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Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha, 
 
právě čtete 11.číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiného zajímavý 
rozhovor s Matějem Fauskem. Chcete se podílet na obsahu příštího čísla? Máte-li 
zajímavé příspěvky, otázky do rozhovorů, stačí poslat e-mail na kkomenda@email.cz. 
Uvítáme výsledky, komentáře a fotky z turnajů nebo zápasů. Těší nás, že někteří z vás 
využívají této možnosti a aktivně se podílí na obsahu zpravodaje. Děkujeme za příspěvky. 
 

ROZHOVOR S MATĚJEM FAUSKEM 

(odchovanec SJM a hráč TTC Elizza Praha, student Gymnázia Opatov) 
 

Jak hodnotíš své výstoupení  v lize a výsledky v pražských soutěžích? 
 
Se svými ligovými výsledky moc spokojený nejsem. Na druhou stranu ale 
musím říct, že v 1. a 2. lize jsem se nastoupil pouze na zápasy, které byly proti velice 
silným týmům. Dále jsem na střídavý start nastoupil v oddíle TJ Sokol Josefov, kde jsem se 
ale také moc nepředvedl. Jediná soutěž, se kterou jsem letos velice spokojený je pražská 
divize. Zde jsem skončil s necelými 75%, což si myslím, že je dobrý výsledek. Snad to příští 
sezónu bude lepší. 
 
Blíží se vrchol sezóny-MČR juniorů v Čeladné. S jakým umístěním budeš ty osobně 
spokojený?  
 
Letos se mi na bodovacích turnajích příliš nedařilo, takže jsem rád, že jsem se na MČR 
kvalifikoval. Už to je pro mě úspěch. V soutěži jednotlivců můžu pouze překvapit, 
samozřejmě čím výš to dotáhnu, tím budu spokojenější. Větší šanci budu mít v kategorii 
čtyřher, kterou hraju s Petrem Maratem. Mohlo by nám pomoct i to, že spolu hrajeme 
docela dlouho. Bohužel jsme letos také moc úspěchů neměli, tak snad nám to vyjde na 
MČR. 
 
Co bys poradil začínajícím hráčkám/hráčům? Na co by se měli při tréninku zaměřit? 
 
Hlavně ať na trénincích pořádně makají a za stolem nechají všechno, jinak tréninky 
vlastně úplně ztrácí smysl. Začínající hráči by se podle mě měli soustředit hlavně na 
pohyb. Nemělo by se zapomínat ani na správnou techniku úderů. Sám teď bojuji s velkým 
nápřahem na forhendový topspin, který takhle hraju již od svého začátku. Bohužel jsem 
na něj už zvyklý a i když mi všichni říkají, že ho hraju špatně, nemůžu se to odnaučit. 
 
Nedávno jsi se zúčastnil MS středních škol v Izraeli. Jak turnaj probíhal? 
 
Odpověď najdete na následující straně.  
 

 
 



 

 

Jak obvykle trávíš volný čas? 
 
Moc volného času kvůli tréninkům nemám. Většinu trávím učením, ale když se učit 
nemusím, rád čtu nebo si zahraju nějakou počítačovou hru. Rád dělám i jiné sporty třeba 
badminton nebo jezdím na kole. 
 

AKTUALITA 

Ohlasy z MS středních škol - hodnocení turnaje slovy přímých účastníků  

 
(P.Marat) MS v Izraeli hodnotím velice kladně. Moc se mi tam líbilo a super se mi hrálo. 

Krásná herna, super atmosféra a výkon týmu úžasný. Akorát u mě výkon trochu 

pokulhával. Mrzí mě to, ale dal jsem do toho vše a doufám, že se to v budoucnu zlepší. 

Jinak to byl krásný pobyt, fajn byli lidi ze zahraniičí, rozhodčí, pořadatelé. Bylo o nás moc 

pěkně postaráno.  

 
(M.Fausek) Začal bych podmínkami. Hala byla větší, cca jako tady na Květňáku (hala JM). 

Míček tedy lítal pomaleji než na Elizze, což mi vyhovuje víc. Podlaha neklouzala a díky 

klimatizaci nebylo ani horko jako mimo halu, tudíž podmínky byly takřka ideální.  

