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Slovo předsedy
TJ Stolní tenis 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. 

Naším hlavním klientem a  partnerem je  TTC Praha.  Mezi 
další  partnety  patří  TJ  rekreačních  sportů  Praha  a  Informační 
centrum oddílů a klubů. 

Hlavní aktivitou Centra zábavy je stolní tenis, ale snažíme se 
rozvíjet i jiné činnosti. Ve spolupráci s TJ ORS Praha jsou to dvakrát 
ročně  šachové  turnaje  a  posilovna,  ve  spolupráci  s  Informačním 
centrem oddílů a klubů jsou to trojboje – stolní tenuis, stolní fotbal a 
šipky a další aktivity, jako příměstské tábory pro děti apod. 

Ing. Miloslav Fuček
Předseda TJ Stolní tenis Praha

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.

Poslání TTC Praha
TTC Praha provozuje hernu stolního tenisu pro 

veřejnost  Centrum  zábavy  včetně  doplňkových 
činností a služeb



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 
zábavy, Sokolovská 96a, Praha 8 – Karlín, která se nachází cca 200 
m  od  stanice  metra  Křižíkova  v  proluce  mezi  domy.  Aktuální 
informace o ní jsou na internetové adresa www.centrumzabavy.info. 
Hernu jsme převzali  1.  7.  2010  od TTC Praha včetně závazků a 
pohledávek. 

2)  spolupráce  s  partnery  pro  doplňkové  sportovní  i 
nesportovní činnosti jako je stolní fotbal, šipky, deskové hry apod. 

Herna stolního tenisu Centrum zábavy

http://www.centrumzabavy.info/


V herně probíhají pravidelné víkendové turnaje stolního tenisu, 
včetně Vánočního Stiga turnaje. Většina turnajů má i samostatnou 

kategorii žáků. Hraje se ve třech výkonnostních kategoriích.



Jedním z nějvětších víkendových turnajů je Velký turnaj OZP





Některé turnaje jsou o medaile, jiné o poukázky na zboží  a některé o 
věcné ceny. 



Naše projekty
1. Centrum zábavy
Centrum zábavy 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.centrumzabavy.info. 

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

veřejnost ve třech výkonnostních kategoriícíh – Rekreant A – Elite, 
Rekreant B – Optimum a Rekreant C – Standard, které provozuje 
TTC Praha. 

3. CZ liga
CZ liga je dlouhodobou soutěží ve stolním tenisu jednotlivců, 

která se hraje v Centru zábavy dvoukolově.  Pořadatelem je  TTC 
Praha.

3. prodej sportovních potřeba  a občerstvení
V Centru zábavy 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. Centrum volného času
Informační centrum oddíklů a klubů a TJ rekreačních sportů 

Praha provozují v Centru zábavy CVČ. 

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.

http://www.centrumzabavy.info/


Na některých turnajích se v nejsilnější kategorii schází hráči velmi 
dobré úrovně. Občas sem zavítají i divizní hráči nebo hráči z 3. ligy



Finanční přehled
Rozvaha

Aktiva
Oběžná aktiva
Peníze......................................................................26
Bankovní účty.........................................................15
Celková aktiva.......................................................41

Pasiva
Závazky.................................................................558
Celková pasiva.....................................................558

Rozvaha je uváděna v tisících Kč.
Přehled příjmů a výdajů

Příjmy
Tržby za služby.....................................................337
Tržby z prodeje zboží..............................................30
Dary...........................................................................8
Celkem příjmy......................................................375

Výdaje
Nájmy....................................................................318
Spotřeba energie....................................................165
Mzdové náklady........................................................6
Ostatní služby..........................................................20
Pojištění.....................................................................4
Kopírování a tisk.......................................................1
Telekomunikační služby.........................................10
Obsluha recepce......................................................43
Nákup zboží............................................................32
Náklady s převzetím Centra zábavy.....................293
Celkem výdaje......................................................892
Výsledek hospodaření.........................................-517

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 Soltní tenis Praha stojí výbor TJ, v jehož čele je 

předseda TJ. Výbor je volen na 5 let valnou hromadou TJ, která je 
nejvyšším  orgánem  TJ  a  schází  se  nejméně  jednou  ročně.   Do 
výlučné  pravomoci  valné  hromady  náleží  schvalovat  rozpočet  a 
zprávu  o  hospodaření,  ale  i  zprávu  o  činnosti  TTC Praha  a  plán 
činnosti TTC Praha.  

Členem TJ se může stát fyzická osoba. Členství fyzické osoby 
vzniká podáním písemné přihlášky, kterou registruje výbor TJ. 

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

Prezident: Ing. Miloslav Fuček
Členové: Ing. Svatobor Fuček

Pavel Vandas
Sídlem TJ Stolní tenis Praha je Viktorinova 1210/8, 140 00 

Praha 4.
e-mail: klub@ttcpraha.cz 
http://www.centrumzabavy.info

Bankovní spojení:
 FIO a.s., 2300070018/2010
Číslo registrace na MV ČR:
VS/1-1/80170/10-R
IČO: 22866752

Poděkování
sponzorům a dárcům     

1) za přímou finanční podporu:
Ing. Miloslavu Fučkovi
Václavu Zahradníkovi
2) za věcnou a materiální podporu:
Matchpoint 
Stiga
Oborové  zdravotní  pojišťovně  zaměstnanců  bank, 

pojišťoven a stavebnictví

mailto:ustredi@icok.cz


funkcionářům a spolupracovníkům
Ing. Miloslavu Fučkovi – předsedovi TJ
Ing. Svatoboru Fučkovi – členu výboru TJ
Pavlovi Vandasovi – členu výboru TJ Praha
a všem členům i  nečlenům TTC Praha,  kteří  jakoukoli 

formou pomohli při realizaci naší činnosti

František Korba - častý účastník a vítěz víkendových 
turnajů bohužel v prosinci 2010 zemřel

Komaly se u nás i  tři turnaje Grad Prix starších žáků



Mimo stolního tenisu se v Centru zábavy konají i šachové turnaje, 
jejichž součástí je i simultánka, ale také sportovní dny, kde jsou 

vedle stolního tenisu ještě šipky a stolní fotbal.





Tělovýchovná jednota
Stolní tenis Praha

Viktorinova 1210/8
140 00 Praha 4 - Nusle

tel.: 222 315 265 recepce
604 365 989 recepce

24 24 877 16 kancelář - ústředna
603 451 965 předseda

tjstp@pingpongpraha.cz
www.centrumzabavy.info


