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Starostův zpravodajský občasník pro členy Prvního Litvínovského Pétanque Klubu Loučky (II. ročník, 29.června 2004) 

 

 
Ve čtvrtek 8. července uplyne přesně rok existence našeho klubu. V tento den loňského roku 
jsme byli zaregistrováni Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení. Na základě toho 
vyhlašuji středeční trénink 30. června 2004 tréninkem klidu a pohody, tréninkem plného dobré 
nálady, oslavy a veselí. A co že vlastně zažijete, uvidíte a uslyšíte? To sám nevím. To záleží na 
Vás, na nás samotných. Jistě ale uvidíme zajímavou hru při zápasech do klubových hrátek. 
Uslyšíme nejapné, nemístné a nevkusné připomínky, narážky a posměšky našich milých a všemi 
oblíbených rejpalů. Zažijeme pivní a rumovou smršť našich dam. Myslím si, že bychom mohli 
tento trénink pojmou trochu slavnostněji. Zahrát si, pokecat si, posedět, pojíst, popít. Hlavně 
nespěchat domu. Pojďme oslavit rok naší existence. Vždyť je to jenom jednou! 
 
 

VELKÁ CENA LITVÍNOVA V PÉTANQUE – 1.ročník 

  

Toto jsou dva články, z Radnice a z Deníku
Mostecka, které psali o našem úspěšném turnaji 
Velká Cena Litvínova v Pétanque 2004. Turnaj
měl i přes malou nepřízeň počasí kladný ohlas.  
Příští, 2.ročník, uspořádáme o 14 dní později, a to v sobotu 7. května 2005.

Již nyní musíme myslet na další ročník, chceme-li udržet jeho dobrou
pověst. Musíme si zajistit termín v kalendáři akcí OS Loučky, zajistit
přítomnost všemi vychvalovaných vepřových hodů, zajistit účast více
družstev a pokud možno i ze zahraničí, zajistit lepší povrch na všech hřištích
a pokud možno rozšířit i jejich počet. 

 

http://www.1lpk.unas.cz 
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Litvínováci v Kolové na Egrensis Cupu 
Na historicky 1. výjezdní 
„zahrání si“ mimo naše 
hřiště vyjela 5.6.2004 do 
Kolové u Karlových Varů 
šestice hráčů, řekl bych 
odvážlivců. Byli to: Alice 
Formánková,Petra Lobo, 
Zdeněk Hubáček, Jindra 
Kauca, Standa Stejskal a 
Honza Lobo. Na turnaj 
EGRENSIS CUP 2004 
se přihlásilo 33 družstev 
(dvojic), tj. 64 hráčů. 

Turnaje se mohli zúčastnit jak neregistrovaní hráči, tak i hráči registrovaní u ČAPEK. Z 66 přihlášených bylo 43 
registrovaných a 23 neregistrovaných hráčů. Družstva byla nasazována do skupin po čtyřech. Družstva 
s neregistrovanými hráči byla nasazena vždy jako číslo 3 a 4 v družstvu s registrovanými hráči. Do A turnaje 
postupovalo přímo první družstvo ve skupině, družstva na druhém místě hrála baráž o další volná místa v A turnaji. 
Naši hráli v klidu, v pohodě a uvolněně. Věděl, že můžou pouze překvapit. A to se taky podařilo. Holky hrály skvěle. 
Ve své skupině skončily druhé a tak hrály baráž o postup do A turnaje. Tento zápas bohužel prohrály. Zdeněk 
s Jindrou vyhráli první dva zápasy a vzhledem k vývoji situace ve skupině již třetí zápas nehráli. Skončili první a 
jasně postoupili do A turnaje. Honza se Standou první zápas vyhráli a druhý prohráli. Protože skončili na druhém 
místě společně s dalším družstvem, museli hrát dodatkový zápas o druhé místo ve skupině. Tento zápas vyhráli a 

mohli se tak zúčastnit baráže o postup do A turnaje. Zápas v baráži vyhráli s Fanny, tzn. 13:0 a postoupili tím do A 
turnaje. V něm hrálo 16 družstev systémem K.O. Nevím, jestli tomu chtěla náhoda nebo ruka organizátorů, ale 
hned v prvním zápase na sebe narazili naši zástupci. Po bratrovražedném boji vyhrál nakonec Standa s Honzou. 
Zdeněk s Jindrou byli dost zklamaní. To proto, že odehráli dva zápasy ve skupině rychle za sebou a pak měli 
dlouhou, asi 2 hodinovou pauzu, než hráli další zápas, který prohráli. Standa s Honzou se touto výhrou dostali do 
bojů o nejlepší osmičku. V dalším zápase narazili na sourozence Valenzovi, Lukáše a Ivu z Karlových Varů. Tento 
zápas byl opravdu vrcholem jejich dosavadní krátké hráčské kariéry. Obě družstva se střídala ve vedení 
maximálně o jeden bod až do stavu 9:8 pro nás. Pak soupeř vyrovnal a v následující hře získal 4 body, když naši 
kluci nedokázali umístit ani jednu kouli do vzdálenosti cca 30 cm od košonku. Bylo to poprvé, co se nezadařilo ani 
jednomu, a taky naposledy. Touto prohrou (s 1. a s 25. v pořadí žebříčku hráčů ČAPEK) se kluci dostali do skupiny 
o konečné 5. až 8. místo. První zápas této miniskupiny vyhráli naši kluci nad domácími pořadateli Ivošem a 
Honzou. Další zápas již z důvodu skreče soupeře nehráli. V B turnaji bojovaly holky o čest a slávu. Někdy se jim 
dařilo, někdy ne. Vzhledem k počasí, které bylo po celý den nepříznivé (zataženo, občas pršelo, občas sluníčko, 
chladno) zaslouží obdiv, že se jim vůbec chtělo hrát.  

