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PETR DVOŘÁK

Vážení čtenáři, členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha,
přinášíme vám další číslo našeho klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné
zajímavý rozhovor s Elizzákem Petrem Dvořákem. Máte-li zájem podílet se na obsahu
příštího čísla, pošlete váš příspěvek na e-mail kkomenda@email.cz
Zajímáte se o fungování klubu a chtěli byste přispět k jeho rozvoji? Můžete ho podpořit
například formou daňově uznatelného daru. Máte-li zájem, kontaktujte vedení klubu na
ttcelizzapraha@seznam.cz

PETR DVOŘÁK
(student SŠ elektrotechnické)
Na jaké škole a studuješ?
Studuji na střední škole elektrotechnické, jako student druhého ročníku.
Jak se ti daří kombinovat studium s výkonnostním sportem?
Školu jsem si hledal i podle toho, jaký má přístup k mladým sportovcům. Což byl jeden z
hlavních důvodů, proč jsem si vybral tuto školu a to i přesto, že jsem uspěl ve výběrovém
řízení na bezpečnostně-právní školu, kde brali 60 žáků ze 300. Bohužel by mi nebylo
umožněno věnovat se sportu v té míře jako se mu věnuji teď. Již v prvním ročníku jsem
místo hodin TV mohl chodit na ranní tréninky. Škola mi dále nabízí, v případě potřeby,
individuální učební plán.
Jak jsi spokojený v klubu? V čem vidíš jeho pozitiva?
V kluby jsem velmi spokojený. Už od prvních tréninků, když jsem z mého dnešního
pohledu byl opravdové “kopýtko”, jsem byl přijat velmi dobře. Velkou výhodou pro mne
bylo, že jsem tam potkal mnoho kvalitních hráčů (Adam Daníček, David Průša, Petr Marat,
Petr Truc, Matěj Fausek a další), kteří mi umožňovali jsi s nimi zahrát. Už jen to, že jsem
mohl hrát s lepšími hráči mne herně posunovalo, nemluvě o psychické motivaci vyrovnat
se jim. Pozitiva vidím hlavně v tom, že v oddíle mladý člověk najde lidi stejného ražení,
které baví sport, pohyb a dobrá parta. I díky tomu mají méně času na lumpárny a
vymýšlení hloupostí, nebo aby se chytli špatné party.
Co bys poradil začínajícím hráčům, aby je sport bavil, zlepšovali se a vydrželi u něho co
nejdéle?
Na nějaké radění jsem ještě příliš mladý. Snad jen to co jsem dělal já. Mít rád tento sport
a poslouchat rady starších kolegů a spoluhráčů. Pro mne byl a stále je jeden z
nejdůležitějších mentorů Bohumil Vožický mladší.

Uvažuješ o aktivním zapojení do dobrovolné činnosti v klubu? Pokud ano v jaké oblasti?
Již teď se snažím zapojovat do dění v klubu rozhodcováním, pomáhám s přípravou
turnajů, hraním s mladšími hráči, čím se snažím tak trochu vrátit to co mi dával oddíl,
když jsem byl mladší.
V minulém ligovém kole jsi dostal šanci v 1.lize. Jaký jsi měl ze zápasů pocit? V čem
konkrétně vidíš hlavní rozdíly oproti 2. nebo 3.lize?
Byl to fičák. Musím nejprve říci, že jsem opravdu velmi rád za tuto šanci, kterou jsem
dostal, ale sám cítím, že se těmto ostříleným hráčům zatím nemůžu rovnat. Přesto jsem
do toho dal všechno a zápasy jsem si užil. Hlavní rozdíl pro mne byl ten, že se tito hráči
velmi rychle dokázali přizpůsobit mému stylu hry či případnému pokusu o nějakou
změnu. To co stačí ve třetí lize tady zdaleka nestačí.
Nová posila do áčka Tsubasa Moriya
V pátečním extraligovém derby proti El Niňo Praha se představí nová
posila z Japonska Tsubasa Moriya.

Posilovna pro členy klubu – již brzy!
Již brzy bude spuštěn provoz posilovny a místnosti k protažení v jednom pro členy klubu.
Místnost se nachází v zadní části herny pod schodištěm. Bude zde k dispozici posilovací
lavice, činky tzv. jednoručky, hrazda, prvky k posilování s vlastní vahou jako TRX, bossu a
kompenzační míče a podložky.
Text a foto: Zdeněk Šedivý/Karel Komenda

POZVÁNKA NA LIGU
TERMÍNY DOMÁCÍCH ZÁPASŮ V ROCE 2017_zdroj stis.ping-pong.cz/

20. 10. 2017 18:00
Kolín

Extraliga

TTC ELIZZA Praha
EUROMASTER

TTC Ostrava 2016

10. 11. 2017 18:00
Kolín

Extraliga

TTC ELIZZA Praha
EUROMASTER

KT Praha

Extraliga

TTC ELIZZA Praha
EUROMASTER

SF SK Kotlářka EN Praha

Extraliga

TTC ELIZZA Praha
EUROMASTER

TJ Ostrava KST A

14. 10. 2017 15:00

1.liga

TTC Elizza Praha B KST SK US Steinerová Choceň z.s

15. 10. 2017 10:00

1.liga

TTC Elizza Praha B TTC Moravská Slavia Brno

24. 11. 2017 18:00

1.liga

TTC Elizza Praha B TJ Ostrava KST B

25. 11. 2017 15:00

1.liga

TTC Elizza Praha B TTC Siko Orlová

26. 11. 2017 10:00

1.liga

TTC Elizza Praha B SKST Baník Havířov B

14. 10. 2017 15:00

3.liga

TTC Elizza Praha C TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

15. 10. 2017 10:00

3.liga

TTC Elizza Praha C Loko Depo Liberec

25. 11. 2017 15:00

3.liga

TTC Elizza Praha C DTJ Hradec Králové C

26. 11. 2017 10:00

3.liga

TTC Elizza Praha C TJ Slovan Broumov

28. 10. 2017 09:30

2.liga ženy

TTC Elizza Praha

TJ Slavoj Praha B

28. 10. 2017 13:30

2.liga ženy

TTC Elizza Praha

TJ ABC Branik

11. 11. 2017 09:30

2.liga ženy

TTC Elizza Praha

TJ Sokol Plzeň V. B

11. 11. 2017 13:30

2.liga ženy

TTC Elizza Praha

TJ Sokol Plzeň V. A

09. 12. 2017 10:00

2.liga ženy

TTC Elizza Praha

SF SKK EL Niňo Praha B

01. 12. 2017 17:30
15. 12. 2017 18:00

Hledáme dobrovolníky z řad členů, kteří pomůžou s přípravou domácích zápasů.
Všechna čísla zpravodaje najdete na našem webu www.elizza.cz/ttc.htm

