
Žatčanskej RÁMUS 2008 
 

31. 5. se uskutečnilo již 4. setkání příznivců motorek. Díky pěknému počasí se celá 
akce velmi zdařila. Jízdy obcí se zúčastnilo na 70 strojů, starších i nových značek. V rámci 
MDD se také děti mohly projet na 
elektrických motokárách, pro ty menší 
byl připraven skákací hrad. Občerstvení, 
jako tradičně, zajišťoval řezník Pepíček. 
K příjemnému posezení zahrála country 
kapela z Oslavan. Večer byl zakončen 
velkolepým ohňostrojem.  

Tímto chceme poděkovat spon-
zorům za bohatý program. Naše díky 
patří i panu starostovi, za obětavost při 
organizaci a v neposlední řadě spolu-
občanům, kteří svou shovívavostí vůči 
„RÁMUSU“ přispěli k hladkému průbě-
hu celé akce. Těšíme se nashledanou 
v příštím roce.         Radka Procházková 

 

Ze sportu 
 

Pétanque v Žatčanech 
 

Za krásného slunečného počasí se 8.5.2008 na nově vybudovaném hřišti na návsi 
v Žatčanech konalo historicky první setkání nadšenců dnes již poměrně hodně rozšířené, 
původně francouzské hry PÉTANQUE. 

Po krátkém úvodním slově pořadatele, který za vydatné pomoci mladých, přeci již 
zkušených hráčů z brněnského klubu CARREAU, předvedl a vysvětlil základní filosofii 
a pravidla této velice zajímavé hry, se ozvalo typické dunění a cinkání ocelových koulí 
v prvním kole žatčanského turnaje. 

Kapacita hřiště dovolila zapojit se 24 převážně domácím hráčům, ze kterých většina 
tuto hru hrála poprvé. Nutno říci, že po pár 
hodech by tento fakt laik nepoznal. 
S narůstajícím počtem odházených koulí rostla 
přesnost a kvalita jednotlivých hodů, dobrá, 
sportovní ale hlavně přátelská atmosféra.  
Po druhém kole překvapil pořadatel hráče 
připraveným občerstvením v místní hospůdce.  

Třetí kolo zápasů definitivně stanovilo 
vítěze celého turnaje, kteří byli dekorování 
medailemi. Na 1. místě se umístil Petr Jaša,  
2. místo obsadil Radek Švaňhal a 3. místo 
Michal Osička. Všem gratulujeme. 

Nikdo neodešel bez ceny, ale nejdůležitější bylo, že všichni odcházeli spokojení, odpočati 
a plní dojmů z povedené akce. Dík patří pořadateli a hlavně všem zúčastněným. 

 

PÉTANQUE VÁM NIC NEVEZME, ALE MŮŽE VÁM HODNĚ DÁT. 
 

Každou neděli od 15.00 hodin je na pétanque hříšti na návsi oficiální trénink 
pro zájemce o hru. Neváhejte a přijďte si zahrát. 

Juraj Adler 


