
KBELŠTÍ SOKOLI  
POŘÁDAJÍ  

30. ročník BASKETBALOVÉHO TURNAJE MUŽŮ 

MEMORIÁLU VIKTORINŮ  
v sobotu 23.září 2017 od 10.00 hodin 

 Praha – Letňany, Třinecká 650 - RumcajsAréna 
 
SYSTÉM každý s každým ÚROVEŇ krajské soutěže ČR 
ÚČAST SOKOL KBELY „C“ a „D“, IURIDICA B, SEBA 
TANVALD, METEOR MÍSTO KONÁNÍ sportovní hala 
s dřevěnou podlahou, sprchy zajištěny PRAVIDLA platná 
dle ČBF HRACÍ DOBA 4 x 10 min hrubého času (poslední 

minutu každého období, při TH a time-outu se čas zastavuje) 
ROZHODOVÁNÍ rozhodčí PBS TECHNICKÁ CHYBA stop na 1 utkání 
nebo pokuta 200 Kč STARTOVNÉ 1000Kč za tým CENY putovní pohár ; 
vyhodnoceni budou i nejlepší střelec (průměr bodů na zápas, min. 2 
zápasy), trojkař (absolutní počet trojek), střelec trestných hodů 
(úspěšnost, min. 5 házených šestek), „prase“ turnaje (průměr faulů na 
zápas-min.2 zápasy), nejlepší hráč (MVP turnaje), cenu dostane 
i nejlepší PIVOT turnaje (vybírá nezávislá „tajná“ komise), ve 12.30h 
bude vložená soutěž v šestkách pro příchozí o hodnotnou cenu, ceny 
budou předány po skončení turnaje asi v 16h v „KLUBOVNĚ“ 
OBČERSTVENÍ zajištěno během turnaje tamtéž od cca 11h 
 
POTVRZENÍ ÚČASTI –  
na tel. 602285447 nebo na e-             
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KDE SE HRAJE  -   MAPA K TĚLOCVIČNĚ 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=cs&msa=0&msid=113993827212007732675.000458e21697fac
5645a9&ll=50.134561,14.510375&spn=0.000915,0.002642&z=16 
 
 
 



Memoriál ing.Jana a Jiřích VIKTORINŮ 
 

Basketbalový turnaj se hraje od roku 1977 na počest vynikajícího hráče Spartaku PAL Kbely. 
Člena jedné z velkých kbelských basketbalových dynastií Ing. Jana Viktorina. Do kbelského 
basketu přestoupil společně s bratry Jirkou a Ludvíkem ze Sokolu Malá Strana v roce 1964. 
Řadu let patřil k nepřehlédnutelným postavám kbelského basketu. Hrál za A-tým Krajský přebor. 
Po reorganizaci soutěží bojovalo toto družstvo v divizi a v ní se pravidelně umisťovalo kolem 
poloviny tabulky. Ing. Jan Viktorin byl jeho oporou až do své těžké nemoci v roce 1973. Memoriál 
začali pořádat jeho spoluhráči, kteří postupně přešli do B-týmu. Hrálo se po sezóně v letních 
měsících na antukovém hřišti u kbelské sokolovny. Většina prvních ročníků byla součástí letní 
Polabské ligy. Na konci osmdesátých let minulého století turnaj postupně zanikl – nebylo kde hrát 
a ani do organizace se nikdo nehrnul. K obnovení této příjemné tradice došlo v roce 2001 
z popudu Honzova syna Lubora, který je hráčem Kbelských sokolů nyní D. V tomto roce se turnaj 
hrál pro zachování tradice znovu na antuce. A na letním kbelském hřišti si pohár vybojovali hosté 
z Moravy – Sokol Hodonín. Následné ročníky se pro zvýšení sportovní úrovně přesunuly pod 
střechu letňanské haly. Moravské éra trvala a v roce 2002 získal pohár Příbor. Od roku 2003 se 
turnaj hraje na počest dalšího člena dynastie Viktorínů – Jirky ml. Většina ze současných členů 
kádru Kbelských sokolů s ním buď hrála v dorosteneckém věku (dorostenecká liga 1979 -1982) 
nebo mu prošla rukama, co by trenérovi v mládežnických družstvech. V mužské kategorii 
nastupoval nejvíce v B týmu. Kariéru tam 
začal v sezóně 1982-83, kdy tým 
postoupil na jeden rok do pražského 
přeboru. Za „béčko“ hrál do roku 1986. 
Bohužel právě v roce 2003 nás navždy 
nečekaně opustil. V tomto roce byl 
problém s počtem týmů a tak svojí účastí 
okořenili turnaj hráči kbelského A-týmu. 
Pod hlavičkou Stars ho vyhráli. 
Organizační trable (týmy, termín) 
způsobily pauzu v roce 2004. Oproti 
tomu o rok později se sjelo do Letňan po 
třech letech 6 týmů a pohár putoval na 
sever Čech do Tanvaldu. V roce 2006 se 
splnil sen jedné z kbelských 
basketbalových generací. Pořadatelé 
turnaje pod hlavičkou „céčka“ získali 
pohár do svého vlastního držení. V roce 2007 se otevřela ve Kbelích nová školní tělocvična a 
turnaj se přestěhoval sem. Vítězem se podruhé v tomto období stali hráči „Stars“ (Kbely „A“). 
V roce 2008 se turnaj termínově přesunul do lukrativnějšího předsoutěžního zářijového termínu a 
trochu paradoxně dominovali hráči sestavení speciálně pro tento turnaj jako Sparta Praha „66“. 
V roce 2009 se díky internetové prezentaci přihlásili mladíci z Tábora připravující se tedy na 
poprvé na třetiligovou účast a bez problémů turnaj vyhráli. V roce 2010 dominovali opět 
pořadatelé Kbelští sokoli D. Rok 2011 byl smolný. Z technických důvodů se nehrálo - den před 
turnajem odřeklo nejmenované moravské mužstvo. Naopak o rok později se do Letňan sjelo 
hned šest týmů a pohár si odvezli borci z Kralup nad Vltavou. V roce 2013 byla účast opět 
minimální - vítězství získal jen o skóre vzájemných zápasů tým Kbely „68“. Rok 2014 vstoupil do 
dějin turnaje – poprvé se ho účastní zahraniční tým a to německý TSV Neuötting. Pohár si 
podruhé v historii odvezli borci z Tanvaldu. V 2015 hráli turnaj jen pražské týmy a vítězství si 
vybojoval tým „právníků“ z II.třídy - Iuridica Praha C. Loni zemřel další z dynastie Viktorinů – Jiří. 
Rozšířil počet těch, na jejichž počet se tento turnaj hraje. Jirka byl hráčem Malé Strany stejně 
jako jeho bratři. Odtud přestoupil do Kbelských Sokolů, kde hrál jak za A-tým tak později za B-
tým. Od znovuobnovení tradice našich turnajů byl jeho pravidelným návštěvníkem a dodavatelem 
věcných cen – jeho pečený „bóbik“ nám bude chybět stejně jako on. Turnaj se hrál za účasti čtyř 
týmů a po třech letech ho opanoval domácí tým, i když borci z Iuridici jim koš v poslední minutě 
zápasu zapomenout nemohou 