 

Více fotek z turnaje a konečnou tabulku najdete na internetových stránkách klubu http://1lpk.unas.cz. 

http://www.1lpk.unas.cz 
 

http://1lpk.unas.cz/
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Kolováci v Litvínově  
Na turnaji v Kolové bylo dohodnuto, že kolovští borci přijedou do Litvínova a společně si zahrají v rámci 
společného tréninku. A jak bylo ujednáno, tak se taky stalo. Ve středu 16.6.2004 dorazila na Loučky pětice hráčů 
z Kolové. Byli to opravdu kvalitní sparingpartneři, vždyť všichni jsou registrovanými hráči u ČAPEK, účastníci 
několika mistrovství republiky ať v jednotlivcích, dvojicích či trojicích. Po úvodní prohlídce areálu a diskusi o našich 
možnostech co se týče organizování velkých turnajů (např. předkola MČR, závěrečného turnaje MČR, 
mezinárodních turnajů apod.) se rozdělili všichni hráči do družstev. Kolováci vytvořili družstvo 2+3, my pak 
2+2+3+3. Hrálo se tak, aby družstvo z Kolové hrálo vždy proti družstvu z Litvínova.  

Číslo družstva a jeho hráči 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo výhry prohry body 

1. Milan T. + Ivoš K. + Míra V. +2 +4 -4 -3 2 2 -1 

2. Honza D. + Sláva Š +2 +8 +8 +8 4 0 +26 

3. Honza L. + Standa S. +1 -3 -8 +3 2 2 -7 

4. Zdeněk H. + Jindra K. -1 -8 +4 +1 2 2 -4 

5. Petra L. + Zdeněk B. + Ríša B. -2 -4 +4 -1 1 3 -3 

6. Ála K. + Bohuš M. + Láďa -2 +3 -4 -8 1 3 -11 

Rozlosování zápasů 
v jednotlivých kolech 

1. – 6. 
2. – 5. 
3. – 4. 

1. – 5. 
2. – 4. 
3. – 6. 

1. – 4. 
2. – 3. 
5. – 6. 

1. – 3. 
2. – 6. 
4. – 5. 

   

Ti co přišli měli možnost porovnat, jak jsou na tom. Hráči z Kolové nebyli skoupí na slovo a při hře nám radili. Je 
pravdou, že moc nemuseli, ale když už poradili, tak to stálo za to. Hlavní a často opakovanou radou bylo: 
Nepospíchej! (že jo Zdeňku H.?). Taky je pravda, že měli občas s námi velké problémy. A to je dobře. Je vidět, že 
ti, co chodí pravidelně a trénují, jsou už dnes rovnocenným soupeřem komukoliv. Zatím ne trvalým soupeřem, ale 
když má hráč svůj den, dokáže vyhrávat. Dále nás ujistili v tom, že vyrážení je velice dobrá a účinná zbraň. Můžete 
umisťovat sebe líp, ale když vás soupeř vždy vyrazí, je vám to na nic. Umisťovat kouli se dá naučit snáze než 
vystřelovat. Střelec musí být psychicky odolný, klidný, vyrovnaný a hlavně musí mít natrénováno. Ten, kdo se chce 
zase specializovat na umisťování, měl by umět házet obloukem se zpětnou rotací. Měl by mít své koule v ruce, aby 
s nima nebojoval. Znamená to, že si musí vybrat koule s ohledem na svou velikost ruky a na svou fyzickou sílu. Ale 
to je zase otázka peněz a rozhodnutí se, na jaké úrovni chci hrát pétanque. Ti, co chtějí jezdit na turnaje, tam určitě 
nechtějí jezdit pro samé prohry a občasné a náhodné výhry. Ti by si měli určitě pořídit soutěžní koule „na míru“. 

KLUBOVÉ HRÁTKY 2004 
Překvapivými výkony oslnil 23. 6. Standa, když z 5 zápasů první 4 prohrál. Nemohly jsme říkat (s posměškem na 
rtech ☺) nic jiného, než že: „Dnešní hrátky sponzoruje Standa“.  

HRÁČ  č. 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 21 VÍTĚZSTVÍ PROHRY UHRANÉ 
BODY

Benešová Milada 1 2 13 3 1 2

Blažek Richard 2 13 1 0 13

Blažková Marie 3 2 13 13 2 1 28

Bžoch Zdeněk 4 1 13 13 13 3 1

Hubáček Zdeněk 8 9 8 13 10 1 3 40

Kauca Jindřich 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 0 117

Kubínková Alena 11 7 10 0 2 17

Lobo Jan 12 5 13 13 2

Lobo Petra 13 4 3 6 13 1 3 26

Mařanová Bohuš 14 4 0

Mašek Vladimír 15 11 2 13 7 1 3 33

Pecka Štěpán 16 10 0 1 10

Pecková Jana 17 1 13 1 1

Stejskal Stanislav 21 13 8 6 10 7 1 4 44

18

40

1 31

1 4

14

http://www.1lpk.unas.cz 
 


