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MATHEOS REMUNDA

Vážení čtenáři, členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha,
přináším Vám další vydání klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné
rozhovor s Elizzákem, kterým je MATHEOS REMUNDA. Chcete se spolupodílet na obsahu
zpravodaje? Pošlete mi váš příspěvek na email kkomenda@email.cz a já ho uveřejním v
některém z příštích čísel. Zajímáte se o fungování klubu a chtěli byste pomáhat s jeho
provozem a rozvojem? Klub můžete také podpořit finančně formou daru. Kontaktujte nás
emailem na ttcelizzapraha@seznam.cz.

ROZHOVOR S ELIZZÁKEM
Matheo, jak vznikla tvoje přezdívka „Vamos“?
Přezdívka vznikla, když jsem se začal povzbuzovat „Vamos“.
Co studuješ a které předměty tě nejvíc baví?
Studuji na základní škole Kozinova. Nejvíce mě baví dějepis, přírodopis a zeměpis.
Proč by podle tebe měly děti sportovat a hrát stolní tenis?
Sportovat by měly proto, aby navazovaly sociální kontakt a měly zdravý pohyb. Sportovat
by měly i proto, aby se jim dostalo cenných zkušeností z prohry, výhry a herní strategie.
Podle mě je výběr sportu velká náhoda a hodně záleží na tom, kam nás osud zavede. Když
nás zavede ke stolnímu tenisu, máme sport na celý život.
Kdo tě trénoval/trénuje?
V šesti letech jsem začínal pinkat s Otou Štěpánkem a když jsem se to trochu naučil, začal
jsem intenzivně trénovat s Davidem Štěpánkem. Ve věku okolo 11 let jsem trénoval s více
trenéry najednou. Servis a backhand jsem trénoval s Denisem Benešem. Celkovou hru
jsem trénoval se Stanislavem Dusíkem a zásobník jsem trénoval s Mohamedem
Shoumanem. Od 12 do současnosti mě trénuje Luděk Laboutka.
Jaký typ koučinku při zápase ti nejvíc vyhovuje?
Nejvíce mi vyhovuje, když mě koučuje můj táta, protože velmi dobře zná mojí hru.
Jaké vlastnosti/schopnosti řadíš mezi své silné stránky?
Já osobně považuji za své silné stránky bojovnost a schopnost komunikace.

Jak se těšíš na soustředění do Josefova? Jmenuj hlavní důvody proč tam rád jezdíš.
Na soustředění si člověk zatrénuje a je tam pohodová atmosféra. Nejvíce se těším na
Jindru Panského.
Klub hledá nadšené dobrovolníky na výpomoc s činnostmi jako jsou: provoz haly, nábor
nových členů (oslovení, administrativa), trénování/sparingování, pořádání klubových
akcí (turnaje, soustředění, exhibice), zajistění materiálového vybavení (objednávky,
sklad, potisk textilu), mediální prezentace (webové stránky, sociální sítě, nástěnky,
Elizzák, bulletin), vedení soutěží (zadávání výsledků, počítání), financování (příspěvky,
granty, sponzoring, projekt Givt.cz a další).
Kdyby jsi měl možnost volby, jakou oblast činností by jsi si jako dobrovolník vybral?
Jsem otevřen všem nápadům a rád svému klubu vypomůžu. Z výše uvedených bych si
vybral např. trénování/sparingování a pořádání klubových akcí.
Jaké výsledky očekáváš v nové sezóně 2021/22?
Rád bych si udržel kladnou bilanci ve 3.lize a pokud budu mít možnost si zahrát 2.ligu, tak
budu rád za každý vyhraný zápas. V této sezóně budu hrát prvním rokem kategorii dorost,
tak to pro mě bude spíš seznamovačka.
Díky za rozhovor.
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