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Vážený pan 

Ing. Vladimír Novák 

Starosta MČ Praha 10  

V Praze dne 10. srpna 2017 

 

Žádost o převzetí záštity nad akcí (VI. ročníkem) 

„TROJBOJ 2017“ – turnaj dvojic v disciplínách KULIČKY / PÉTANQUE / BOWLING 

 

Vážený pane starosto, chtěli bychom Vás tímto poprosit o udělení záštity nad projektem 

„Trojboj 2017“, který letos pořádáme (již VI. ročník). Rádi bychom zvýšili touto záštitou 

prestiž této sportovní akce. Na projekt jsme letos obdrželi částečnou dotaci (projekt č. 26) a 

chtěli bychom letos uspořádat tuto akci pro účastníky zcela zdarma, aby se mohl zapojit co 

největší počet zájemců.  

Projekt „Trojboj“ odstartoval v roce 2011 a od té doby se ho zúčastnila stovka hráčů (většina 

z nich se pravidelně účastní každého ročníku). Mezi účastníky jsou zejména rodinné dvojice. 

Tato akce má rovněž příznivý mezigenerační vliv. Mnozí si takto vyzkoušeli např. vůbec 

poprvé některé sporty (pétanque), kterým se později aktivně začali věnovat. Nad akcí např. 

pravidelně přebírá záštitu prezident České asociace pétanque klubů (Ing. Petr Stoklásek).  

Internetové stránky projektu Trojboj: http://www.rodamiento.cz/projekty/trojboj-turnaj-

dvojic/ 

Letošní ročník se uskuteční ve třech termínech (KULIČKY – říjen / PÉTANQUE – říjen / 

BOWLING – listopad). Každá disciplína (turnaj) se hodnotí i samostatně a celkové vyhlášení 

výsledku Trojboje proběhne po poslední disciplíně (bowling) v listopadu. O přesných 

termínech budeme včas informovat. Všechny turnaje se uskuteční v katastru MČ Praha 10.    

Náš sportovní klub „Club Rodamiento, z. s.“ pořádá turnaje a volnočasové akce nejen 

v Praze, ale po celé ČR. Jsme členy České unie sportu. Většinu akcí pořádáme zdarma pro 

obyvatele Desítky (např. kuličkové turnaje Open v r. 2015 a 2016; Strašnickou ligu ve hře 

Mölkky / od 2017; Strašnickou pétanque ligu / od 2017 apod.). V tomto roce jsme např. 

spolupracovali s Aktivní Desítkou na projektech „Společenské hry“ (1.4.2017) a „Míčový 

čtyřboj“ (14.5., doprovodné akce).   

 

Děkujeme za projednání této žádosti  

Se srdečnými pozdravy 
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Bc. Daniel Beseda, organizátor akce a předseda sportovního klub 

 

 

 

Club Rodamiento, z. s. 

spolek / sportovní klub, IČ: 22757406 

Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice 

 www.rodamiento.cz,  info@rodamiento.cz 

Tel.: +420 777 23 13 24 

Bankovní spojení: 2100219666 / 2010 Fio banka, a.s. 

Datová schránka: 8bbkqzq 

Spolek je vedený u Městského soudu v Praze | L 23856 

datum zápisu: 01.01.2014 | datum vzniku: 16.01.2012 

 

Fotogalerie z minulých ročníků Trojboje: 
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Trojboj 2012 – Kuličkový turnaj dvojic (Srby u Kladna) 
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Trojboj 2013 – Bowlingový turnaj dvojic (Praha 7, Bowling Radava) 
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Trojboj 2013 – Pétanque turnaj dvojic (Praha, Letenské sady) 
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Trojboj 2014 – Pétanque turnaj dvojic (Praha 8, Kaizlovy sady) 
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Trojboj 2014 – Turnaj dvojic v holandském billiardu / Sjoelen (Herna Xbowling Žižkov) 


