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Princip hry je velmi jednoduch˘,
soutûÏí dvû druÏstva, která se snaÏí
hodem umístit koule co nejblíÏe
k cíli, kter˘ tvofií dfievûná kuliãka,
tzv. prasátko. Velkou v˘hodou je,
Ïe se jedná o nenároãn˘ sport, kte-
r˘ mohou provozovat spoleãnû do-
spûlí, mládeÏ i dÛchodci, stejnû tak
jako tûlesnû postiÏení. Rekreaãnû
se dá hrát na témûfi jakémkoliv teré-
nu, není nutné budovat speciální
hfii‰tû.

K dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ je
v‰ak i u tohoto sportu nutno pravidel-
nû trénovat a v neposlední fiadû b˘t 
‰ikovn˘. Z Blanska pochází osmnác-
tilet˘ Jan Charvát, kter˘ dosahuje 
velmi dobr˘ch v˘sledkÛ vãetnû repre-
zentace âR. V roce 2015 byl vyhlá-
‰en âeskou asociací pétanque klubÛ
Mistrem roku v kategorii junior.
V souãasné dobû je v celostátním
Ïebfiíãku na 39. místû z témûfi tisíce
závodníkÛ. Jana Charváta jsem se
zeptal:

Jendo, jak dlouho hrajete pétan-
que a jak jste se k této hfie dostal?

Zaãal jsem v roce 2009, to mi bylo
teprve 10 let. Kamarád, kter˘ pétan-
que chodil hrát, mû jednou vzal na
trénink do Adamova. Zkusil jsem to
také a zaãalo mû to bavit, takÏe jsem
se hfie vûnoval ãím dál víc; zvlá‰È,
kdyÏ se dostavily i první úspûchy. UÏ
v roce 2012 vyhrálo na‰e druÏstvo
Mistrovství âR v juniorech, coÏ byla
silná motivace pokraãovat.

Jaké byly Va‰e dal‰í úspûchy?
Následovalo zafiazení do republi-

kové reprezentace. S juniorsk˘m t˘-

mem jsem se úãastnil soutûÏí ve
Francii, v Thajsku a znovu ve Francii.
Popravdû na‰e v˘sledky nebyly nijak
valné; konkurence je v tûchto zemích,
které mají mnohonásobnû velkou
ãlenskou základnu hráãÛ, obrovská.
Nyní jsem uÏ v reprezentaci v katego-
rii do 23 let, která je oznaãována jako
Espoir, ãesky nadûje. Loni jsme ve
‰panûlském Torrelavega na ME obhá-
jili 5. místo, coÏ byl pro nás v tamní
konkurenci velk˘ úspûch. 

Co Vás na tomto sportu zaujalo?
Pétanque není obvyklá zábava mlá-
deÏe...

Právû moÏná jeho v˘luãnost je ta-
kovou v˘zvou a také fakt, Ïe i kdyÏ
je to klidn˘ a na fyzickou námahu
pomûrnû nenároãn˘ sport, tak vyÏa-
duje zvládnout techniku hodÛ, coÏ
není tak jednoduché, jak by se moh-
lo zdát. Líbí se mi také atmosféra
soutûÏí, kde neexistuje Ïádná silácká
rivalita; naopak, v této komunitû pfie-
vládá pfiátelsk˘ a otevfien˘ vztah me-
zi soutûÏícími. 

Koule kter˘mi se hází jsou nûjak
speciálnû upravené?

Ano, jedná se kovové koule z nere-
zové, nebo uhlíkové oceli, dûlají se
také z více slitin. Pro závodní úãely se
rozdûlují na umísÈovací, nebo vystfie-
lovací. Zatímco pro rekreaãní pouÏití
se dají koupit sady od cca 400 Kã, ce-
na závodní sady se pohybuje i kolem
6 tisíc Kã.

Máte nûjaké sponzory?
Ano (se smíchem), rodiãe. O tento

sport nemají sponzofii velk˘ zájem,
takÏe náklady, které tvofií pfiedev‰ím
v˘daje na cestách, hradí rodiãe. 

