TTC ELIZZA PRAHA
KLUB STOLNÍHO TENISU
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TOMÁŠ HLAVÁČEK

Vážení členové a příznivci klubu TTC Elizza Praha,
přináším Vám další vydání klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm rozhovor s
Elizzákem, kterým je TOMÁŠ HLAVÁČEK. Zajímáš se o klub a chceš pomáhat s jeho
fungováním? Klub můžeš podpořit finančně také formou finančního daru. Kontaktuj nás
emailem na ttcelizzapraha@seznam.cz. Díky předem za zájem a podporu.

ROZHOVOR S ELIZZÁKEM
Kdo tě trénoval v mládežnických kategoriích?
Se stolním tenisem jsem začínal v klubu TJ Sokol Břevnov, kde mě trénoval pan Mikeš s
panem Pelikánem. Následně v TJ Mládí Praha pan Charvát, pan Vožický a potom v klubu
El Niňo Praha to byl pan Kaucký a pan Vožický.
Jaký typ koučinku při zápase ti nejvíc vyhovuje?
Motivační koučink s dobrou radou jak vyhrát.
Proč by podle tebe měly děti sportovat, hrát stolní tenis?
Jakýkoliv sport podporuje zdravý životní styl. U stolního tenisu mimo jiné rozvíjí
psychickou odolnost a zásady fair play.
V minulém kole 1. ligy jsi udělal 2 body a pomohl týmu k přesvědčivému vítězství 10:2
proti TJ Sokol PP Hradec Králové. Co bylo podle tebe hlavním klíčem k úspěchu?
Asi tím "hlavním klíčem" bylo 35 let poctivého tréninku :-) A hlavně mě stolní tenis i po
těch letech baví.
Jaké dovednosti/schopnosti ze sportu se ti hodí v běžném životě?
Vzhledem k celoživotnímu sportování jsem momentálně schopen držet krok se svými
malými dětmi. A i díky tomu je mohu vést ke sportování.
Co tě po letech baví na stolním tenisu a motivuje k tréninku/zápasům.
Dobrá parta v klubu a kvalitní čtvrteční tréninky zakončené výborným rautem Zdeňka
Šedivého:-)

Představ si klub v roce 2030. Jak bude podle tebe vypadat, fungovat a kolik bude mít
členů?
Představuji si extraligový klub s 500 členy. A ještě si představuji, že budu hrát za Áčko.
Foto ze zápasu
Vítězné foto B týmu z utkání 2.ligy po výhře 10:3 v Sedlčanech

Zleva: Z.Šedivý, K.Komenda, M.Knobloch, J.Zacharda
Tabulka 2.ligy po 4.kole (zdroj: stis.ping-pong.cz)

PODPORUJEME SPORTOVNÍ ČINNOST KLUBU
TTC ELIZZA PRAHA

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE LOGO.
(info na ttcelizzapraha@seznam.cz)
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