
Výsledky turnaje ve stolním tenisu O SOKOLSKÉ PERO 2016 

a PŘEBORU SOKOLSKÉ ŽUPY SLOVÁCKÉ  

V sobotu dne 7. května se konal na naší hodonínské sokolovně již 4. ročník turnaje hráčů 

stolního turnaje O sokolské pero 2016. Tohoto mezinárodního klání se zúčastnilo celkem 47 

hráčů z České republiky i ze Slovenska z celkem 20 oddílů. Největší zastoupení měli hráči 

domácího celku, a to v počtu 11 startujících. Součástí letošního ročníku turnaje byl i Přebor 

Sokolské župy slovácké, kterého se účastnili hráči, jejichž oddíl je součástí uvedené župy. 

V soutěži o župního přeborníka se tak představilo 20 bratrů a sester. 

Startující byly rozděleni do 9 základních skupin, kde všichni odehráli nejméně 4 utkání. Poté 

vždy nejlepší trio postoupilo do finálového pavouka na jednu porážku. Hráči od 4. místa níže 

pak ještě poměřili své síly v soutěži útěchy. Finále hlavní soutěže opanoval hráč Kunovic 

Tomáš Mořický výsledkem 3:0 nad bývalým domácím borcem, nyní startujícím za Lanžhot, 

Petrem Kalivodou. Nejlepším domácím borcem a zároveň Přeborníkem Sokolské župy 

slovácké se stal bratr Roman Jakubčík, jehož ve čtvrtfinále hlavní soutěže vyřadil pozdější 

vítěz. Po odehrání dvouher pak bylo pro pinecově chtivé připraveno klání ve čtyřhrách. 

K dobré náladě účastníků turnaje přispěl nejenom podávaný řízek s bramborovým salátem, ale 

i košt vína pro startující zdarma, kde se degustovala kvalitní vína od vyhlášených vinařů 

z okolí Hodonína. Na 50 lahví vesměs přívlastkových vín, kde nechyběly i výběry z hroznů, 

dozajista přispělo k hladkému průběhu turnajového klání včetně následného hodnocení . 

Ceny pro nejúspěšnější hráče předával starosta domácí jednoty bratr Ján Lahvička spolu 

s předsedou oddílu stolního tenisu bratrem Janem Bezuchou. Vítěz turnaje O sokolské pero 

pak vedle poháru, šampusu a sokolského pera obdržel i dřevo na stolní tenis Hinoki Magus 

off od fy Vodák. Také medailisté všech soutěží dvouher obdrželi poháry, šampusy a věcné 

ceny, a vedle toho i zbývající čtvrtfinalisté a nejlepší ze soutěže čtyřher získali láhev vinného 

moku. 

S poděkováním všem zúčastněným a s přáním opětovného setkání na dalších ročnících, 

zdraví za organizační tým bratr Martin Zlámal   

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY 

HLAVNÍ SOUTĚŽ: 

1. MOŘICKÝ Tomáš, Kunovice 

2. KALIVODA Petr, Lanžhot 
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3. OHAREK Libor, Kunovice 

4. DVOŘÁK Vít, Kroměříž 

5. VÍZNER Marek (Holešov), JAKUBČÍK Roman, KŮŘIL Radim (Ježov), JANEČKA 

Václav (Otrokovice) 

SOKOLSKÝ PŘEBOR ŽUPY SLOVÁCKÉ: 

1. JAKUBČÍK Roman, Sokol Hodonín 

2. KOVÁŘ Dušan, Sokol Kyjov 

3. SUSKÝ Stanislav, Sokol Rakvice 

SOUTĚŽ ÚTĚCHY: 

1. PETRŽELKA Tomáš, Kyjov 

2. MADĚŘIČ Zdeněk, Sokol Hodonín 

3. VAŠÍK Miroslav, Bzenec 

4. RYBNIKÁŘ Petr, Kožušany 

TURNAJ ČTYŘHER: 

1. DVOŘÁK Vít, VÍZNER Marek 

2. PETRŽELKA Tomáš, VAŠÍK Michal (Bzenec) 
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