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Jméno: 

Příjmení: 

Ulice včetně popisného a evidenčního čísla: 

Město: 

Rodné číslo: 

Telefon:  

Matka telefonní číslo:     Otec telefonní číslo:    Dítě telefonní číslo: 

E-mail rodič: 

Zdravotní omezení či problémy: 

 

 

Co vzít s sebou na trénink? 
 

■ Sálovou obuv jako na tělocvik 
■ Tričko 
■ Trenky a případně teplákovou soupravu 
■ Pálku (Pokud nevlastníte pálku, tak ji nekupujte. Zajistíme za cenu kolem 750 Kč nebo zapůjčíme) 
■ Pití vhodné ke sportu 
■ Chuť do hry a dobrou náladu 
Na první trénink dorazte v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby včetně vyplněného dotazníku. Rodiče 
rádi poznáme a seznámíme s organizačními záležitostmi. Nehrajeme o svátcích, školních prázdninách a 
ředitelském volnu (vždy když není škola). 
 

Kdy trénujeme? 
 

Středa Randovka (Gymnázium Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096, 466 01 Jablonec nad Nisou) 18.00–
20.00 hodin 
Pátek Randovka (Gymnázium Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096, 466 01 Jablonec nad Nisou) 18.00–
20.00 hodin 
 

Kolik zaplatím? 
 

■ Trénink jednou týdne je za 1 500 Kč na dobu 10 měsíců.  
■ Trénink dvakrát týdně 3 000 Kč na dobu 10 měsíců.  
 

Jak provést platbu? 
 

Platbu lze provést na účet nebo hotově trenérovi. 
Číslo účtu: 261255677/0300 - Variabilní symbol: 2022. Do poznámky uveďte jméno a příjmení 
přihlášeného svěřence. Nebo lze provést platbu hotově trenérovi oproti potvrzení o zaplacení.  
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Co bych měl vědět? 

 
Tréninky řídí trenér s dlouholetými hráčskými zkušenostmi. Je třeba chodit na tréninky ideálně trochu 
s předstihem. Aby byl čas se převléci a připravit hernu. Škola je otevřena, tak se i při náhodném 
pozdním příchodu na trénink dostanete bez problémů. 
 
Trenér pro středeční tréninky Roman Matouš - telefon: +420 603 875 819  
Trenér pro páteční tréninky Adam Barbora - telefon: +420 668 666 904 
 
Pro jakékoliv dotazy je vám k dispozici předseda oddílu stolního tenisu TJ Bižuterie Petr Sudek – 
telefon: +420 603 708 184, e-mail: petr.sudek@volny.cz 
 

Historie a současnost? 

Novodobá historie stolního tenisu v Jablonci nad Nisou začala v létě roku 2004, kdy došlo ke spojení dvou oddílů, TJ 
LIAZ a TJ Bižuterie. Jednání nebyla jednoduchá, nicméně nakonec jsme se dohodli a oba oddíly od tohoto roku působí 
jako jeden oddíl – TJ Bižuterie Jablonec. První rok klub působil v Sokole Jablonec, kde byla stálá herna v suterénu. Z 
prostorových a finančních důvodů se oddíl v létě roku 2005 stěhuje na Horní Proseč do tenisového areálu ĆLTK Bižuterie 
- do velké kryté haly, kde je k dispozici plocha na 9 zápasových nebo 12 tréninkových stolů. Zde se díky zázemí mohly 
začít pořádat různé akce regionálního i republikového charakteru. 

Oddíl se od tohoto roku stává pořadatelem krajských turnajů mládeže a krajských přeborů dospělých. Byl založen turnaj 
s názvem BIŽU MoC CUP, který se z počátku skládal ze 4 turnajů v roce s bodovým hodnocením jednotlivých vítězů a 
konečným ohodnocením celkových vítězů jednotlivých kategorií na závěr celé série. Turnaj byl hodně oblíbený a 
průměrně se ho účastnilo kolem 60-70 hráčů ve všech kategoriích. Dočkali jsme se celkem 9 ročníků, v roce 2014 byl 
však turnaj zrušen z důvodu nezájmu hráčů a tím pádem malé účasti. 

V těchto letech měl oddíl kolem 7-8 družstev od 3. ligy až po okresní přebor 3. třídy. Od roku 2005 do roku 2013 měl 
klub kolem 60 členů, z čehož bylo kolem 20 mládežníků, kteří trénovali s námi ve stejné herně. V roce 2013 jsme byli 
nuceni z prostorových a časových důvodů mládež přemístit do jiné haly. Toto se později ukázalo jako špatný tah a 
znamenalo po dvou letech takřka konec mládeže v našem oddíle. Nicméně v roce 2015 bylo na společné schůzi 
dohodnuto, že nám naše budoucnost není lhostejná a byly domluveny další kroky, aby tradice stolního tenisu v Jablonci 
nad Nisou pokračovala nadále. 

Je zima roku 2016. Od října 2015 se nám povedlo znovu obnovit mládež v oddílu. Zajistit pro ně dobré tréninkové 
prostory ve dvou školách v Jablonci n/N. Máme v současné době přes 20 mládežníků od 10 do 15 let, kteří se připravují 
pod vedením trenérů z řad členů oddílu. 

Máme konec prázdnin v roce 2019. Na jaře nám současný nájemce oznámil, že s námi nadále nepočítá a tak jsme se 
pustily do hledání nových prostor kde bychom mohly působit. Nakonec za velikého přispění současného nájemce jsme se 
domluvily na prostorách ve sportovním gymnáziu Dr.Randy (tzv.Randovka). Po 14 letech na Proseči se stěhujeme 
začátkem září 2019 do nových prostor které jsou nakonec i lepší než stávající v areálu ČLTK. Začínáme psát další 
kapitolu stolního tenisu v Jablonci nad Nisou.  

Máme únor 2022 a můžeme konstatovat, že s novou hernou jsme maximálně spokojeni, pěkné prostředí, nemusíme se s 
nikým dělit o prostor a čas. Myslím, že to nemá chybu. Po 2 letech kdy se skoro nehrály soutěže nás bohužel opustilo 
pár hráčů tak jsme byly nuceni zredukovat soutěže. K mládeži jsme angažovaly trenéra p.Beneše. Od ledna 2022 se nám 
podařilo domluvit trenéra se zahraničními zkušenostmi Richarda Výborného, který dojíždí na 1 trénink týdně a věnuje se 
pokročilejším hráčům. Zdá se, že se blýská na lepší časy. Mezi mladými je pár hráčů, které to baví, mají výsledky a zápal 
pro stolní tenis. Jen tak dále. 


