TTC ELIZZA PRAHA
KLUB STOLNÍHO TENISU

ELIZZÁK
ČÍSLO 17
5.1.2017

JIŘÍ BRAŇKA

Vážení čtenáři, členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha,
přinášíme vám nové číslo našeho klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo
jiného zajímavý rozhovor s dalším Elizzákem Jiřím Braňkou. Máte-li zájem podílet se na
obsahu příštího zpravodaje, neváhejte a pošlete nám váš příspěvek na e-mail
kkomenda@email.cz. Uvítáme výsledky, aktuality, fotky z turnajů nebo zápasů. Chcete
podporovat mládež a výkonnostní sport? Pokud o této možnosti uvažujete nebo někoho
takového znáte, informujte o tom vedení klubu. Předem děkujeme za vaši podporu.

ROZHOVOR
(předseda klubu, samostatný účetní, cestovatel)
Kolik má aktuálně klub členů? Jaký do budoucna očekáváte růst členské základny?
K 1.1.2017 sdružuje TTC Elizza Praha 95 členů, z toho je 48 dětí do 18 let. Od září 2016
jsme ve spolupráci se ZŠ Mikulova otevřeli kroužek stolního tenisu, ve kterém se každé
úterý snaží kolem 20 školáků proniknout do krásy stolního tenisu. Pod vedením
odborného trenéra z Elizzy. Nejtalentovanější z nich se již stali členy klubu. V letošním
roce chceme tuto naši aktivitu rozšířit i na ZŠ Květnového vítězství, čímž by postupně
došlo k dalšímu navýšení počtu dětí v klubu.
Klub se přestěhoval do jedné z nejmodernějších hal na stolní tenis v Praze. Jak jste
prozatím spokojen s jejím fungováním a kde vidíte prostor ke zlepšení?
Nová hala v Brandlově ulici splňuje veškeré požadavky na provozování špičkového
stolního tenisu, parametry haly vyhovují i náročným požadavkům na nejvyšší českou
soutěž - extraligu mužů, kterou hrají naši nejlepší hráči v této sezoně. Hala je plně
vytížena ve všední dny každé odpoledne a dlouho do večera. Naší snahou je naplnit halu
stolním tenisem i v dopoledních hodinách a využít tak výborné podmínky během celého
dne.
Jak se vám daří kombinovat práci a role předsedy klubu?
Vzhledem k tomu, že se snažíme široce využívat všech dostupných možností k zajištění
finančních prostředků zejména pro zvýšení počtu a úrovně trenérů mládeže (granty,
dotace atd), je práce celého výboru velmi časově náročná. Příprava žádostí o granty a
dotace a jejich následné vyúčtování je opravdu práce na "plný" úvazek. Jsem naštěstí již
jen pracující senior, a tak si mohu časový rozvrh lépe připravit.

Na co konkrétně se jako předseda zaměříte v tomto roce?
Nemám nějaká speciální předsevzetí pro rok 2017 v pozici předsedy klubu. Celý výbor i
další spolupracující členové máme před sebou každoroční boj o zajištění dostatku financí,
protože téměř stohlavý spolek pingpongářů spotřebuje na provozu haly dost peněz. Stále
máme před sebou cíl - zajistit silného finančního partnera, který by nám pomohl
financovat zejména všechny ligové soutěže a kvalitní trenéry mládeže.

