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Zpravodaj pro První Litvínovský Pétanque Klubu Loučky I. ročník / č. 9 13. června 2003
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REGISTRACE KLUBU - V úterý 10. 6. 2003 
odeslal STAROSTA na Ministerstvo vnitra žádost   
o registraci klubu. Neshledají-li ministerští úředníci 
žádné formální nedostatky v zaslané žádosti nebo 
ve stanovách klubu, které byly k žádosti přiloženy, 
můžeme očekávat rozhodnutí a přidělení IČA 
zhruba za 10 dní, tj. někdy kolem pátku 20. nebo 
pondělí 23. června. 

DALŠÍ KLUBOVÁ FUNKCE - Na základě 
nutnosti mít někoho zodpovědného za kontrolní 
činnost ustanovil výbor 1. LPK Loučky funkci 
DOZORČÍ. Do funkce jmenoval člena klubu 
nezávislého na vedení, a to Helenu Portešovou.  

Gratulujeme  

KLUBOVÉ HRÁTKY - Na tajné poradě se starosta s trenérem dohodl, že 
zorganizují pravidelné klubové hrátky a to každou poslední středu v měsíci. Cílem 
těchto hrátek bude dostat hráče do zápasového rytmu. K dispozici by měla být 
všechna 4 hřiště. Hrát budou jednotlivci na 1 hru do 13-ti bodů. Losování kdo 
s kým a kde bude hrát bude probíhat vždy od 17:00 do 17:10 hodin za dozoru 
státního notáře - klubového DOZORČÍHO. První hry začnou v 17:15 a měli by 
trvat maximálně 45 minut. Nejpozději kolem 18 hodiny začnou hrát podle losu 
zbývající hráči. Výsledky se budou zapisovat do křížové tabulky. Do konce hrací 
sezóny zbývá 6 měsíců, takže každý hráč bude mít na svém kontě dost her. Během 
roku by měl hrát každý s každým minimálně 1x. Na každou hru bude nasazen 
(vylosován) rozhodčí z řad zrovna nehrajících hráčů. Rozhodčí bude zodpovídat za 
dodržování pravidel i za měření. Proto by se měli všichni důkladněji podívat na 
pravidla (zejména na články o vyraženém košonku, značení atd.). 

V E Ř E J N Á   P O C H V A L A 
Předseda všech předsedů a starosta všech starostů děkují jménem všech 
HOSPODÁŘI klubu za jeho ukázkové plnění si povinností, které mu z funkce 
plynou. Děkují za sehnání a dovoz válce a za výrobu kruhů.  

Děkujeme 

STAROSTOVA ŹÁDOST O POMOC
Žádám členy klubu o pomoc při 
organizování nově zakládané soutěže 
Litvínovská Pétanque Liga. Kdo má 
zájem pomoci starostovi v organizaci 
(tvorba tabulek, rozhodování apod.), 
nechť se mu ozve. 

MATRIX NA NAŠICH HŘIŠTÍCH 
V minulém čísle zpravodaje byl osloven člen našeho klubu jménem Libor, aby se 
vyjádřil ke své činnosti v klubu a ukázal se i ostatním členům, kteří dosud 
neměli tu čest ho poznat. Jak se podařilo zjistit našemu dopisovateli, Libor je 

virtuální postava. Ti, co nemají třírozměrné vidění nebo 
nenosí 3D brýle, nemohou tuto postavičku vidět. Ale nemusí 
litovat. Pouze pro náš zpravodaj se nechal vyfotografovat 
speciálním foťákem s 3D filtrama v detailu i v akci. V 
pondělí 9. 10. 2003 měl STAROSTA tu čest posedět s Liborem u žejdlíku dobrého 
chladivého moku a poklábosit nejen o letošním rozmarném létu. Ke svému nepříliš 
častému zjevování Libor doslova uvedl: „Víte, starosto, na koulích to vždycky 
(alespoň v úplně dřevních dobách) bylo tak, že kdo na pétanque přišel poprvé, s 
přehledem porážel fyzičkou i teorií nadupané matadory. Nikomu to neříkejte, ale 
já tímto způsobem ladím formu.“ Starostův závěr z této tajné a neplánované 
schůzky je, že Libor je buď agentem nebo chybou Matrixu.  