Družstva: Ve skupině jsme měli Polsko, Belgii a Anglii. Začali jsme s Polskem, David 

(D.Průša) a já jsme každý jednou vyhráli. Zápás byl vyrovnaný, většina zápasů byla 3:2, za 

celkového stavu 2:3 pro Polsko nastoupil Petr a začal výborně a vedl 2:0, ale něco se stalo 

a zápas prohrál, tudíž jsme prohrávali 2:4, což již znamenalo jistou prohru. Zápasy se 

dohrávaly všechny, tudíž jsem k poslednímu zápasu nastoupil já. Prohrál jsem 1:3, ale 

myslím si, že to bylo hlavně kvůli psychice a lehkému zklamání z minulého zápasu, na 

soupeře jsem totiž ping-pongově měl. V tomto zápase ještě podle mě měla svou roli i 

únava, noc před tímhle zápasem jsme kvůli zdlouhavé cestě spali jen 3 hodiny, 

kdybychom byli vyspaní, myslím si, že by zápas skončil naší výhrou.  

 

Další zápas byl s Belgií, prohráli jsme 7:0. Myslím ale, že jsem si z utkání odnesl zajímavou 

věc. Belgičané hodně využívali bekhendový flip (tzv. banán). Vlastně ani moc nepinkali, 

jen vše otáčeli, na to bych se teď chtěl zaměřit. Zkoušel jsem to na tréninku a myslím, že 

když na tom budu pracovat, tak to půjde. Následoval zápas s Anglií, David a já 2 body. 

Výhra 4:3 nám zajistila 3 místo ve skupině, což nás posunulo do bojů o celkové 9. místo. 

Boj o 9. místo jsme začali zápasem s Irskem, vyhráli jsme hladce 4:1, já bod, David 2 body 

a čtyrhra David-Pepa. Pak jsme hráli s Tureckem, to už byl zápas o 9. a 10. místo, prohráli 

jsme 4:1. Turci byli lepší, naším jediným bodem byla opět čtyrhra Davida s Pepou. Takže v 

týmech jsme skončili na celkovém, myslím si, že zaslouženém 10. místě.  



 

 

Jednotlivci: Skončil jsem na 2. místě ve skupině, což znamenalo postup do dalších bojů. V 

1. kole jsem dostal vítěze skupiny, Girreta Engemanna, německá jednička. Dal jsem si na 

něj jeden set, z čehož mám docela radost, nehrál sice na 100%, bylo vidět že dalši sety si 

pohlídal, se svou hrou jsem byl ale spokojenej, umístil jsem se na celkovém 33. - 64. 

místě. 

To že jsem prohrál už v 1. kole znamenalo, že jsem byl zařazen do "Friendship" turnaje, 

který hráli nepostupující ze skupin a právě poražení z prvních kol. Byla to vlastně soutěž 

mixů, kde se každé kolo dvojice střídali, vždy vítězové jednotlivých kol byli zařazeni do 

losování na další kolo. V tomto turnaji se mi dařilo, měl jsem i štěstí na partnerky a 

podařilo se mi projít všemi 6 koly vítězně, tudíž jsem obsadil 1. místo. Ještě musím 

připomenout, že jelikož v tomto turnaji bylo o trochu víc kluků, někdy se stalo, že spolu 

hráli dva kluci. To se mi stalo ve finále, kdy jsem hrál s hráčem z Taiwanu. Celkově turnaj 

hodnotím velice kladně, hodně mě motivoval k další práci na sobě. 

 

POZVÁNKA - EMASTERS TOUR 2016 

 

Dovol mi Tě pozvat na sérii turnajů zvané „ELIZZA MASTERS TOUR 2016“. Jedná se o 

turnaje určené pro hráče, kteří byli v základu mužstev nejvýše na úrovni divize (ženy bez 

omezení). 
 

Turnaje se uskuteční v tyto středy:  

20.4.2016  

27.4.2016  

4.5.2016  

Vklad 100,- Kč, počítají se 3 nejlepší umístění ze 4 možných. Stejné jako v minulých 

sezónách, začátek 18:15 až 18:30. Každá účast může rozhodnout! Ale samozřejmě, jde o 

to si i kvalitně zahrát po sezóně. Na účast se těší Celá Elizza a věříme v hojnou účast! 

Z.Šedivý 

Více informací na klubovém webu. 

 

Staňte se spolutvůrci zpravodaje Elizzák. 

Příští číslo vyjde 12. května. 
 

elizza.cz/ttc.htm 


