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PETR MARAT 
(na snímku zleva David Průša, Petr Marat, Matěj Fausek) 



 

Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha. 
 

Právě držíte 5.číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm zajímavý rozhovor s dalším 

Elizzákem Petrem Maratem. Chcete se i Vy podílet na obsahu příštího čísla? Pokud máte 

nějaké zajímavé náměty na příspěvky, komentáře nebo připomínky, posílejte je prosím na 

email karelkomenda@seznam.cz. Konkrétně uvítám výsledky, fotky a reportáže z turnajů nebo 

zápasů. Těší mě, že někteří z vás této možnosti využili a aktivně se zapojili. Předem díky za vaše 

příspěvky. Karel 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE TTC ELIZZA 

 

 

 

 

 

 

ROZHOVOR – 1.část 

PETR MARAT  

(hráč TTC Elizza Praha, student 1.ročníku Gymnázia Opatov) 

 

Petře, jak se ti líbí v nové herně? 
Jo moc se mi tady líbí, hraje se tu perfektně. V hale je spousta nových věcích a udržuje se zde 

pořádek, což je důležité. Myslím, že jsou to ideální podmínky k hraní. 

 
Co byl pro tebe největší úspěch v letošní sezoně? 
V mládeži považuju jako největší úspěch sezony, že jsem vyhrál přebory Prahy dorostenců. 

Potom si také cením postup do šestnáctky na BTM a kvalifikace na MČR dorostu. V mužích si 

cením toho, že jsem postoupil na MČR z prvního místa kvalifikační skupiny a málem jsem se 

probojoval mezi nejlepších 64. 

 
Blíží se vrchol tvé sezony mistrovství ČR. Na co hlavně se zaměříš v přípravě? 
Moje příprava začala tak, že jsem začal trénovat s plastovými míčky, s kterými se bude hrát 

MČR. Především bych se chtěl zaměřit na první forhendový topspin a taky na to, abych forhend 
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hrál blíž u stolu a rychleji, protože si myslím, že zrovna tohle je důležitý. Potom bych se chtěl 

zaměřit na správnou techniku kontratopspinu a přechodu. Věřím, že fyzičku mám dobrou a 

budu si jí udržovat v tomto stavu. 

 
Jaký máš osobní cíl pro příští sezonu?  
Příští sezonu bych chtěl hrát stabilně druhou ligu a mít v ní tak 50%. Rád bych si zkusil zahrát 

první ligu, abych věděl jaké to je. I když výkonostně na ni ješte nemám. V mládeži bych se chtěl 

aspoň jednou probojovat do semifinále na BTM a být na republikovém žebříčku do 12. místa. 

 
Máš sportovní vzor? Pokud ano, kdo to je? 
Jo mám. Jsou jimi pro mě Bohumil Vožický a Jindra Panský. Vzory jsou pro mě tím, jak 

přistupují k ping-pongu už dlouhá léta a taky tím, že toho za svojí kariéru, která stále přetrvává, 

hodně dokázali a vzhlížím k nim. 

 
Komu bys chtěl veřejně poděkovat za výkonnost, které jsi dosáhl? 
Za prvé bych chtěl poděkovat celému klubu, za to jak nás podporuje a dává nám dobrou 

možnost se zlepšit. Potom velké poděkování patří trenérům Bohumilu Vožickému, Jindrovi 

Panskému, Tadeáši Peřinovi. Taky děkuju všem sparingům, kteří se mnou chodí hrát. 

Především Kájovi Komendovi, Michalovi Kadlčkovi a Kubovi Švecovi. Na závěr bych chtěl 

poděkovat mým rodičům za to jak mě podporují v ping-pongu.  

... 

Konec 1.části rozhovoru. 

 

Zajímá Vás, v čem Petrovi při hře pomáhá účes nebo proč se nechává na trénink vozit autem? 

 
Dozvíte se již brzy v 2.části rozhovoru na našem webu. 

 

  

  

VV  jjeeddnnoomm  zz  ddaallššíícchh  zzpprraavvooddaajjůů  ssii  ppřřeeččtteettee  rroozzhhoovvoorr  ss  VVeerroonniikkoouu  LLuuňňoovvoouu..  

  

Chcete se Veroniky na něco zeptat? Pošlete otázku na email (viz.2.strana). 



 

NABÍDKA PRO ČLENY A PŘÍZNIVCE KLUBU 

DRES STIGA S POTISKEM 
 

 

KKlluubb  TTTTCC  EElliizzzzaa  PPrraahhaa  vvssttoouuppíí  ddoo  nnoovvéé  sseezzoonnyy  ss  nnoovvýýmmii  ddrreessyy..    

LLííbbíí  ssee  VVáámm??  KKuuppttee  ssii  ddrreess  aa  ppooddppoořřttee  kklluubb  TTTTCC  EElliizzzzaa  PPrraahhaa!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCeennaa  vvččeettnněě  ppoottiisskkuu::  779900,,--  

  

  

  

  

  

  

CCeennaa  vvččeettnněě  ppoottiisskkuu::  559900,,--  

  

V případě zájmu kontaktujte: Zdeněk Šedivý  

T: 605286034 E: zdeneksedivy@seznam.cz 


