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Slovo prezidenta
Rok 2011 byl  pro  TTC Praha  rokem pokračování  velkého 

růstu. Pondělní rekreační oddíl stabilizoval svoji členskou základnu 
mezi  20 až  24 členy.  Naproti  tomu došlo téměř  k trojnásobnému 
nárůstu členské základny registrovaného oddílu, který do 2. sezóny 
postavil 5 družstev mužů a jedno družstvo žen. 

V závěru školního roku 2010 - 11 měl velký počet členů oddíl 
mládeže,  který  ale  od  podzimu  poklesl.  Oddíl  mládeže  má  v 
registrované  soutěži  stále  po  jednoum týmu dorostu  a po  jednom 
týmu starších žáků. 

I loni jsme uspořádali dva tréninkové kempy v Centru zábavy, 
ale počet jejich účastníků  byl nižší, než v roce  2010.

Ing. Miloslav Fuček
Prezident TTC Praha

Jak a proč jsme vznikli
TTC  Praha  vzniklo  původně  už  v  roce  1982,  kdy  bylo 

neoficiální partou lidí, kteří se znali z dovolených, kde spolu hrávali 
stolní tenis a chtěli hrát i v průběhu roku. Převažovali zde v té době 
vysokoškolští studenti, ale i středoškoláci a žáci. Tato aktivita měla 
trvání  necelý  rok,  než  ji  vysokoškolákům  přerušilo  zkouškové 
období,  po němž následovaly prázdniny,  kdy byla  herna  v Michli 
zavřená. 

K znovuobnovení TTC Praha, tentokrát  na oficiální úrovni, 
došlo  až  po  sametové  revoluci  v  listopadu 1989.  Tento  nápad  se 
zrodil počátkem roku 1992  a v dubnu proběhla ustavující schůze 
oslovených zájemců, kterří se rozhodli TTC Praha registrovat jako 
oficiální spolek, k čemuž došlo registrací stanov 4. 5. 1992 na MV 
ČR pod č.j. VSC/1-11425/95-R. 

Navázali  jsme  na  činnost  z  naší  neoficiální  prehistorie. 
Rozjela se dlouhodobá rekreační soutěž Liga TTC Praha, která byla 
doplňována  jednorázovými  turnaji  –  v  březnu  Mistrovstvím  TTC 
Praha,  Velikonočním  pohárem  TTC  Praha,  Podzimním  pohárem 
TTC Praha a Vánočním pohárem TTC Praha. 

TTC Praha procházelo lepšími i slabšími léty. Dvakrát jsme 



uspořádali turnaje pro veřejnost. Ten první byl přínosem a přivedl 
několik nových členů. Ten druhý byl naopak neúspěšný, protože se 
ho zúčastnili pouze tři účastníci. 

Nová éra TTC Praha začíná rokem 2009, kdy jsme v lednu 
otevřeli Centrum zábavy – hernu stolního tenisu pro veřejnost. Tento 
rok  ale  přinesl  i  velké  ekonomické  problémy  spojené  s  jejím 
provozem. 

V polovině roku 2010 bylo Centrum zábavy převedeno na TJ 
Stolní tenis Praha, čímž je zprůhledněno financování herny, protože 
je oddělena klubová činnost TTC Praha a herna pro veřejnost. 

Od podzimu 2010 TTC Praha rozšiřuje svoji rekreační činnost 
i o registrovanou činnost v Pražském svazu stolního tenisu. V lonské 
sezóně měla TTC Praha dva týmy mužů v 6. třídě, jeden tým dorostu 
ve 2. třídě a jeden tým starších žáků ve 2. třídě. V lerošní sezóně 
jsme se rozrostli na pět týmů mužů (jeden v 5. třídě, čtyři v šesté 
třídě)  jeden tým žen a zůstal zachován jeden tým dorostu a jeden 
tým starších žáků.

Poslání TTC Praha
TTC Praha provozuje rekreační i soutěžní stolní 

tenis pro své členy i pro veřejnost a vytváří podmínky 
pro zvyšování jejich úrovně se zvláštním důrazem na 
děti. a mládež. 

Dosavadní činnost TTC Praha
Naše cíle a jejich plnění

Naše  cíle  vyplývají  z  poslání  TTC Praha  a  patří  mezi  ně 
zejména:

1) pořádání akcí pro rekreační oddíl dospělých a oddíl žáků.
2)  účast  v  soutěžích  pražského  přeboru  stolního  tenisu  v 

kategoriích můžů, dorostu a starších žáků. 
3) pořádání turnajů ve stolním tenisu pro veřejnost.
4)  pořádání  tréninků  skupinových  i  individuálních  včetně 

kempů stolního tenisu o prázdninách. 



