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ZPRAVODAJ O DĚNÍ V KLUBU 

VYDÁNÍ 7         30.10.2015 

 

 

PAVEL ROCHOWANSKI 



 

Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha, 

právě čtete 7.číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné zajímavý 

rozhovor s Pavlem Rochowanski. Chcete se sami podílet na obsahu příštího čísla? Máte 

zajímavé příspěvky nebo otázky do rozhovoru s dalším Elizzákem? Pokud ano, pošlete je na 

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

Vaše příspěvky se pak mohou objevit v příštím čísle zpravodaje. Těší mě, že někteří z vás již 

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

 

ROZHOVOR S PAVLEM ROCHOWANSKI 

(odchovanec TJ JM Chodov, úspěšný daňový poradce KPMG)  

Pavle, proč hraješ za klub Elizza? Co považuješ za jeho přednosti?  
Elizza je klub, ve kterém vládne zdravý duch a dobrá atmosféra. To je i 
hlavním důvodem, proč jsem v oddíle už více jak 30 roků byť se moji 
spoluhráči už několikrát vyměnili. 
 
Jaké to je trénovat a hrát ligu s mladými talentovanými hráči? 
Musím řici, že je málo oddílů, kde dostávají mladí takovou šanci si zahrát se zkušenějšími 
spoluhráči. Osobně podporuji jejich nominace do zápasů a snažím se jim radit a pomáhat 
nejen při mistrovských zápasech, ale i při trénincích. 
 
Co by podle tebe pomohlo přitáhnout na zápasy více diváků? 
Stolní tenis není příliš divácky atraktivní, a proto bychom se ho měli snažit zatraktivnit. Je 
třeba velká škoda, že na ligu nechodí žactvo nejen z našeho oddílu, ale i z okolních klubů. 
Vždyť srovnatelná úroveň se v Praze hraje pouze na El Niňu (na druhém konci Prahy). Točit 
pivo zadarmo ale určitě nebudeme 
 

Jak hodnotíš letní soustředění v Jaroměři? Chystáte s organizátory nějakou novinku pro 
příští rok? 
V Jaroměři –Josefově jsme maximálně spokojeni a to je důvod proč se sem vracíme. Myslím, 
že úroveň sparringů je tradičně velmi vysoká. Osobně bych byl rád kdyby se nám povedlo 
zajistit na soustředění v příštím roce kola a podívat se mimo tréninky v hale i po okolí 
Jaroměře.  
 
Klub dlouhodobě postrádá generálního sponzora. Kdo by jím podle tebe mohl být? 
Vážíme si všech stávajících sponzorů a podporovatelů oddílu. Je ale pravda, že kvalitní sport 

je zejména tam, kde se najde nějaký “sportovní nadšenec”. U stolního tenisu to platí 

dvojnásob. Nechceme být komerční oddíl ale pevně věřím, že jsou stále lidi ochotni 

podporovat náš sport a zejména mládež, na kterou v oddíle tak vsázíme.  

 

VV  ppřřííššttíímm  zzpprraavvooddaajjii  nnaajjddeettee  rroozzhhoovvoorr  ss  DDaavviiddeemm  PPrrůůššoouu..  

Chcete se Davida na něco zeptat? Pošlete dotaz na  výše uvedenou adresu. 



 

NABÍDKA NEJEN PRO ČLENY KLUBU 

LIGOVÝ DRES STIGA S POTISKEM 
 

 

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

KKoouuppíí  ddrreessuu  ppooddppoořřííšš  zznnaaččkkuu  TTTTCC  EElliizzzzaa  PPrraahhaa..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCeennaa  vvččeettnněě  ppoottiisskkuu::  779900,,--  ((ttrriikkoo))  559900,,--  ((ššoorrttkkyy))  

  

Kontakt v případě zájmu: Zdeněk Šedivý  

T:605286034 E:zdeneksedivy@seznam.cz 

 

Chcete podpořit klub TTC Elizza a přispět tak k jeho dalšímu rozvoji?  

V případě zájmu se můžete obrátit na vedení klubu.  

 

Děkujeme všem podporovatelům za jejich podporu.  

Velmi si toho ceníme. 

 

 



 

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. 

 

Elizzáci nastoupili za Sokol Jaroměř-Josefov  

Ve 3.lize nastoupili někteří bývalí i 

současní Elizzáci (na snímku zleva 

L.Rochowanski, K.Šmidt, D.Průša, 

A.Slobodzian, manažer J.Vítek). Utkání 

s Lokomotivou Pardubice skončilo 

porážkou Sokola 4:10. Třemi body se 

v zápase blýskl David Průša.  

Foto zdroj: Martin Průša  


