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Vážení čtenáři, členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha, 

 

přináším Vám další číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné rozhovor 

s Elizzákem Petrem Barcalem. Chcete se podílet na obsahu příštího čísla? Pošlete mi váš 

příspěvek emailem na kkomenda@email.cz. Zajímáte se o fungování klubu a chtěli byste 

se aktivně spolupodílet na jeho chodu a rozvoji? Klub můžete podpořit například formou 

daru, který je daňově uznatelný. Chcete se stát naším podporovatelem? Pokud ano 

kontaktujte nás emailem na ttcelizzapraha@seznam.cz. Kromě finanční podpory uvítáme 

také aktivní zapojení v jakékoliv formě. Stále je na čem pracovat.  

 

Na konci loňského roku jsme spustili další možnost podpory v rámci projektu givt.cz Přes 

tuto stránku můžete nakupovat v různých internetových obchodech. Výhodou je, že vás 

to nestojí nic navíc a část z útraty jde na podporu činnosti našeho klubu. Více informací o 

projektu se dozvíte na webu nebo mi můžete poslat email s dotazem.  

 

ROZHOVOR S PETREM BARCALEM 

- bývalý hráč Elizzy, tvůrce webových stránek, realitní specialista Nemovitosti BARCAL 

 

Kde momentálně hraješ a jakými kluby si prošel? 

Začínal jsem pozdě a to až jako dorostenec v Karlíně, pak v TTC Elizza, TJ Sokol Popovice, 

TJ Sokol Mníšek pod Brdy a Viktoria Vestec. Do dnešního dne pak dále i v TTC Praha. Nyní 

jsem v Sokolu Rudná v KP2 a jsme zatím první v tabulce. 

 

Jak dlouho tvoříš webové stránky TTC Elizza?  

Od února 2004, kdy Elizza se přestěhovala z Donovalské do Bachovy (předchůdce 

současné herny). Zdálo se mi v tu dobu nanejvýš vhodné mapovat činnost klubu na 

webových stránkách. Dříve jsem býval kromě tvorby stránek i více autorem přízpěvků a 

fotografem na stránkách. Současně jsem zejména jejich správcem a fotím na ně již méně. 

 

V čem vidíš hlavní výhody klubu pro hráče ve tvé kategorii? 

Pro mě jako hráče v letech je z poloviny pingpong i společenskou záležitostí. Kromě dobré 

party v družstvu a zázemí klubu dávám přednost i nějakému pravidelnějšímu posezení 

družstva po mistrovském utkání či tréninku. Vždy jsem vítal i změnu a chodil se svými 

spoluhráči sem tam si zahrát bowling, volejbal či tenis a přepnout hlavu i mimo plastový 

míček. 
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Co se stalo s časopisem Stolní tenis, na kterém si se jako grafik spolupodílel?  

Jako grafik jsem byl součástí redakce Stolního tenisu posledních 18 měsíců jeho 

existence. Byla to úžasná spolupráce s panem Ing. Braňkou a novinářem F. Zálewským. 

Časopis Stolní tenis byl výkladní skříní našeho sportu v tištěné podobě. Zanikl díky 

nešťastnému financování sportu v ČR, kde stavba O2 Areny pro MS v hokeji zatížila 

všechny sporty tak, že dlouho živořily ve svých rozpočtových provizoriích. Sporty pak stály 

před rozhodnutím, co nutně existenčně uchováme a co zanikne. 

 

Co bys poradil mladým hráčům, aby je stolní tenis bavil a měli snahu se zlepšovat?   

Vyhledávejte na trénink i silnější hráče, zejména nemáte-li trenéra. Můžete se lepšit jen s 

lepšími. Pokud takovou možnost nemáte, tak kromě bodovacích turnajů, buďte účastníky 

i turnajů dospělých. V Praze takový seriál turnajů má ČAKO a Pinecarena. Oba doporučuji, 

zahrajete si tam vždy minimálně 5-6x. Choďte jako diváci na extraligu i ligová utkání, 

můžete i dost okoukat a pak to “prodat” i v zápase. 

 

Jak jsi se dostal k profesi realitního specialisty? Spolupracuješ také s “pingpongáři”? 

Sedavé zaměstnání v grafickém studiu (18 let) i když se zajímavou prací už pro mě dál 

nemělo zajímavé pokračování. Do realit jsem se dostal u lokání realitní kanceláře a získal 

tak i pohyb při práci a časovou nezávislost. Ano komunita stolních tenistů tvoří 50 

procent všech prodejů a pronájmů, které na jejich nemovitostech realizuji. I díky dalším 

webovým projektům jsem mezi pingpongáři vidět a obrací se na mě v těchto 

záležitostech. 

 

Co dalšího tě baví pokud nejsi v práci nebo za stolem?  

Je to především chata u lesa u Berouna ve Vráži, tam jsem kromě zimy stále o víkendech 

pokud nemám mistrák v KP2. Rád bych si tam odpočinul i více, ale mám velkou zahradu a 

ta si vyžaduje pozornost. Hraju jinak šachy, fotím, dělám turistiku, cestuji zejména na 

Řecké ostrovy. 

 

AKTUALITA: MEMORIÁL JIŘÍHO ZEMÁNKA  

V sobotu 2. března se uskuteční již 10. ročník turnaje. Jirka Zemánek byl spoluzakládající 

člen a hráč TTC Elizza. Působil také ve stavební firmě Elizza jako stavbyvedoucí. Turnaj na 

jeho počest má každý rok velmi dobrou účast. Účastní se ho ligoví hráči i hráči hrající v 

zahraničí.  

Vítězové minulých ročníků: Tomáš Konečný, Richard Výborný, Tomáš Hlaváček, Bohumil 

Vožický 2x, Michal Bardoň 2x, Michal Kadlček, Dima Prokopcov 



 

 

PODPORUJEME SPORTOVNÍ ČINNOST KLUBU 

TTC ELIZZA PRAHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME VŠEM PODPOROVATELŮM. 
 

PŘÍŠTÍ ELIZZÁK V TIŠTĚNÉ I ONLINE VERZI VYJDE 21.3.2019 
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