TTC ELIZZA PRAHA
KLUB STOLNÍHO TENISU

ELIZZÁK
VYDÁNÍ 4

02.04.2015

PETR VACULÍK (první zprava)
...jestli to není tím, že stárnu a jsem línější (pokračování v rozhovoru)

Milí čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha.
Držíte 4.číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm umístění všech Elizza týmů v letošní
sezóně a také zajímavý rozhovor s dalším Elizzákem, tentokrát s Petrem Vaculíkem.
Chcete se podílet na obsahu příštího vydání Elizzáka? 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 již
této možnosti využili a aktivně se zapojili. Díky předem za vaše příspěvky. Karel
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POZVÁNKA NA LIGU

FINÁLE 2.LIGY ŽEN
ELIZZA- BOHNICE
11.4. OD 15:00

AKTUALITA
TTC Elizza přípravuje zájezd na finále 1.bundesligy!
23.-24.5.2015 Frankfurt am Main
Borussia Düsseldorf (Boll, Francizska, Achanta, Gionis)
Fulda (Wang, Baum, Süß, Filus)
Pro podmínky kontaktujte: Pavel Rochowanski

ROZHOVOR
PETR VACULÍK
dlouholetý člen Elizzy, hráč A týmu 1.ligy
podporovatel klubu
spolumajitel dopravní firmy
Petře, jak se ti líbí a hraje v nové herně?
Hraje se tu parádně, vše je nové a plně funkční. Jen ty výsledky nejsou optimální.
Jak jsi spokojený s výsledky v 1.lize? Splnili jste cíl pro letošní sezónu?
Škoda, že ses neptal loni, to byla spokojenost. Letos se mě osobně tolik nedaří. Co se týmu týče,
tak jsem čekal, že se budeme rvát o přední umístění, pokud by jsme hráli v plné sestavě stále, což
se letos nepodařilo.
Co bys jako zkušený hráč 1.ligy poradil mladým Elizzákům, aby se zlepšili na úroveň 1.ligy?
Nejdůležitější je samozřejmě příprava, dobrý trenér, který umí odstranit nedostatky, kvalitní
sparing, a pak už jen hodně tréninku a zápasů v nižších soutěžích. Samozřejmě je nutný nějaký
talent, ale ten se dá někdy nahradit pílí a bojovností. Díky trenérům jako je Jindra Panský a
Bohouš Vožický mají mladí hráči to nejlepší ze všeho. Hrají nejlepší ping-pong v republice, mají
respekt, a umí správně poradit. Takoví trenéři můžou Elizzu posunout hodně daleko.
Jsi spolumajitelem dopravní firmy. Jak se dá úspěšně sladit podnikání s vrcholovým sportem?
Tuto sezónu zjišťuji, že je to stále těžší. Firmě se daří dobře, ale je za tím spousta času, který
člověk stráví v práci a pak není moc času na kvalitní trénink, což se pak negativně projeví na
výsledcích. Nebo jestli to není tím, že stárnu a jsem línější.
Petře, jak získat další podporovatele klubu? Má klub potenciálním sponzorům co nabídnout?
Určitě ano. Nové podporovatele lze získat, ale většinou je to otázka osobního přístupu každého
manažera a často je to o tom mít dobré známé na dobrých postech, kteří mají vztah k našemu
sportu. Klub má výborné vedení, zázemí a týmy ve všech republikových soutěžích. Samozřejmě je
tu velký potenciál v mládeži, do které se musí investovat, aby klub mohl dále fungovat na této
úrovni.
Právě ti skončila ligová sezóna. Jak se budeš udržovat ve formě?
Začíná nám tenisová sezóna, cyklosezóna, a na psychiku a přípravu trochu lehčí pivní sezóna.
Pokud vše dobře zkombinuješ, tak se to pak odrazí v dobré formě v září.
Zúčastníš se letního soustředění s Elizzou?
Určitě ano, potřebuju se přece zlepšit.
V některém z příštích zpravodajů si přečtete rozhovor s Petrem Maratem.

NABÍDKA PRO ČLENY KLUBU
DRES STIGA S POTISKEM
TTC Elizza Praha vstoupí do nové sezóny s novými dresy.
Líbí se Ti? Kup si dres, podpoř značku TTC Elizza Praha!

Cena včetně potisku: 790,-

Cena včetně potisku: 590,-

V případě zájmu kontaktujte: Zdeněk Šedivý
 605286034  zdeneksedivy@seznam.cz