TTC Praha má i oddíl mládeže, který hraje pražský přebor dorostu 
na úrovni 2. třídy a starších žáků na úrovni 3. třídy

Tréninky mládeže probíhají v pondělí a ve středu od 15.30 do 17.00 



V soutěži mužů máme letos pět týmů a jeden v soutěži žen



O prázdninách proběhly dva kempy stolního tenisu pod vedením 
trenéra Vojtěcha Košáka



Vytýčené  cíle  se  daří  plnit  průběžně  –  turnaje  probíhají  o 
víkendech,  tréninky mládeže  v  pondělí,  středu  a  čtvrtek,  tréninky 
dospělých hlavně o prázdninách.  V soutěžích PSST máme pět týmů 
mužů, jeden tým žen, jeden tým dorostu a jeden tým starších žáků.

Umístění našich týmů
TTC Praha A – muži – 5. třída B 2. místo
TTC Praha B – muži – 6. třída A 5. místo
TTC Praha C – muži – 6. třída B 2. místo
TTC Praha D – muži – 6. třída C 6. místo
TTC Praha E – muži – 6. třída C 10. místo
TTC Praha A – ženy – 1. třída 10. místo
TTC Praha A – dorost – 2. třída 5. místo
TTC Praha A – starší žáci – 3. třída 1. místo

Naše projekty
1. víkendové turnaje pro veřejnost
O víkendech  pořádáme pravidelné  turnaje  pro veřejnost  ve 

třech výkonnostních kategoriícíh – Rekreant A – Elite, Rekreant B – 
Optimum a Rekreant C – Standard.  

2. rekreační oddíl
Od založení  TTC Praha máme rekreační  oddíl,  v něž  hrají 

rekreační hráči bez ohledu na věk a pohlaví. Hráči hrají dlouhodobou 
rekreační soutěž nazvanou Liga TTC Praha, která je rozdělena podle 
výkonnosti a dále jednorázové turnaje, které jsou odehrány vždy v 
daný hrací den. 

3. týmy pražského přeboru
V  soutěžích  PSST  jsme  druhou  sezónu.  Máme  pět  týmu 

mužů, jeden tým žen, jeden tým dorostu a jeden tým starších žáků.
4. CZ liga
CZ liga je dlouhodobou soutěží ve stolním tenisu jednotlivců 

Hraje se dvoukolově.  
5. oddíl mládeže
Máme oddíl žáků, který trénuje pod vedené trenéra licence C 

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15.30 do 17 hodin. Část žáků 
hraje rekreačně, část je registrována v PSST.



6. tréninky a kempy
Skupinové tréninky pořádáme i pro dospělé a to zejména o 

prázdninách. Pořádáme dva kempy stolního tenisu s dvoufázovým 
tréninkem  (2  hodiny  dopoledne,  2  hodiny  odpoledne  +  možnost 
večerního hraní). Kempy a tréninky vedou zkušení trenéři. 

Pro koho pracujeme a kdo se může 
stát naším členem

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

Co nabízíme
Účast na turnajích ve stolním tenisu pro veřejnost.
Účast na trénincích stolního tenisu.
Členství v oddílu rekreačního oddílu stolního tenisu.
Účast v CZ lize.
Start v některém z našich registrovaných týmů

Týmy v sezóně 2011/12
TTC Praha A – muži (5. třída B)
Štěpán Remunda,  Tomáš Jelínek,  Petr  Chlumský,  Miroslav 

Sobota, Václav Zahradník, Aleš Fiala, Tomáš Frynta, Roman Pouč, 
Ivan Ševčík, Petra Hurtová

TTC Praha B – muži (6. třída A)
Jiří Jansa, Jaroslav Houček, Jaroslav Smíšek, Michal Vondra, 

Ivan Ševčík
TTC Praha C – muži (6. třída B)
Aleš  Fiala,  Václav  Zahradník,  Konstantin  Cherednik, 

Bohuslav Fiala, Pavel Dvořák, Tibor Farkaš, Valerij Monyč
TTC Praha D – muži (6. třída C)
Roman  Pouč,  David  Mutl,  Petra  Hurtová,  Jan  Paroubek, 

Jaroslav Poulíček, Ladislav Havlíček
TTC Praha E – muži (6. třída C)
Milan  Srníček,  Miroslav  Mikšátko,  Jan  Smíšek,  Lukáš 

Moravec, Miloslav Fuček, Michal Nemejovský, Jiří Pryček
TTC Praha A – ženy (1. třída)



