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Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha. 

 

Právě čtete 6.číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné zajímavý 

rozhovor s Veronikou Luňovou. Chcete se sami podílet na obsahu příštího čísla? Pokud ano 

a máte nějaké zajímavé náměty na příspěvky příp. otázky do rozhovoru s dalším Elizzákem, 

pošlete je na email karelkomenda@seznam.cz. Konkrétně uvítám výsledky, fotky z turnajů 

nebo zápasů. Vaše příspěvky se pak mohou objevit v dalším čísle. Těší mě, že někteří z vás 

již této možnosti využili a aktivně se zapojili. Díky za vaše příspěvky. Karel Komenda 

 

ROZHOVOR  

VERONIKA LUŇOVÁ 

(odchovankyně TTC Elizza/SJM, členka vítězného týmu 2.ligy, studentka 4.ročníku Gymnázia 

Opatov) 

V kolika letech jsi začala se stolním tenisem?  
Myslím si, že mi bylo 9 let. Pamatuju si, jak děda hrál zápas u nás na Elizze a já se na něj s 

mamkou přišla podívat. Potom už bylo jasno. Pár dní na to jsem držela pálku v ruce i já.  

Kdo byl tvůj první trenér?  
Můj první trenér byl Bohumil Vožický starší, za což jsem moc ráda, ale také jsem často hrála 

s panem Zlámalem, který se mnou měl obrovskou trpělivost. Potom si vzpomínám, že 

jedním z mých hlavních soupeřů byl elektrický stroj, který na mě vrhal jeden míček za 

druhým.  

Co tě baví kromě stolního tenisu?  
Kromě stolního tenisu jsem se loni začala věnovat beach volejbalu, ovšem stále na 

amatérské úrovni. Ale baví mě každý sport, přijde mi to jako nejlepší možnost jak se 

odreagovat. Jinak si vždy ráda udělám čas na své přátelé nebo nakupování.  

Jak hodnotíš minulou sezonu?  
Minulou sezonu hodnotím jako svou nejúspěšnější. Dorosteneckou soutěž jsem sice 

nezakončila nějak skvěle, ale obrovskou radost mi udělal náš vybojovaný postup do 1. ligy, 

na kterou už se moc těším. Na začátku to ani jednu z nás nenapadlo, takže o to větší 

překvapení a radost to byla na konci.  

Jaký je tvůj osobní cíl pro letošní sezonu?  
Mým cílem je odehrát co nejúspěšněji 1. ligu s tím, že nemám nějak daná procenta, kterých 

bych chtěla dosáhnout. Ale prostě si pořádně máknout a hlavně si to užít. A i když to k tomu 

nepatří, tak mým hlavním cílem je udělat maturitu.  

 

VV  ppřřííššttíímm  zzpprraavvooddaajjii  ssii  ppřřeeččtteettee  rroozzhhoovvoorr  ss  PPaavvlleemm  RRoocchhoowwaannsskkii..  



 

NABÍDKA NEJEN PRO ČLENY KLUBU 

KVALITNÍ LIGOVÝ DRES S POTISKEM 
 

 

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

KKoouuppíí  ddrreessuu  ppooddppoořřííšš  zznnaaččkkuu  TTTTCC  EElliizzzzaa  PPrraahhaa..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCeennaa  vvččeettnněě  ppoottiisskkuu::  779900,,--  

  

  

  

  

  

  

CCeennaa  vvččeettnněě  ppoottiisskkuu::  559900,,--  

  

  

  

Kontakt v případě zájmu: Zdeněk Šedivý  

T:605286034 E:zdeneksedivy@seznam.cz 



 

TTC ELIZZA MÁ REZERVAČNÍ SYSTÉM  

http://mjxoftstudio.cz/elizza/ 

 

Nově od začátku sezony 2015-16 je možné rezervovat si stůl na trénink předem, a to na výše 

uvedené adrese. Rezervaci lze vytvořit na konkrétní stůl, den a hodinu. Stoly jsou řazeny 

vzestupně od vstupu na hrací plochu směrem k zadnímu vchodu do herny. Zde chci 

poděkovat Martinovi Juhaszovi za čas a úsilí, které věnoval vývoji rezervačního systému. 

Věřím, že systém bude postupně hojně využíván jak veřejností tak členy klubu. 

 

Bronzový Martin Juhasz v Mnichově Hradišti 

V konkurenci cca 50 hráčů do 

úrovně 3.ligy dosáhl Elizzák 

Martin Juhasz (na snímku první 

zprava) velmi dobrého 

výsledku. Spolu s Richardem 

Maršíkem ze Sokola Bohnice 

získal bronzovou medaili 

ve čtyřhře. Vítězem se stal 

domácí pár Bukovský-Stránský. 

Děkujeme tímto Martinovi za 

úspěšnou reprezentaci klubu a 

za příspěvek do zpravodaje.  


