Ing. Miloslav Fuček 
Předseda TJ Stolní tenis Praha, z.s.