Petra  Hurtová,  Božena  Malá,  Růžena  Poláková,  Romana 
Bláhová, Jitka Otrusinová

TTC Praha A – dorost (2. třída)
Petr Chlumský, Ondřej Malát,  Jan Gröbner, Jiří Kelbl, Petr 

Dejmek
TTC Praha A – starší žáci (2. třída)
Ondřej Malát, Jan Gröbner , Lukáš Vetengl, Mikuláš Dio

Finanční přehled
Rozvaha

Aktiva
Dlouhodobý majetek...............................................4
DHIM........................................................................4
Oběžná aktiva
Peníze........................................................................0
Bankovní účty.........................................................16
Pohledávky................................................................6
Zásoby.......................................................................0
Celková aktiva.......................................................26

Pasiva
Závazky.....................................................................5
Vlastní zdroje..........................................................14
Celková pasiva.......................................................19

Rozvaha je uváděna v tisících Kč.

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy
Tržby za služby.....................................................193
Úroky........................................................................0
Členské a oddílové příspěvky...............................167
Dary...........................................................................2
Dotace MŠMT ČR....................................................9
Dotace Magistrát hl. m. Prahy................................30
Celkem příjmy......................................................401



Výdaje
Pronájem stolů......................................................315
Nákup materiálu........................................................6
Nákup inventáře........................................................2
Ceny za turnaje.......................................................38
Mzdové náklady........................................................4
Nájem kanceláře........................................................1
Ostatní služby............................................................2
Registrace a evidence..............................................10
Telefony a poštovné..................................................2
Tisk materiálů a kopírování......................................6
Domény a webhosting...............................................3
Nemateriálové služby a propagace.........................19
Poskytnuté čl. příspěvky TJ STP..............................2
Přestupy a převody....................................................1
Vklady do soutěží.....................................................4
Přeúčtované služby pro CZ.......................................4
Celkem výdaje......................................................419
Výsledek hospodaření...........................................-18

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 převedena na TJ stolní tenis Praha

Struktura TTC Praha
V čele TTC Praha stojí Prezídium TTC Praha, v jehož čele je 

Prezident. Prezídium je voleno na 5 let Konferencí TTC Praha, která 
je nejvyšším orgánem TTC Praha a schází se nejméně jednou ročně. 
Do  výlučné  pravomoci  Konference  TTC  Praha  náleží  schvalovat 
rozpočet a zprávu o hospodaření, ale i zprávu o činnosti TTC Praha a 
plán činnosti TTC Praha.  

Členem  TTC  Praha  se  může  stát  fyzická  osoba.  Členství 
fyzické osoby vzniká podáním písemné přihlášky, kterou registruje 
Prezídium TTC Praha. 



Prezídium  TTC  Praha  pracuje  v  současné  době  v  tomto 
složení:

Prezident: Ing. Miloslav Fuček
Členové: Karel Pešata

Petr Váňa
Václav Zahradník
David Mutl

Sídlem TTC Praha je Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4.
e-mail: klub@ttcpraha.cz 
http://www.ttcpraha.cz
Bankovní spojení:
 FIO družstevní záložna, 2600026190/2010
Číslo registrace na MV ČR:
VSC/1-11425/92-R
IČO: 63836874

Poděkování
sponzorům a dárcům     

1) za přímou finanční podporu:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Magistrátu hl. m. Prahy
Ing. Miloslavu Fučkovi

2) za věcnou a materiální podporu:
Matchpoint 
Stiga

funkcionářům a spolupracovníkům
Ing. Miloslavu Fučkovi - prezidentu
Karlovi Pešatovi – členu Prezídia TTC Praha
Petrovi Váňovi – členu Prezídia TTC Praha
a všem členům i  nečlenům TTC Praha,  kteří  jakoukoli 

formou pomohli při realizaci naší činnosti

mailto:ustredi@icok.cz


Na turnajích se hraje o věcné ceny značky Stiga a nebo o poukázky 
na nákup, tzv. Bony Centra zábavy popř. o medaile nebo sošky



Turnaje pro veřejnost jsou každý víkend ve třech výkonnostních 
kategoriích. Většinou se hrají dvouhry, ale občas i čtyřhry.





TTC Praha – 
klub stolního tenisu

Viktorinova 1210/8
140 00 Praha 4 – Nusle
24 24 877 16 kancelář

www.ttcpraha.cz
Herna: Centrum zábavy,
Sokolovská 96a, Praha 8
tel.: 222 315 265 recepce

731 387 168 recepce
603 451 965 prezident klubu

klub@ttcpraha.cz
www.centrumzabavy.info

http://www.ttcpraha.cz/

