TTC ELIZZA PRAHA
KLUB STOLNÍHO TENISU

ELIZZÁK
ČÍSLO 21_29.11.17

MOHAMED SHOUMAN

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 Mohamedem Shoumanem. Máte-li zájem podílet se na
obsahu příštího čísla, pošlete příspěvek na e-mail kkomenda@email.cz. Zajímáte se o
fungování klubu a chcete aktivně přispět k jeho chodu a rozvoji? Můžete ho podpořit
například formou daňově uznatelného daru. Kromě finanční podpory uvítáme také vaše
dobrovolné zapojení do činnosti klubu v jakékoliv formě. V případě kontaktujte vedení
klubu na ttcelizzapraha@seznam.cz.

MOHAMED SHOUMAN
- profesionální sportovec původem z Egypta, nová posila do extraligového áčka
V kolika letech jsi začal se stolním tenisem?
Začínal jsem v pěti letech s tátou, který sám hrál.
Zkoušel jsi aktivně i jiné sporty?
Nezkoušel. Od dětství se naplno věnuji stolnímu tenisu.
Za které kluby jsi hrál před současným angažmá v TTC Elizza Praha Euromaster?
V Egyptě jsem hrál za nejlepším klub El Ahly Club a potom v Německu jednu sezonu za
TSV Dachau a dvě sezony za TSV Schwabhausen.
Jaké vítězství považuješ ve své dosavadní kariéře považuješ za nejlepší?
Za největší úspěchy považuji 3. místo na TOP16 do 18 let v Puerto Rico a když jsem se
poprvé stal africkou jedničkou ve stejné kategorii.
Jaké máš sportovní cíle v probíhající sezoně?
Probojovat se s naším týmem do play-off. Sám bych rád zvítězil ve všech utkáních. Obojí
bude velmi obtížné, protože česká extraliga je velmi kvalitní soutěž, ale pokusím se o to.
Překvapilo tě něco v české extralize?
Zatím jen pozitivně. Extraligu hrají kvalitní hráči, rovněž organizace zápasů a kvalita videopřenosů je velmi dobrá. Líbí se mi také, že na zápasy chodí fanoušci.
Co bys doporučil našim mladým hráčům, aby dosáhli tvé úrovně?
Moje rada je často a intenzivně trénovat, mít hodně rád stolní tenis, dávat si osobní výzvy
a kromě samotného hraní trénovat také fyzickou kondici ve fitness.

ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ BÉČKA I CÉČKA V LIZE
Týmy 1. a 3.ligy se po 1. polovině soutěže umístily ve středu tabulky, když po rozpačitém
začátku začaly sbírat body. O minulém víkendu si béčko poradilo s Ostravou, Orlovou a
remizovalo se silným Havířovem. 3.liga porazila silný Hradec Králové a poslední Broumov,
kdy zazářil Honza Dušek se 3 body. zdroj: Z. Šedivý
Zleva: Jan Peřina,
Luděk Laboutka, David
Průša, Zdeněk Šedivý,
Jan Hrnčiřík, Tomáš
Hlaváček

Zleva: Zdeněk Šedivý,
Petr Dvořák, Vít
Kadlec, Jan Dušek

POZVÁNKA NA LIGU
09. 12. 2017 10:00

2.liga ženy TTC Elizza Praha

SF SKK EL Niňo Praha B

15. 12. 2017 18:00

Extraliga

TJ Ostrava KST A

TTC ELIZZA Praha EUROMASTER

Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomůžou s přípravou domácích zápasů v extralize.

Ligové utkání s SF SK Kotlářka EN Praha
Představení soupeře, vzájemné zápasy v minulé sezoně, tabulka (zdroj stis.ping-pong.cz)

9.12.2016

31.3.2017

AKTUÁLNÍ TABULKA EXTRALIGY

