
Výsledky 11. ročníku (2010) letního turnaje mužů Sokola Řepy  o  

Putovní pohár starostky MČ Praha 17 Řepy 

11.ročník již tradičního turnaje se uskutečnil v sobotu 28. srpna 2010 na volejbalových hřištích u 

sokolovny v Řepích a nově se některá utkání hrála i na v letošním roce otevřených kurtech u ZŠ Jana 

Wericha ve Španielově ulici. Nepodařilo se uskutečnit záměr pořadatele uspořádat turnaj pro dvě 

skupiny osmi družstev s rozdělením podle výkonnosti. Přesto, že přímé pozvánky obdrželo 32 

družstev a informace o turnaji byla zveřejněna na webech ČVS i PVS, přihlásilo se nakonec jen 

9 družstev, z toho 4 domácí. Byla rozdělena do dvou výkonnostních tříd. V prvé třídě hrála družstva 

úrovně krajských přeborů (Přebor - II.tř. v Praze), ve druhé okresních (III.-IV.tř. v Praze). Nejisté 

počasí, déšť v předchozích dnech a přeháňky při dopoledních zápasech prověřily připravenost 

pořadatelů, kteří ale vše nakonec úspěšně zvládli. 

V prvé třídě se hrálo systémem každý s každým a prvá čtyři družstva sehrála play-off o vítězství 

v turnaji. Ve druhé třídě se hrálo systémem každý s každým dvoukolově. 

V první třídě vypadl po „základní části“ několikanásobný vítěz Astra Zahradní Město, který přijel pro 

svatbu jednoho z hráčů v oslabené sestavě. Semifinálové utkání mezi domácím „A“ družstvem a 

Potrubím bylo velmi dramatické a předvedlo asi nejlepší sobotní sportovní výkony. Ve finále pak 

domácí přehráli Petřiny již snáz. Vítěz „základní části“ Potrubí skončil celkově na třetím místě. 

Ve druhé turnajové třídě si všichni dostatečně užili hry, nikdo nezůstal bez ztráty ani zisku bodu. 

V celkovém součtu obou kol bylo nejlepší „B“ družstvo domácích před „D“ a Sokolem Malá Strana. 

Na závěrečnou část turnaje přivítali pořadatelé i starostku městské části paní Jitku Synkovou, která 

předala družstvům na prvních třech místech obou tříd ceny věnované městskou částí a pořadatelem a 

hlavně putovní poháry. Ve svém projevu dodala domácím volejbalistům optimismus pro další období 

ujištěním, že rozvoj i tohoto sportu bude mít v Řepích podporu městské části. Ti ji zase na oplátku 

ujistili, že si váží toho, že městská část získala zpět bývalá sportoviště Sokola a udělají maximum pro 

jejich zvelebení a využití. 

Turnaji přálo i počasí, občerstvení bylo po celou dobu turnaje zajištěno v Klubu sportovců, který byl i 

sponzorem turnaje. Poděkování patří i rozhodčím delegovaných Pražským volejbalovým svazem a 

vedeným Michalem Syrovým, který s přehledem odřídil velkou  část utkání včetně toho finálového. 

Organizaci na kurtech u ZŠ J.Wericha zajistili rozhodčí J.Poláček a L.Hron, u Sokolovny vydatně 

pomáhal bývalý předseda TJ Karel Schlosser. Utkání dále rozhodovali A.Pechá, J.Bauer, V.Pítr a 

J.Tvrz. Jediným stínem bylo poranění kotníku hráče Řep Jakuba Mercla. 

Výsledky: 

 I.třída 

Pořadí Družstvo 

1. TJ Sokol Řepy „A“ 

2. TJ Petřiny „A“ 

3. Potrubí Praha 

4. Sokol Smíchov I 

5. Astra Zahradní Město 

Výsledky finálových utkání: 

 o 1.místo TJ Sokol Řepy „A“ - TJ Petřiny „B“  2:0 

 o 3.místo Potrubí Praha  - Sokol Smíchov I  2:0 

 II.třída 

Pořadí Družstvo 

1. TJ Sokol Řepy „B“ 

2. TJ Sokol Řepy „D“ 

3. Sokol Malá Strana 

4. TJ Sokol Řepy „C“ 

Kontakt: Sokol Řepy, volejbalový oddíl, Miroslav Ejem, T 235301377, e-mail m.ejem@post.cz. 
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