PRVNÍ KONTAKTY SE ZAHRANIČÍM 
Neděle 8. června 2003 se zapíše do krátké historie našeho 
klubu jako první navázání kontaktu se zahraničím. Svou 
návštěvou nás poctil významný představitel nejen 
kanadského, ale i světového pétanque. Tímto člověkem není 
nikdo jiný než paní Kveta Fikar. V podvečerních hodinách se 
s touto skvělou hráčkou pétanque a příjemnou společnicí 
sešel v areálu na Loučkách STAROSTA a ŠKOLASTIK, aby 
si společně zahráli několik her. Jednu dvojici logicky tvořil 
kanadský host a náš tlumočník (školastik), druhou pak 
představitel klubu (starosta) a hráčův osobní tajemník a 
bodyguard v jedné osobě paní Maruš. To, co předvedla paní 
Fikar, se hned tak nevidí. S přehledem ovládala své koule, 
které většinou vždy přesně končily tam, kde měli. Škoda jen, 
že toto setkání přerušila po první hře průtrž mračen a náš 
bleskový přesun na ubytovny (domů). Z krátkého povídání 
vyplynula spokojenost paní Fikar z rozvoje pétanque 
v Čechách a zejména jí potěšila existence krásného, i když 
malého, pétanque areálu v Litvínově. Slíbila, že než odjede 
opět do zahraničí, tentokráte do Německa, určitě se ještě ozve 
a opět si s námi zahraje. 

 KDO NEBO CO JE FANNY?  
„Každý, kdo prohraje zápas 
s nulou (tj. 13 : 0), musí políbit 
obě tváře Fanny (obě půlky) za 
přítomnosti soupeře.“ Tak zní 
staré francouzské pravidlo ve hře 
pétanque. Jak má vypadat taková 
Fanny není nikde předepsáno a tak 
si každý klub vymýšlí tu svou. 
Jedni si nalepí plakát na zeď, jiní 
seženou sochu či jenom bustu 
pozadí, někteří kutilové vyrobí 
Fanny ze sádry, dřeva či jiného 
materiálu. Jsou i šťastlivci (nebo 
odvážlivci?), kteří mají svou živou 
Fanny. 

TAK CO PÁNOVÉ, CO MY?

 



 

HRAJEME PÉTANQUE 
SERIÁL O TOM, JAK HRÁT PÉTANQUE PODLE PRAVIDEL 

DÍL 3. – KOULE ZASTAVENÁ NEBO ODKLONĚNÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOULE ZASTAVENÁ NEBO ODKLONĚNÁ ZE SMĚRU 

mezi kruhem a cílem divák nebo rozhodčí spoluhráč úmyslně soupeř 

umisťovaná koule střílená koule 

KOULE ZŮSTÁVÁ NA MÍSTĚ, 
KDE SE ZASTAVILA 

DISKVALIFIKACE HRÁČE 
A DRUŽSTVA ZE ZÁPASU 

výběr / volba 

neoznačená koule označená koule 

NEPLATNÁ KOULE

výběr / volba 

UMÍSTĚNÍ KOULE V PRODLOUŽENÍ 
SMĚRU JEJÍHO POHYBU 
V PLATNÉM PROSTORU 

KOULE SE OPAKUJE 

BĚŽNÉ POKRAČOVÁNÍ HRY

Příště: Prohlídka a úpravy terénu 
 

METODIKA – HRA VE STOJE 
Pohyb paže má být v souladu s pohybem těla, bez strnulosti. Je vhodné podtrhnout následující etapy: 
 

a) Paže, která háže, je umístěna před tělem, loket u těla. 

b) Ruka, která drží kouli, se otáčí kolem osy paže, zatímco se paže napíná a kývá dozadu. Přitom přechází za svislou osu těla.  

c) Paže se vrací dopředu dostatečně rychle, aby neztratila energii, kterou nabrala. Během tohoto kmihu, zůstává paže rovná 
bez strnulosti, přičemž při cestě nazpět se dlaň otáčí dozadu (palec ruky míjí kalhoty). Ruka prochází kolem stehna, které 
slouží jako vodítko. Odtud pochází důležitost polohy nohou v kruhu odhozu. 

d) Druhá paže sleduje harmonicky pohyb první a vytváří proti závaží, což umožňuje zůstat při hodu stabilní. 

e) Podle předpokládané výšky odhodu se ruka otvírá a pouští kouli přes konce prstů. Ne jakoby koule vypadla z ruky. 

f) Oči nespouštíme z koule nebo místa, na které míříme. 

g) Nohy jsou součástí pohybu – kolena se mohou přikrčit, ale paty zůstávají na zemi. 
 
 
JE TO KOMBINACE AMPLITUDY KYVADLA A RYCHLOSTI POHYBU PAŽE ZPĚT DOPŘEDU, CO UMOŽŇUJE 
HODIT KOULI VÍCE ČI MÉNĚ DALEKO, VÍCE ČI MÉNĚ SILNĚ, VÍCE ČI MÉNĚ VYSOKO.  

Důkladný pohyb umožňuje hodit kouli vysoko a daleko bez použití síly. 
Příště: Hra v dřepu 

 
 

OČKO makej, chceme vidět nějaké akční fotky!
 