Ono je to se sponzorstvím tro‰ku
naopak. JiÏ loni v fiíjnu uspofiádaly
SluÏby Blansko, s.r.o. turnaj pro
klienty denního stacionáfie Domov
Olga v Blansku. Tato dobroãinná
akce mûla velk˘ úspûch; pfiedev‰ím
postiÏení klienti z Domova Olga
byli nad‰eni a soutûÏili s velk˘m
zápalem. Letos budeme akci opa-
kovat, rád bych pozval v‰echny
pfiíznivce, ale vlastnû kohokoliv,
kdo si chce tuto hru vyzkou‰et.
Turnaj se bude konat v Blansku na
hfii‰ti pétanque v aquaparku, v pá-
tek 8. záfií. Zahájení pfiedpokládá-
me v 13 hodin.

Jendo, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám mnoho dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Jana Charváta

Jan Charvát z Blanska re-
prezentuje âR v pétanque

Jan Charvát na kvalifikaci muÏÛ na
mistrovství svûta v Kanadû.

Hra pétanque pochází ze starovûkého ¤ecka a ¤íma, kde
se soutûÏilo v házení kamenn˘ch koulí na cíl. Obliba této hry
se ‰ífiila podél stfiedomofiského pobfieÏí, v novodobé historii
se tû‰í nejvût‰í popularitû ve Francii. Odtud pochází i název
její souãasné verze; pétanque je zkomolenina oznaãení „des
pieds tanqués”, coÏ znamená „s nohama u sebe”. 

Novibra Boskovice s.r.o. patfií do 
mezinárodního koncernu firmy 
RIETER, kter˘ zaujímá pfiední 
postavení ve svûtû ve v˘robû strojÛ
pro textilní prÛmysl.

V‰em zamûstnancÛm nabízíme:
• T˘den dovolené navíc • Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi •
PruÏnou pracovní dobu u THP pracovníkÛ • Odmûnu pfied dovolenou a
vánoãními svátky • Roãní bonus na základû hospodafiení firmy 
• Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní po dvou letech ve firmû 
• Stabilizaãní odmûna • Závodní stravování • Za‰kolení, profesní rÛst 
• Zamûstnání ve stabilní firmû

NáplÀ práce: • UvolÀování v˘robkÛ z produkce, 
mezioperaãní kontrola, 
obsluha 3D mûfiidla, Konturographu

PoÏadujeme: • ÚSO strojní
• Znalost práce s PC
• Orientaci ve v˘kresové dokumentaci
• Znalost obsluhy komunálních mûfiidel 

(posuvné mûfiidlo, mikrometr, profilprojektor)
• Praxe v oblasti kontroly 2 roky

Novibra Boskovice s.r.o. hledá nové kolegy na pozice:

BliÏ‰í informace na kontaktech:
Novibra Boskovice, s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice,
tel.: 516 528 100, e-mail: personal@novibra.com

* Zamûstnanec oddûlení fiízení jakosti

NáplÀ práce: • V˘roba nástrojÛ – ostfiení
• Dvousmûnn˘ provoz

PoÏadujeme: • Vzdûlání ÚSO – obor strojní
• Znalost ãtení v˘kresové dokumentace.

Pfiedstavivost funkce geometrie nástrojÛ
• Práce s poãítaãem. 

Znalost programÛ 3D CAD, CAM
• Zodpovûdnost a smysl pro pfiesnost
• Schopnost individuálního v˘konu 

i t˘mové práce

* Zamûstnanec pro obsluhu 
drátové fiezaãky – profilové brusky

SluÏby Blansko, s.r.o. pofiádají
1. roãník integraãního turnaje 

ve hfie pétanque pro klienty 
stacionáfie Domov Olga Blansko.
Pátek 8. záfií 2017, pétanque hfii‰tû v Aquaparku Blansko, od 13 hodin.
Zveme v‰echny zájemce, ktefií si v rámci této akce chtûjí pétanque vy-

zkou‰et pod dohledem zku‰en˘ch hráãÛ z reprezentace âR.

Zá‰titu nad akcí pfievzal starosta mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák.

jsou mediálním partnerem akce


