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(NA FOTCE UPROSTŘED MEZI KAROLÍNOU STRNADOVOU A RADKOU KABA)

MARTINA MARŠÍKOVÁ

Vážení čtenáři, členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha,
přináším Vám další klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné rozhovor s
Elizzákem, kterým je tentokrát MARTINA MARŠÍKOVÁ. Chtěli byste se podílet na obsahu
příštího čísla zpravodaje? Pošlete 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 formou finančního daru, který je daňově uznatelný. Chcete
se stát naším podporovatelem? Kontaktujte nás emailem na ttcelizzapraha@seznam.cz.
Kromě finanční podpory uvítáme také aktivní zapojení v jakékoliv formě. Na konci roku
2018 jsme spustili další možnost podpory v rámci projektu Givt.cz. Přes tuto stránku
můžete nakupovat v různých internetových obchodech. Výhodou je, že část z útraty jde
na podporu klubu a vás to nestojí nic navíc.

ROZHOVOR S MARTINOU
Martino, jaké jsou tvoje role v klubu?
Trenérka mládeže, ligová hráčka Elizzy a členka výboru.
Co ti dělá rádost kromě ping-pongu?
Mé dvě dcery Lucka a Míša a pár nejlepších přátel, které mám kolem sebe. Výlety do
přírody, kde si vždy vyčistím hlavu.
Co si přeješ v roce 2020 po stránce sportovní a osobní?
Po stránce sportovní, aby se dařilo na turnajích naší mládeži a dohrát co nejlépe sezónu
se všemi družstvy, za která hraji. Osobně si nedávám předsevzetí. Změnit se dá cokoliv a
kdykoliv. Je to o snaze a vůli. Rok 2020 zní pěkně. Doufám, že to bude fajn rok. Snad bude
plný štěstí, zdraví a pohody. Vždy pro mě byla a je prioritou rodina. Mám v plánu věnovat
více času sobě a svým blízkým a dělat si malé radosti, které pokryjí běžné starosti.
Jaká je podle tebe budoucnost klubu?
Pozitivní:-) Vidím to z více pohledů. S Vóžou se věnujeme nejmladší katagorii a postupně
jak se děti zlepšují a i věkem postupují dále, tak se dostávají k trenérům Luďkovi
Laboutkovi a Jindrovi Panskému. Komunikace, která mezi námi trenéry funguje je
přínosem pro celkovou spolupráci ve všech věkových katagoriích. Bohužel někdy mám
pocit, že trenéři u nás chtějí více než samotní hráči.

Jako aktivní hráč vidím především do týmů žen. Ve všech kategoriích máme zastoupení
od nejmladších žákyň až do dospělých žen. Mladé hráčky se rok od roku zlepšují a herně
posouvají výš. To je vidět i ve 2.lize žen, jak jdou holky výsledkově nahoru a bojovnost
Věrky Franekové je příkladná i pro ostatní. Jako členka výboru se mimo jiného snažím
zajistit pro oddíl finance na provoz a rozvoj mládeže.
Co bys poradila nebo doporučila dětem, aby je pinčes bavil a byly úspěšné? Vzpomeň si
na svoje začátky.
S ping-pongem jsem začínala v 10-ti letech. Mým prvním trenérem byl pan Jaroslav
Kubový. Od začátku byla pro mě důležitá dobrá parta, kolektiv, na který jsem se při
tréninku těšila a prožívali jsme pak společně i další aktivity jako soustředění, hory, výlety
a to mi zůstalo dodnes. Z mého pohledu je důležité, aby děti měly v oddíle kamarády, byly
ochotné udělat něco navíc než jen běžný trénink. Fyzická i psychická kondice je součástí
úspěchu. Měli by se také sledovat zápasy lepších hráčů, poučit se jak je důležité umět se u
stolu chovat. Říkám našim nejmenším, že bych byla ráda, aby si nás z turnajů soupeři,
trenéři i rozhodčí pamatovali proto, jakou máme hru a výsledky a ne proto, jaké
předvádíme divadelní výstupy. To, že jsem v 15-16ti letech hrála 1. ligu bylo nejen mojí
pílí a trenéry, ale z velké části i podporou rodičů. V posledním roce se mé aktivní hraní
dostává do pozadí a více mě baví naše mládež - mini Elizzačky a Elizzáci, se kterými mám
mnoho zážitků a to jak herních, tak i emočních a jelikož se někteří lepší měsíc od měsíce,
tak jsou to zážitky v obou směrech převážně pozitivní. Ve sportu i v životě úspěch
nepřijde jen tak, je na tom třeba stále makat.
Díky za rozhovor.
FOTOGALERIE
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zleva: Martin Juhasz, David
Průša, Jan Krameš, Martin
Průša, Petr Dvořák a Matěj
Fausek

ÁČKO PO PŘESVĚDČIVÉ VÝHŘE
10:4 V DERBY NAD EL NINĚM
PRAHA.
Na fotce zcela vpravo stojí
spokojený kouč Jan Peřina,
který byl po zápase chválil své
svěřence. “Kluci hráli moc
dobře. Líbilo se mi, že všichni
podali kolektivní výkon. Zaslouží
si velkou pochvalu. Chtěl bych
vyzdvihnout hru a nasazení
Tomáše, který se o své
nominaci do utkání dozvěděl na
poslední chvíli.” zleva: Luděk Laboutka, David Průša, Jakub Fígel, Tomáš Hlaváček a Jan Peřina
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