Jak byste popsal působení Elizzy v 1.polovině extraligové sezony?
Myslím, že A-tým hraje v rámci extraligy důstojná utkání, byť se nacházíme momentálně
na chvostu tabulky. Máme před sebou řadu domácích utkání a věřím, že v nich
prokážeme oprávněnost našeho startu v extralize mužů.
Během pěti let se ženám Elizzy povedlo postoupit z nejnižší soutěže až do 1.ligy. Jak
hodnotíte jejich výsledky?
Při každém setkáním s A-týmem žen i s dalšími hráčkami TTC Elizza Praha zdůrazňuji, že
jejich přístup a nasazení by měly být vzorem nejednomu družstvu mužů v klubu. Děkuji
jim za skvělou reprezentaci TTC Elizza Praha
Vím, že velmi rád cestujete. Kde jste byl naposledy a kam se chystáte v roce 2017?
Loni se mi splnil dávný sen. Se stanem a bágly jsme s dcerou na vlastní pěst procestovali
okolí Bajkalu na Sibiři. Mám rozvětvenou rodinu a ta je navíc trochu rozptýlena po
Evropě. Takže v letošním roce bych chtěl především navštívit mou dceru v Moskvě, syna a
tři malé vnuky v řecké Soluni, bratra v Portsmouth, vnuka a pravnučku v Manchestru,
vnučku a pravnoučka v Ostravě. A začínám hned začátkem ledna v Soluni. Následovat
bude každoroční rybolov v Norsku. Určitě si najdu čas i na teplé moře v Řecku.
Přeji všem hráčkám, hráčům, funkcionářům, rodičům a příznivcům TTC Elizza Praha
pohodový rok 2017, plný krásných, nejen pingpongových zážitků.
Jiří Braňka

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ LIGOVÉ ZÁPASY
Soutěž
Extraliga
Extraliga
1. liga žen
3. liga
1. liga žen
3. liga
2. liga
2. liga
Extraliga
Extraliga
3. liga
Extraliga
1. liga žen
3. liga
1. liga žen
3. liga
1. liga žen
3. liga
3. liga
2. liga
2. liga
Extraliga
Extraliga

Termín
06.01.17 18:00
07.01.17 10:30
14.01.17 10:00
14.01.17 16:00
BUDE UPŘESNĚNO
15.01.17 10:00
28.01.17 15:00
29.01.17 10:00
03.02.17 18:00
04.02.17 10:30
11.02.17 14:00
24.02.17 18:00
25.02.17 10:00
25.02.17 14:00
25.02.17 14:00
26.02.17 10:00
11.03.17 10:00
11.03.17 14:00
12.03.17 10:00
25.03.17 15:00
26.03.17 10:00
01.04.17 14:00
02.04.17 10:00

Domácí
Elizza A
Elizza A
Elizza A
Elizza C
Elizza A
Elizza C
Elizza B
Elizza B
Elizza A
Elizza A
Elizza C
Elizza A
Elizza A
Elizza C
Elizza A
Elizza C
Elizza A
Elizza C
Elizza C
Elizza B
Elizza B
Elizza A
Elizza A

Hosté
KT Praha
Sportovní klub TTC Františkovy Lázně z. s.
SVS Hradec Králové B
SKUŘ Plzeň
Avia Čakovice
Union Plzeň
AC Sparta Praha B
ST EUROMASTER Kolín
DTJ Hradec Králové
Table Tennis Club Ostrava 16
TJ Střížkov
SKST DencoHappel Liberec
SKST Vlašim C
TJ Batesta Chodov A TTSTAR.cz
SKST Vlašim B
TJ Sokol Plzeň V.
TJ Slavoj Praha
TJ Sokol České Budějovice
TJ ČZ Strakonice ELEKTROSTAV
SF SKK EL Niňo Praha D
TJ Sokol Bor Eissmann
SF SK Kotlářka EN Praha
SF SKK EL Niňo Praha

Pro přečtení “pošlete do dalšího kola”.
Příští číslo vyjde 2.2.2017.
Všechny čísla najdete také na našem webu www.elizza.cz/ttc.htm
Zajímáte se o fungování klubu a chtěli byste přispět k jeho rozvoji?
Můžete ho podpořit zasláním sponzorského příspěvku, který je daňově uznatelný.
Hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s přípravou utkání A-týmu v extralize.
Máte-li zájem, kontaktujte vedení klubu na ttcelizzapraha@seznam.cz.

