
TTTTCC  EELLIIZZZZAA  PPRRAAHHAA  

KKLLUUBB  SSTTOOLLNNÍÍHHOO  TTEENNIISSUU  
 

ZVE SVÉ PŘÍZNIVCE NA 

 

VVEEČČEERR  EEXXHHIIBBIIČČNNÍÍCCHH  ZZÁÁPPAASSŮŮ  
 

 

EELLIIZZZZAA  SSHHOOWW    
1144..55..22001155    

1188::0000--2200::0000  
 

 
  
 

 
Herna stolního tenisu TTC Elizza Praha  

Brandlova 1386/21, 149 00 Praha 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ 



Vážení příznivci klubu TTC Elizza Praha, 

 

vítáme Vás na večeru exhibičních zápasů Elizza show u příležitosti otevření naší nové 

herny a zakončení sezóny 2014/2015.  

 

Zápasy, které uvidíte se budou hrát systémem na 2 vítězné sety exhibiční formou. 

Půjde o průřez historií a současností klubu. Přímo v herně bude zajištěno občerstvení 

pro všechny účastníky. Součástí tohoto prospektu je rovněž zajímavý rozhovor s 

předsedou panem Jiřím Braňkou, který zhodnotil fungování klubu v této sezóně a 

rovněž sdělil své záměry v příští sezóně 2015/2016.  

 

PROGRAM ZÁPASŮ 

1. 

čtyřhra nejmladších žáků 

2. 

PRŮŠA David – ŠEDIVÝ Zdeněk 

3. 

VOŽICKÝ Bohumil – PROKOPCOV Dima 

4. 

PANSKÝ Jindřich – ORLOWSKI Milan 

 



ROZHOVOR S PŘEDSEDOU KLUBU 

JIŘÍ BRAŇKA 

Jak hodnotíte fungování klubu v sezóně 2014/2015?  
 

Náš oddíl procházel v roce 2014 složitým procesem, který souvisel se změnou hracích 
prostor. Po 30-ti letém působení na Jižním Městě – připomeňme si TJ Jižní Město–
Chodov a působení v několika hernách (ZŠ Křejpského, TJ Chodov, Dům dětí a 
mládeže v ulici Opatovská, herna Na skalce,  zrekonstruované šatny v ZŠ Donovalská, 
kotelna Mikulova) jsme nyní ve specializovaném objektu určeném pouze na stolní 
tenis. Za to vše jsme vděčni týmové práci našeho výboru, členů, sponzorů, 
podporovatelů a MČ Praha 11. Nyní máme uzavřenu nájemní smlouvu s Městskou 
částí na 20 let a tak věřím, že nastalo období jistoty kvalitního sportovního zázemí. 
Tato jistota je však podmíněna finančním zajištěním provozu haly i ligových soutěží. 
Po sportovní stránce se klubu dařilo. V naší herně se hrála 1.,2. a 3.liga mužů a 2.liga 
žen. Muži obsadili v konečné tabulce vesměs střed jistoty, ženy svoji soutěž vyhrály 
(2.liga-základní část). TTC Elizza Praha měla v pražských soutěžích 7 družstev mužů a 
jedno žen. Bylo to náročné na organizaci hracích dnů, ale vše proběhlo bez problémů 
a ke spokojenosti pingpongářů. V odpoledních hodinách byla hala zcela vytížena 
tréninky mládeže naší „farmy“ Sportovní Jižní Město o.p.s., a to pod vedením 
kvalitních trenérů, jmenoval bych především Jindru Panského a Bohouše Vožického 
ml. Kromě vyjmenovaných aktivit byla naše hala k dispozici turnajům v pingpongu, 
které pořádají různé zájmové organizace, jako „železničáři“, policisté, odboráři a v 
neposlední řadě měla možnost si své pingpongové dovednosti prověřit a tělo si 
protáhnout veřejnost. 
 

Na co se jako předseda klubu zaměříte v sezóně 2015/2016? 
 

Před námi je ročník 2015/2016, který bude, jak věřím, úspěšným pokračováním roku 
minulého v oblasti sportovní. Jak v ligových soutěžích, tak v soutěžích Pražského 
svazu stolního tenisu. Výbor TTC Elizza Praha i já osobně musíme především zajistit 
finanční prostředky na provozní i sportovní činnost. Městská část Praha 11 rozhodla o 
ukončení činnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. k 30.6.2015, a tak musíme zajistit 
pokračování sportovních aktivit mládeže, od nové sezony tedy pod křídly mateřského 
oddílu – Elizza. Bude to administrativně i finančně náročné, ale ještě náročnější bude 
zajistit peníze na kvalitní trenéry. Naplnění rozpočtu roku 2015 je tedy v současnosti 
prvořadým úkolem předsedy i celého výboru. Jsem však optimista a jsem tedy 
přesvědčen, že kvalitní sportovní zázemí, které nám nová hala poskytuje, budeme 
moci využívat plně pro kvalitní pingpong nejen letos, ale i v dalších letech. 
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