
POHÁR  JSME  NEMĚLI  A  TEĎ  MÁME  POHÁRY  DVA 

 

Jaký pohár?  Putovní Pohár Josefa Procházky. 

V jakém sportu?  No, přece v našim kultovním sportu - v PÉTANQUE. 

O pohár se soutěžilo na turnaji tříčlenných družstev dne 11.6.2017 

za Letohrádkem Kinských, na Praze 5.  

Jak to, že jste ho neměli ? Protože to byl již třetí ročník a Pohár v roce 

2015 a v roce 2016 získalo družstvo pétanquistů z Prahy 1. 

Takže v roce 2017?  Ano, konečně to vyšlo a pohár v roce 2017 

získalo družstvo Klubu seniorů Řepy z MČ Praha 17.  

Kdo konkrétně? Zvítězilo družstvo KSŘ soutěžící pod názvem Helios, 

jehož členy byly  Anna Prohasková - kapitánka, Jana Hejnicová a 

Jarmila Forstová. Družstvo Helios bude jeden rok držitelem putovního 

Poháru Josefa Procházky. Na druhém místě se umístilo také naše 

družstvo, a to družstvo soutěžící pod názvem Vodníci s kapitánem 

Aloisem Řezníkem, na místě třetím skončilo dejvické družstvo Šárka 

s kapitánkou Jiřinou Paterovou. 

Turnaj organizoval Váš klub?  Ne, turnaj organizoval AKSEN – aktivní 

senior, z.s. pod vedením výkonné ředitelky Aleny Zagorové. 

Ředitelkou turnaje byla Maja Mamajová. Za perfektní organizaci 

turnaje si Aksen zaslouží naše BRAVO, BRAVO, BRAVO a naše 

obrovské poděkování.  

Kdo byl sponzorem turnaje? Aksen - aktivní senior, Městská část 

Praha 5,  Městská část Praha 17, Centrum sociálně zdravotních služeb 

Řepy a Klub seniorů Řepy. Sponzorům děkujeme. 



Pomáhali jste při organizaci? Ano, vedoucím turnaje a odborným 

garantem byl Josef Procházka a hlavní rozhodčí byl Jiří Smělý, oba 

členové našeho Klubu seniorů Řepy. 

Kolik družstev se zapojilo do turnaje? Do soutěžení se aktivně 

zapojilo dvanáct tříčlenných družstev tj. 36 hráčů pétanque 

narozených v roce 1957 a dříve. Své zastoupení kromě hráčů našeho 

klubu měli Praha 1, Aksen, SK Španielka, Dejvice a Stodůlky. 

A bylo i něco navíc kromě petanque?  Součástí  turnaje byla 

prohlídka expozice Národopisného muzea v Letohrádku Kinských. 

Bohaté občerstvení vč. starostlivosti o náš pitný režim a mini oběd 

v přilehlé kavárně. Nádherné a hodnotné dárečky pro družstva na 

prvních třech místech, knihy „Pétanque - příprava vítěze“ pro 

kapitány všech družstev a 6 láhví Bohemia sektu pro šťastné 

vylosované. 

Stále nevíme co ten druhý pohár? Bylo to pro nás velké překvapení, 

pohár pro PÉTANQUE věnovaný od CSZS a Městské časti Praha 17 

jsme určitě nečekali. Děkujeme řediteli CSZS Řepy PhDr. Jindřichovi 

Kadlecovi a místostarostovi MČ Praha 17 Jiřímu Masopustovi za 

ocenění naši reprezentace CSZS Řepy a MČ Praha 17 v zelených 

trikách na turnajích v pétanque. 

Závěr : Chci se poděkovat všem účastníkům turnaje z řad členů 

našeho klubu i členům hostujících družstev za to, že přišli, zapojili se 

do soutěže a vytvořili nádhernou atmosféru turnaje. „Pěknou hru“, 

„děkujeme za hru“ a „koulím zdar“, to bylo slyšet při každém zápase. 

Ať nám to tak nadále vydrží a už teď se těšíme na turnaj v roce 2018 

v spolupráci s Aksenem. 

 

Za Klub seniorů Řepy si s Vámi povídala Má-Ria Szitányiová 



 

 

 



 

   

 

 



 


