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Jan Rochowanski na MS v Düsseldorfu 



 

 

Vážení čtenáři, členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha,  
 
tentokrát vám přinášíme speciální číslo našeho klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v 

něm zajímavá hodnocení uplynulé sezony vedoucími jednotlivých týmů. Máte-li zájem 

podílet se na obsahu zpravodaje, pošlete příspěvek na kkomenda@email.cz. Náš klub se 

neobejde bez podporovatelů. Jsme rádi, že se nám daří oslovovat lidi, kteří se o klub 

zajímají a jakkoliv jej podporují v jeho sportovní činnosti. Všem podporovatelům touto 

cestou děkujeme za jejich přízeň. Chcete také podporovat mládež a výkonnostní sport na 

Elizze? Pokud o této možnosti přemýšlíte, kontaktujte prosím výbor klubu.   
 

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 2016/17 
 

Jak hodnotíš uplynulou sezonu z pohledu vedoucího týmu? 

Co bylo příčinou konečného umístění v tabulce? 
 

Tým A (1.liga žen): Hanka Vítková 
Celkově bych rozdělila prvoligovou sezonu na dvě poloviny. Na podzim 2016 se nám 
dařilo vyhrávat vyrovnané zápasy, proto jsme patřily mezi 4 nejlepší týmy celé tabulky. 
Naopak v druhé polovině sezony, kdy se k nám opět přidala Verča Luňová, která byla 
předtím v zahraničí, nám potřebné štěstí scházelo. Vícekrát se stalo, že jsme se nebyly 
schopny sejít kvůli zdravotní indispozici našeho družstva nebo některé hráčky hrály i v 
nemoci. V koncové tabulce jsme nakonec skončily na předposlední místě a musely hrát 
baráž o 1.ligu žen s Ostravou, na kterou jsme ani nemohly nastoupit v plném složení 
(nemoc, maturita). Pro chybu v rozpisu soutěže, jsme se v 1. lize žen na úkor Ostravy 
udžely, ale  naše tendence nadále tuto soutěž hrát se rozešly. Celkově vidím celou sezonu 
jako velmi náročnou v tom, že ligovou soutěž táhly výkonnostně převážně 2 hráčky, což je 
při zdravotních nebo jiných indispozicích málo. Ženský tým se skládá minimálně ze 4 
stejně vyrovnaných hráček, které jsou kdykoliv připraveny nastoupit. Děkuji všem 
hráčkám 1. ligy žen za maximální výkony a také Zuzce Luňové, která s námi vše 
absolvovala a v baráži dokonce uhrála svůj první ligový bod, nakonec byl kontumován, to 
však nic nemění na tom, že táhnout za jeden provaz a zlepšení může přijít v každém věku. 
 
Tým B (Divize žen): Zuzka Luňová 
První polovina týmu divize žen neměla lehké pololetí, jelikož se dvě hráčky z týmý staly 
maminkou. Hodně nám pomohla hráčka z týmu SK Hamr Martina Maršíková, která u nás 
hostovala a bude hostovat i nadále. Dostaly tedy možnost naše starší žákyně, které 
statečně bojovaly, ale nemají ještě dostatek zkušeností. Vše dopadlo ke spokojenosti nás 
všech a obsadily jsme krásné sedmé místo z dvanáci týmů. Těšíme se na další sezonu.  
 
Tým A (Extraliga): Pavel Rochowanski 
Přestože jsme do Extraligy vstupovali v očích soupeřů v roli outsidera, odehráli jsme 
výbornou sezonu a do posledního kola bojovali o osmé místo, zajišťující postup do Play 
off. Naše poměrně mladé mužstvo se postupně rozehrálo a zejména páteční zápasy na 
Elizze byly velmi atraktivní a nalákaly spoustu diváků.  



 

 

Po odchodu Honzy Holáně se velmi dobře rozehrál Honza Hrnčířík. Samo Kalužný odehrál 
velmi dobře druhou půlku souteže a proto se můžeme těšit na ještě zajímavější příští 
ročník Extraligy. Chtěl bych tímto i poděkovat všem, kteří se zapojili do organizace právě 
skončeného extraligového ročníku. 
 
Tým B (2.liga): Tomáš Hlaváček 
Minulá sezona byla velice úspěšná. Cíl týmu "B" bylo postoupit z 2.ligy do 1.ligy, což se 
povedlo. Vyhráli jsme základní část soutěže a v Play-Off o postup do 1.ligy jsme porazili 
silný SKST Liberec. Klíčové pro postavení týmu v tabulce byla jednoznačně kvalita celého 
týmu. Nejen celkový výsledek 47-0 naší jedničky Jana Hrnčiříka, ale i úspěšnost ostatních 
hráčů byla skvělá. Proto bych chtěl poděkovat všem hráčům za fantastické a hlavně 
bojovné výkony a i celému realizačnímu týmu, který k tomuto postupu také velmi přispěl. 
 
Tým C (3.liga): Zdeněk Šedivý  
Cílem bylo udržet soutěž a dát příležitost juniorům, což se povedlo. Za tým nastoupilo 14 
hráčů a pro některé z nich to byla prvotní ligová zkušenost. Nejvíce jsme si cenili bodů 
právě od juniorů. 
 
