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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. A v mužích toho, že jsem postoupil na MČR z prvního místa ze skupiny a 

málem jsem se probojoval mezi 64. 

 
Blíží se vrchol tvé sezony mistrovství ČR. Na co hlavně se zaměříš v přípravě? 
Moje příprava začla 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 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. V pinčesu 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 pinci. 
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Nejpřijde ti někdy tvé chování při pinčesu nevhodné (nekoncentrovanost, 
srandičky)?  
Je pravda, že někdy si z toho dělám trochu srandu nebo si „šintnu“, ale když je to 

důležitý nebo když trénuju s někým lepším tak ne, ale musím říct, že poslední dobou 

fakt makám. S koncetrováním mám docela problémy, ale taky na tom pracuju. 

Potřeboval bych se někdy víc soustředit, ale to mi moc nejde i když se snažím. 

 

Jak jsi spokojený se svým aktuálním účesem? Pomáhá ti při hře? 
Asi nejlepší otázka, co jsem kdy dostal. Se svým účesem jsem úplně spokojený. 

Dbám na to, abych měl vlasy dobře upravené před tréninkem i před zápasem. Pro 

mě je to podstatná věc. Dodává mi to sebevědomí a myslím, že by na to měli dbát 

všichni. 

 

Chodíš pravidelně běhat? Pokud ano, jak často?  
Běhat chodim vždy v pondělí a ve čtvrtek, před tím než jdu do posilky. 

 

Proč se necháváš vozit rodiči na tréninky? 
Rodiči se nechávám vozit z toho důvodu, že bych jinak nestíhal tréninky, ne 

z důvodu, že bych byl línej 

 
 


