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Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha. 

Držíte v rukou 1. číslo klubového zpravodaje Elizzák. Mám na Vás prosbu. Pokud máte nějaké připomínky nebo 

náměty na příspěvky do příštího vydání Elizzáka, posílejte je prosím na níže uvedený email. Díky moc Karel  

(karelkomenda@seznam.cz) 

 

ÚSPĚCHY TTC ELIZZA/SJM 2015 

 

 průběžné 1. místo v tabulce 2.ligy    Ženy “A” (Včeláková, Vítková, Luňová)  

 průběžné 1.místo v tabulce      divize (Muži E), 5.třída (Muži J) 

 1.místo BT ČR ve dvouhře starších žáků    Průša 

 8.místo v úspěšnosti 1.ligy mužů     Havlík 77% 

 2. a 4.místo v úspěšnosti 2.ligy žen    Včeláková 98%, Vítková 89% 

 výhra 10-8 nad Hodonínem v 1.lize    Vaculík, Do Trong, Šedivý, Hlaváček  

 nominace 3 hráčů SJM na MČR dospělých   Fausek, Marat P., Průša 

 3 body ve 2.lize proti Sedlčanům     Marat P. 

 3 body proti Šanovu a 2 proti Plzni ve 2.lize   Průša 

 9.-16.místo ve dvouhře PP dospělých    Slobodzian, Marat P. 

 2.místo dvouhra+čtyřhra PP dospělých    Luňová  

 2.místo mix PP dospělých     Marat P., Luňová    

 3.místo PP dvouhra, čtyřhra, mix mladších žáků   Marat F.  

 2.místo dvouhra starších žáků+1.místo čtyhra SŽ  Daníček 

 3.místo PP mix starších žáků     Marat F. 

 1.místo PP dvouhra dorost     Marat P. 

 3.místo PP dvouhra dorost     Slobodzian 

 1.místo/2.místo PP mix dorost     Marat, Luňová/ Fausek, Melicharová 

 2.místo PP čtyřhra dorost     Luňová, Melicharová 

 1.místo PP čtyřhra dorost     Marat, Fausek 

 3.místo PP čtyřhra dorost     Bialas, Slobodzian 
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ROZHOVOR  

BOHUMIL VOŽICKÝ 

(trenér SJM a hráč Post SV Mühlhausen) 

 

Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch v Mühlhausenu? 

Asi nejcenější pro mě byla výhra v rozhodujícím zápase proti Crisanovi za stavu 2:2 proti Brémám. Potom si 

také cením vítězství v mezinárodní soutěži družstev Intercup. 

 

Jaké to je nastupovat proti nejlepším hráčům Evropy i světa? 

Je to samozřejmě vždycky velká čest a výzva, ale taky zodpovědnost. Když se člověku daří, zápasy si užívá. Když 

ne, tak by za stolem proti sobě viděl raději průměrnější borce. 

 

Můžeš čtenářům zpravodaje přiblížit, jak probíhá komunikace hráčů ve vašem týmu? 

Komunikace a atmosféra v mužstvu je výborná. Snad jen Mattis Burgis mívá někdy zvláštní nálady. 

 

Kde trénují spoluhráči z klubu? 

Lars Hielscher trénuje s nejlepšími hráči v Düsseldorfu, já a Michal Bardoň většinou na Kotlářce a Mattis Burgis 

ve Schlager Akademy ve Vídni. 

 

Už jsi si zvyknul na plastové míčky? 

Letošní rok jsem vinou slabší letní přípravy a dlouhodobé nemoci nehrál vždy podle svých představ. Podíl na 

tom může mít i změna míčků, ale můžu říct, že už jsem si zvyknul. 

 

Kdy ti končí sezóna?  

Poslední ligový zápas hrajeme 29.března. Potom odehrajeme zřejmě ještě finále Intercupu začátkem června. 

 

Jak se budeš po sezóně udržovat ve formě? 

Plánuju hrát alespoň jednou měsíčně nově vzniklý Best tour v Čechách nebo Challenger series v Německu. Je to 

turnaj osmi hráčů každý s každým a člověk si tam výborně zahraje. V dubnu a květnu se chci taky udržovat 

tréninkem s našimi nejlepšími dětmi. A konečně snad zase začnu s tenisem. Máme v oddíle několik dobrých 

tenistů (J.Panský, M.Průša, D.Marat P., T.Peřina). Tak se je pokusím v létě uběhat. 



 

 

  

  

  

Nová herna stolního tenisu TTC Elizza Praha  

Brandlova 1386/21, 149 00 Praha 4  

 

 

 

Už jste viděli nový vzhled klubových stránek?  

www.elizza.cz/ttc.htm 
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