Tým D (Divize): Martin Průša 
Náš tým Elizza D nastupoval do této sezony s hlavním cílem udržet pro klub divizi, což se 
nakonec nepodařilo a to je samozřejmě pro mě osobně velké zklamání. Už po polovině 
soutěže jsme se ocitli na konci tabulky a bohužel, druhý divizní tým Elizzy na tom nebyl o 
mnoho lépe. Zásahem do soupisky z důvodu odchodu hráčů z ligových týmů Elizzy došlo k 
vynucenému přesunu naší největší opory Adama Slobodziana do základu 3.ligy. Následně 
byl posílen tým Elizza E o Petra Marata s úkolem zachránit soutěž alespoň jedním ze dvou 
našich družstev a o Adama jsme přišli definitivně. Ani Lukáš Rochowanski, který k nám 
poté přestoupil, ho nedokázal nahradit. Sestupu jsme se tedy neubránili. Jelikož cítím 
zásadní podíl na našem neúspěchu, na pozici vedoucího týmu určitě končím. Věřím, že 
kluci najdou novou motivaci i v nižší soutěži a že v obdobné základní sestavě vybojují 
postup zpět do divize. 
 
Tým E (Divize): Martin Juhasz 
Pro divizní tým TTC Elizza Praha E byla letošní sezona velkým trápením. V první polovině 
tým zaznamenal 4 těsné prohy 8:10 a 2 remízy, čož znamenalo jednoznačný přesun na 
konec startovního pole. Malé množství hráčů na soupisce a časté omluvy v nastupování 
na zápasy vedlo k boji o udržení i v druhé půli. Až v posledních několika kolech se podařilo 
díky dobrým a stabilním výkonům našich mladých hráčů zvítězit a získat tak potřebné 
body na vysněné udržení v divizi.  
 
Tým F (1.třída): Pavel Hampl  
Sezónu jsme začali 5 porážkami, takže očekávání velká nebyla. Nicméně záhy se ukázalo, 
že na začátku jsme měli lepší týmy a pak serií se slabšími, kde jsme vše vyhráli. O postupu 
výše bylo prakticky rozhodnuto po první polovině soutěže, kdy El Niňo moc bodů 
neztratilo. S výsledným 4. místem tedy spokojenost. V 1. třídě jsme si na nedostatek 
hráčů nemohli stěžovat a když se přepsaly soupisky (Tomáš Kadlec do divize) tým byl 



 

 

vhodně doplněn o Viktora Kučalu z divize. Příští sezonu věřím, že tým ve složení Kuba 
Růžička, Adam Daníček, Viktor Kučala a Filip Bialas by mohl zabojovat o postup do divize. 
 
Tým G (2.třída): Filip Bialas 
Do sezony jsme nevstoupili nejlépe. Po prvních šesti zápasech, ve kterých jsme utrpěli 
hned 4 porážky, se jakékoliv postupové ambice rozplynuly. Po zbytek roku jsme již drželi 
pozici ve středu tabulky a nakonec jsme skončili na 7. místě. Nejlepším často hrajícím 
hráčem se stal velmi mladý Víťa Kadlec, který s úspěšností 83% obsadil celkově 4. místo. 
Velmi dobře hrál také Fíla Marat, který skončil s úspěšností nad 60%. 
 
Tým H (3. třída): Lukáš Kotlorz  
Naše H družstvo mělo hlavní cíl se zachránit v soutěži. Cíl se povedlo naplnit již v první 
polovině sezony a to zejména díky výborným výsledkům Vítka Kadlece a Filipa Marata, 
které výborně doplňoval Honza Šimeček. Napomohla tomu i skutečnost, že ve skupině 
byly dva slabší týmy, které na podzim nasbíraly pouze 7 resp. 3 body. Sice jsme soutěž 
zakončili až na 9. místě, což bylo způsobeno tím, že ve druhé polovině soutěže již FIlip 
Marat dostával příležitost ve vyšších soutěžích a soutěž jsme dohrávali často v 
improvizované sestavě. 
 
Tým I (4. třída): Lukáš Kotlorz  
Do soutěže jsme vstupovali s cílem nestrachovat se o sestup a případně se pokusit 
zabojovat o druhou postupovou příčku. První polovinu sezony jsme zakončili na 3. místě 
se ztrátou jednoho bodu na druhé Kyje, které navíc v zimě přišly o jednoho hráče, tudíž 
jsme doufali, že bychom mohli druhou příčku vybojovat. O neúspěchu bohužel rozhodla v 
19. kole smolná domácí porážka 8:10 právě s Kyjemi. Sezonu jsme nakonec skončili na 4. 
místě se 7-bodovou ztrátou na druhé Kyje. Největším problémem v obou soutěžích bylo, 
jako obvykle, sehnat, zejména na venkovní zápasy, čtyři hráče. Pokud se navíc v jeden 
den sešlo více zápasů, byl problém utkání odehrát. Jedno utkání jsme museli skrečovat. 
Bylo by dobré, aby se hráči, kteří toho letos moc neodehráli zamysleli, zdali chtějí soutěže 
hrát pravidelněji, ale bohužel malá konkurence v družstvu jim tento současný stav 
umožňuje. V příští sezoně budou obě družstva bohužel bojovat o udržení, zejména díky 
velkému posunu soupisek, kdy se každý hráč dostane minimálně o jednu soutěž výše. 
Pokud se ale zapojí naši mladší žáci (jednak účastí, tak i výkonnostním posunem), pak by 
záchrana nemusela být nesplnitelným cílem. 
 
Tým J (6. třída): Standa Šedivý 
Jelikož jsem měl na soupisce klíčové hráče a domácí zápasy jsme téměř vyhrávali, tak 
jsem spokojen s udržením 6 třídy. Měl jsem téměř vyrovnané hráče s výjimkou 
začátečníků v soutěži, ale mám radost, že se zapojili. Rád bych zvýšil počet na soupisce 
alespoň o pár hráčů navíc z důvodu nemocí a zranění. 


