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Slovo předsedy
Tělovýchovná jednota má za sebou deset let činnosti. Dosud
jsme výroční zprávu nevydávali, protože jsme spíše menší lokální
tělovýchovná jednota. Letos jsme se rozhodli stručnou výroční
zprávu vydat a bilancovat uplynulých deset let. Výroční zprávu
vydáváme pouze v elektronické podobě.
V roce 2015 jsme se transformovali na spolek. Naše činnost
se současně zeštíhlela, takže jsme předělali strukturu a místo
kolektivního statutárního orgánu je statutárním orgánem předseda.
Důvodem je úbytek oddílů, definitivně jsme rozpustili oddíl
turistiky, který již něklik let nefungoval a zrušili jsme také Klub
deskových her a šipek.
Ing. Miloslav Fuček
Předseda TJ

Jak a proč jsme vznikli
Tělovýchovná jednota oddílů rekreačních sportů Praha z.s.
znikla 27. 3. 95 na ustavující valné hromadě.

Poslání
Tělovýchovná jednota oddílů rekreačnícvh sportů
Praha z.s. provozuje rekreační sportovní činnost dětí,
mládeže a dospělých.

Dosavadní činnost
Naše cíle a jejich plnění
TJ měla v minulosti několik oddílů – branně tábornický oddíl,
oddíl stolního tenisu, turistický oddíl a klub stolních her a šipek.
Naším členem byl i TTC Praha – klub rekreačního stolního tenisu,
který se ale posléze osamostatnil. Následně zanikl turistický oddíl a
v roce 2015 se rozpadl i klub stolních her a šipek
V současné době navazujeme spolupráci s těmito spolky:
TTC Praha – klub stolního tenisu – společně pořádáme

dvakrát ročně Šach Ping
Internet mládeži, z.s. - v jeho sídle máme kancelář, občas si
vzájemně půjčujeme inventář
TJ Stolní tenis Praha, z.s. - v jeho prostorách Centra
stolního tenisu Ďáblice pořádáme již zmíněný Šach Ping, který jsme
dříve pořádali v Centru zábavy Karlín.
Ďáblové Praha, z.s. - dříve Sdružení klubů správných
kamarádů České republiky, které se přetransformovalo v roce 2016
na spolek, se nyní snaží od nás převzít Klub stolních her a šipek a
provozuje jej v rámci Centra stolního tenisu Ďáblice. Zde pomáháme
zapůjčováním inventáře – deskových her, ale i vzduchovek apod.

Finanční přehled
Rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý majetek.............................................88
Oběžná aktiva
Peníze........................................................................3
Bankovní účty...........................................................1
Pohledávky................................................................0
Zásoby.......................................................................0
Celková aktiva.........................................................4

Pasiva
Závazky...................................................................63
Vlastní zdroje..........................................................29
Celková pasiva.......................................................92
Rozvaha je uváděna v tisících Kč.

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy
Tržby z činnosti.........................................................1
Členské příspěvky.....................................................5

Dary...........................................................................0
Dotace MŠMT ČR....................................................0
Granty.......................................................................0
Celkem příjmy..........................................................6
Výdaje
Spotřeba materiálu....................................................0
Mzdové náklady........................................................0
Inventář.....................................................................0
Nájmy a ostatní služby..............................................5
Poskytnuté členské příspěvky...................................1
Odpisy ......................................................................0
Celkem výdaje..........................................................6
Výsledek hospodaření..............................................0
Přehled je uváděn v tisících Kč.

Členská základna
a struktura TJ
V čele tělovýchovné jednoty stojí předseda TJ, který je volen
na 5 let členskou schůzí, 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.
Členem TJ se může stát fyzická osoba prostřednictvím oddílu
TJ. Členství fyzické osoby vzniká podáním písemné přihlášky,
kterou registruje předseda oddílu TJ.
Předsedou TJ ORS Praha je Ing. Miloslav Fuček
Sídlem Internetu mládeži je Viktorinova 1210/8, 140 00
Praha 4.
e-mail: fucek@tjors.cz
http://www.tjors.cz

Sídlo je na adrese: Viktorinova 1210/8,
140 00 Praha 4,
tel.: 244 400 365

Členská základna:
do 15 let......................................................0
15 až 21 let................................................16
nad 21 let...................................................55
Celkem......................................................71
Bankovní spojení:
FIO banka, 2400026188/2010
Registrace: Městský soud v Praze L 6720
IČO: 63835690
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