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JINDŘICH PANSKÝ 
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(čti rozhovor uvnitř) 



Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha. 

Držíte v rukou 2.číslo klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm mimo jiné rozhovor s 

Jindrou Panským. Pokud máte nějaké připomínky nebo náměty na příspěvky do příštího vydání 

Elizzáka, posílejte je prosím na níže uvedený email. Konkrétně uvítám aktuální výsledky, fotky a 

reportáže z turnajů nebo zápasů. Díky moc za spolupráci. Karel  (karelkomenda@seznam.cz) 

 

Úspěchy 2015/03 

 průběžné 1. místo s náskokem 6 bodů v 
tabulce 2.ligy žen 

Luňová V., trenér Peřina T.,Včeláková J., 
Vítková H. 

 

 

 

 1.místo čtyřhra + 3.místo dvouhra starších žáků na přeborech Prahy (Dvořák P. ) 

 

6. ročník Memoriálu Jiřího Zemánka 

 

Stupně vítězů: 

1. Bohumil Vožický 2. Aleš Hanl, 3. Zdeněk 

Šedivý a Petr Marat 

Zleva: P. Marat, Zdeněk Šedivý, Bohumil 
Vožický, Aleš Hanl, M. Stupavský (sponzor 
turnaje) 

Foto zdroj: elizza.cz/ttc.htm (autor K.Peka) 

 



ROZHOVOR 

JINDŘICH PANSKÝ  

(trenér SJM, trenér mužské reprezentace, ligový hráč KT Praha a spolu-komentátor extraligy) 

 
Jindro, jak se ti libí v nové hale?  
Je moc dobře, že je nová hala!!! Za posledních 50 let se pro stolní tenis příliš nepostavilo. Hala 
se mi líbí. 

 
Krátce po jejím otevření jsi nastoupil v zápase 1.ligy Elizza – KT Praha. Jaký byl z tvého 
pohledu? 
Proti nám každý nastupuje v nejsilnější sestavě s velkou motivací. Ani zápas Elizza- KT nebyl 
výjimkou. Zápas byl bojovný, ale FairPlay. Myslím, že se musel líbit i divákům! 

 
Jaká je nálada v týmu KT Praha v závěru ligové sezóny? 
V KT máme vynikající partu, takže nálada v týmu je stejně pohodová na konci sezóny, jako na 
začátku. 

 
Co považuješ za největší dosavadní úspěch v roli trenéra SJM? 
Největší úspěch v roli trenéra SJM je, že máme poměrně hodně dětí a že chodí na tréninky 
pravidelně a rády. 
 

Napadlo tě v době, kdy jsi sám reprezentoval, že jednou budeš trenérem mužské 
reprezentace?  
Když jsem sám reprezentoval, tak mě ani ve snu nenapadlo, že za pár let povedu mužskou 
reprezentaci. Tenkrát jsem se soustředil na své výkony a moc jsem nepřemýšlel o budoucnosti. 
 

Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch v roli trenéra národního týmu? 
V roli trenéra národního týmu jsem zatím krátce, takže věřím, že ty úspěchy teprve přijdou. 
Letos nás čeká MS jednotlivců a vůbec poprvé EH což je taková evropská olympiáda. 
 

Kdy ti končí sezóna?  
Sezóna hráče mi končí za měsíc, ale povinnosti reprezentačního trenéra mi nekončí nikdy.      
 

Jak se budeš po sezóně udržovat ve formě? 
Po sezóně se toho pro mě moc nezmění. Sport je můj život, takže budu trénovat dál. Jen budu 
mít více času na fotbal, tenis, plavání atd. 

 



  

  

  

Nová herna stolního tenisu TTC Elizza Praha  

Brandlova 1386/21, 149 00 Praha 4  

 

 

 

 

Už jste viděli nový vzhled klubových stránek?  

www.elizza.cz/ttc.htm 

 

 

 

 

http://www.elizza.cz/ttc.htm

