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Závody se konaly 7. září 2013 v areálu 

koupaliště Libčice. Přestože po požáru je část 

s restaurací a bazény zavřena, díky 

společnému úsilí města a oddílu všestrannosti 

z TJ Sokol Libčice se velká cena, dle kategorií, 

uskutečnila za krásného a slunného dne. 

Nejprve nastoupili nejmladší žákyně 

z místního Sokola k závodu na 3m tyči. Odvahu 

našla 4 děvčátka a ve 2 kolech jasně zvítězila 

Adélka Houšková v čase 4,80s. Druhá byla 

Tomášková Martinka, 3. Bezděková Nikolka 

/roč2007 – o rok mladší, než ostatní/ a 4. 

Dostálová Aneta. 

Areál naplnili rodiče dětí, hosté a 

přihlašující se závodníci z řad starších žáků a 

dorostenců, kterých bylo tentokrát osm, jedna 

žena, Monika Böhmová, 22 mužů, 3 senioři a 

další. Jakožto skupina na 4, 5m laně bez 

přírazu, tedy kategorie příchozí. Závod 

pokračoval kategorií nejmladších žáků 

/ročníku 2006 a 2007/, kde poprvé těsně 

porazil svého soupeře Ondru Černého, Martin 

Kučera v čase 4,50s. 3. Mařík Míša, 4. Fanda 

Sládek a 5. Ondra Kumžák. 

Nedočkavě již přihlížely dvě mladší 

žákyně, když pro nemoc se ostatní dvě 

nedostavily. Jana Kiselicová, jako vloni, s 

přehledem zvítězila na 4,5m tyči v krásném 

čase 6,15 sec, před Natálkou Hudáčkovou, 

která, ač věkem nejmladší žákyně, vyšplhala 

4,5m za 11,85sec, za což jí patří gratulace.  

Kategorie mladších žáků 

reprezentovali 2 libčičtí žáci a 1 žák ze Sokola 

Brno. Tento brněnský závodník, zvítězil na 

4,5m tyči v čase 5,60s, o 3 roky starší, než jeho 

soupeři. Druhý byl „libčičák“ Milan Kiselica 

časem 7,30s a třetí Jan Hazelbauer dohmátl 

v čase 7,50s  

V krátké přestávce, kdy se rodiče 

občerstvovali, bylo vyhlášení těchto kategorií. 

První závodníci obdrželi poháry, na druhém a 

třetím místě medaile, přičemž diplomy a 

hračky, které si mohli jako cenu vybrat, dostali 

všichni. Ceny předávali střídavě pan radní Ing. 

Urbánek a pan starosta města Ing. Bartoš.  

Rozzářené oči dětí, slunečné počasí, 

fotografické blesky, to vše tvořilo krásnou 

atmosféru a než bylo nastaveno lano na 3m 

pro starší žáky, předvedli hoši, gymnasté z SK 

Hradčany, po skocích našich nejmenších na 

trampolíně, i oni svůj um. Dvojná salta vpřed 

se 2, 3 i 4 obraty v prohnutých saltech. Přidal 

se i náš borec Karel Janda a svými dvojnými 

salty se těmto gymnastům vyrovnal, ba 

dokonce jediný předvedl dvojné salto vpřed 

schylmo. 

A opět nastává boj o každý centimetr, 

tentokrát na 3m laně ze sedu bez přírazu. 

Bojovali 2borci ze Sokola Brno I, neboť náš 

místní borec Míša Tomiška nemohl do boje 

zasáhnout, protože byl s rodiči na dovolené. 

Zvítězil Matěj Cígl v čase 3,1sec, druhý byl 

Jakub Čmerda. 

V krátké přestávce se nastavila měřící 

čidla na 4,5m výšku. Teď vystoupila děvčata 

z Fit-formy se cvičením a tancem s tyčí. Poté 

znovu šplh. Nyní se po rozcvičení kategorie na 

4,5m, tj. 8mi dorostenci, jediné ženy ze Sokola 

TJ Vršovice 1870, Moniky Böhmové a kat. 

příchozí, se teprve zahájil pořádný boj. Závod 

byl čtyřkolový a tedy co se délky času týká, 

poměrně dlouhý a náročný. Nejprve nastoupili 

dorostenci: dva ze sokl Ml. Boleslav, jeden 

libčičák, 3 z Brna a dva gymnasté z SK 

Hradčany. Mezi těmito již urostlými a 

svalnatými dorostenci, byli o několik let 

mladší, dva starší žáci, kteří si za odvahu a 



bojovnost, zaslouží obdiv, zejména Matěj Cígl, 

který měl krásné časy a velmi hezké umístění. 

Osmý skončil Jakub Čmerda, 7. Martin 

Hlušička, 6. Svyatoslav  Soloviev , 5. Tomáš Ye , 

4. Matěj Cígl, 3. Tomáš Stránský. Na 2. místě 

se umístil místní libčický borec Vráťa Vorel 

v osobním rekordu 4,37s a na 1. místě, brňák a 

zatím stálice letošního roku, Pavel Macháň.  

Jako jediná účastnice za ženy, zvítězila 

Monika Böhmová v čase 8,35 a odváží si tak 

pohár za 1. místo. 

