
 

Networking po francouzsku: 12. ročník největšího amatérského turnaje v pétanque  

PRAHA, 2. září 2015 – V zahradách Trojského zámku se ve čtvrtek 27. srpna uskutečnil již 12. ročník 

největšího amatérského turnaje v pétanque. Typicky francouzský sport si na pozvání Francouzsko-

české obchodní komory přišlo zahrát přes 300 účastníků. Pro zástupce francouzsko-české byznys 

komunity je tato prestižní akce každoročně příležitostí k pravidelnému setkání a networkingu.  

„Turnaj v pétanque FČOK každý rok přiláká nejen stovky zájemců o francouzskou kulturu a gastronomii. 

Zajímavou příležitostí je také pro ty, kteří hledají nové cesty navazování kontaktů ve francouzské obchodní 

komunitě. Nejen na golfu můžete potkat nové obchodní partnery,“ uvedl akci Francouzsko-české obchodní 

komory její ředitel Jaroslav Hubata-Vacek. 

Vítězem letošního ročníku se stal česko-francouzský tým společnosti Eurosoft, který ve finále porazil tým AEW Europe. O 

třetí místo se utkali dva výrobci alkoholických nápojů: Pernod-Ricard a vinařství Kolby. A právě vinaři byli v tomto boji 

úspěšnější. Program zpestřil exhibicí svého umění Eric Sirot, francouzský profesionální hráč, trojnásobný 

mistr světa z let 2001 až 2003.  

Pétanque tour Francouzsko-české obchodní komory zahrnuje celkem tři turnaje: v Ostravě, v Brně a v Praze. 

Poslední prázdninový čtvrtek je již tradičním termínem pro konání turnaje Francouzsko-české obchodní 

komory a stejně tradiční je i místo – již několik let se akce vrací do malebných zahrad Trojského zámku na 

břehu Vltavy. Každoročně se tak setkáváme se stovkou tříčlenných družstev, zahrady zaplní i nehrající hosté. 

Novinkou letošní sezóny v nabídce FČOK byly tréninky v pétanque pod vedením profesionálního trenéra 

Petra Fuksy. 

 

O Francouzsko-české obchodní komoře 

Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, sdružuje více než 280 členských společností 

a je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň 

podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. 

Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed 

Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově 

také sportovní tréninky. V roce 2014 přišlo na akce FČOK více než 2900 hostů. 

Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, 

které chtějí začít podnikat na novém trhu. FČOK je také pořadatelem již 13. ročníku Francouzského pavilonu 

na MSV. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je 

členem CCI France International, která sdružuje 112 francouzských obchodních komor v zahraničí.  
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