Následuje závod odvážných, tzv. 

příchozích, rovněž na 4,5m laně ze sedu a bez 

přírazu. Na 4. místě David Anýž, na 3. místě 

Marek Tejkal, na 2 místě Zdenek Vacek a na 1. 

místě Michal Růžek, s velmi pěkným časem 

4,54s, se kterým by se v kategorii dorostenců 

umístil na třetím místě.  

V této přestávce vystoupily sokolky 

z Libčic tancem Zumby a to na 2 písně. Bylo to 

velmi hezké vystoupení. Čidla byla přestavena 

na výšku 8mi metrů pro závod v olympijském 

šplhu. Nastupuje 22 mužů a 3 senioři. Závod se 

rychle rozbíhá, ale slunce pálí, jako 

v nejprudším létě a teplota na slunci ukazuje 

35°C, a to jsou 4 kola.  Všichni závodníci to 

ovšem. Po prázdninách to byl opět velký 

přechod k normálu. Řada z nich se 

přetrénovala, což ukázaly časy. Prvních 13 

borců, dohmátlo v čase pod 10 sec, přičemž 

prvních 6 dokonce pod 8 sec. Bylo vidět, že 

mezi zkušené borce se nenápadně zařazují 

mladší, jež přišli z dorostu. Krásné je, že 

přicházejí do řad šplhounů noví a dosud 

neznámí borci z Neratovic, Vyšehradu či 

Pardubic. Tam by mohl být další základ pro 

výchovu nových šplhounů. Velký boj skončil 

suverénním vítězstvím Štěpána Muchky, /i 

loňského vítěze v Libčicích/ vynikajícím časem 

6,16s. Jako 2. skončil jeho klubový kolega, 

nedávný mistr rep. v dorostu, Adam Kočiš s 

novým osobním rekordem na 8m. Časomíra se 

zastavila na hodnotě 6,83s ve čtvrtém kole. 3. 

Tomáš Filip, borec, který se dokáže stále 

zlepšovat. Jeho podprůměrný čas 7,02s 

ukazuje, že ještě letos se vrátí k časům pod 7 

sec a věříme, že i pod bájných 6 sec. 4. Náš 

borec Karel Janda, loňský mistr Republiky v 

dorostu s časem 3, 06 na 4, 5m, má poměrně 

dobrou formu. V tréninku dokáže dávat 

neuvěřitelné časy pod 7 sec, ovšem tento 

závod se mu vůbec nepovedl, časem 7,42s. Na 

zlepšování, podobně jako Adam Kočiš, má 

všechny předpoklady. 5. Jan Král z Nového 

města nad Metují, je vynikající vytrvalec a 

současně i dokáže šplhat i opravdu rychle. 

Šestý Ondra Košťák, je jedna ze stálic 

mužského olympijského šplhu, stejně jako 7.  

Marek Pustaj. Mirek Kadlec, relativně nový 

objev Palestry, se nenápadně zlepšuje a blíží 

k současné špičce šplhounů. Podobně jako 

Michal Fejgl. Rovněž Pavel Coufal, blížící se 

věkem k seniorské kategorii, je bojovník a 

zaslouží si pochvalu. Stejně dobří jsou i Jirka 

Bomer, Jirka Tlamsa, Vašek Kotlan, Martin 

Klejch, Tomáš JežeK a další.  

Senioři též ukázali bojovnost. Vítězem 

se stal Luboš Šikula z Pardubic, těsně 2. byl 

Luboš Jokel z ŠSK Palestry Praha a 3. skončil 

Pavol Niezgotský, rovněž z Palestry. Věříme, že 

na příštích závodech přijdou další senioři a 

rozšíří jejich řady.  

Hlavní cenu, Putovní pohár města, 

získal Štěpán Muchka. Jeho jméno bude již 

podruhé vyryto na tento libčický pohár. Poté 

nastal vyřazovací závod tří nejlepších 

dorostenců a mužů na 4, 5m. Všichni tři muži 

v 1. kole vyřadili dorostence, a zbytek byl na 

nich. Vítězem byl Štěpán Muchka, 2. Adam 

Kočiš a třetí se umístil Tomáš Filip. Tedy 

naprosto identická sestava, jako byla v hlavní 

kategorii mužů. Obdrželi medaile a tím byl 

závod ukončen. Všichni, říkali “Hezký závod“, 

což nás, pořádající, zahřálo u srdce. 

Nezbývá, než poděkovat sponzorům, 

závodníkům, rozhodčím a všem ostatním, kteří 

přispěli k pěkné atmosféře celého závodu, za 

technickou opravu a rozšíření konstrukcí na 



šplh, Palestře za zapůjčení a obsluhu čidel a 

měření. Za sponzoring i obětavost pořadatelů 

a místních pomocníků. Vše nebylo jen růžové, 

chybičky byly a jsou, ale máme chuť do další 

práce a hlavně zázemí v tělocvičně, kde se dá 

již 8m lano šplhat při nepřízni počasí, přes 

podzim a zimu. Těšíme se na další ročník VC 

v Libčicích a to v roce, kdy náš místní Sokol 

bude mít 105. výročí od svého vzniku. Věříme, 

že slunce bude zase hřát tělo i duši.  

Jarda Novák a další z všestrannosti a šplhu 

z Libčic n/Vlt.  

 

 


