Memoriál Beřich Šupčíka 2008
Již po čtrnácté, v sobotu 15. března, proběhl příbramský Memoriál na počest olympijského vítěze
Bedřicha Šupčíka.
V kategorii dorostenci se tentokrát (na poslední chvíli) sešlo šest
soutěžících. Největší boj se odehrál mezi prvními čtyřmi. Nejlépe z nich
se prezentoval stabilním výkonem Vít Hanus, třemi časy pod čtyři
sekundy, z nichž byl nejlepší za 3,85 sekundy. Druhý v pořadí byl Jan
Jarý, který si konečně vytvořil oficiální osobní rekord pod čtyři sekundy,
časem 3,90s. Stabilní a zázračně se zlepšující formu, potvrdil i Nat
Měcháček. Ten se pod magickou hranici čtyř sekund nedostal, ale i tak
jeho poslední, čtvrtý pokus v čase 4,06 sekundy byl zapsán do dějin jako
jeho nynější osobní rekord. Na čtvrtém pořadí se umístil Ondra Suchan
z Tatranu Sedlčany časem 4,17s.
V kategorii seniorů se utkali Jiří Češka a Luboš Kopecký. Lepšího času
dosáhl Jiří v hodnotě 11,62s a Luboš zalezl standardně pod 15s časem 14,90s. Kde se v jeho věku
bere takové energie a elánu asi těžko kdo chápe.
Při účasti Šternberských borečků a hlavně jednoho z nich,
Aleše Nováka, je předem rozhodnuto o prvním místě. Aleš
všem ukázal, že současně nemá přemožitele a ani se
k němu nikdo zdaleka nepřibližuje. Svými časy, stabilně pod
5,50s dokazuje, že loňské MČR nebylo rozhodně jeho
poslední metou. Nejlepšího výkonu dosáhl hned prvním
pokusem a to časem 5 sekund a 37 setin, což je pouhých
šest setin sekundy od českého rekordu, který drží právě Aleš
ze zmíněného MČR. Možná že již na další závod namaká na,
ve Varnsdorfu zkoušených, 11 sáhů a posune tak svůj
osobní rekord o něco blíže k neuvěřitelné pěti-sekundové
hranici.
Velký souboj nervů svedli Martin Matěj a Aleš Kočí,
přezdívaný Kočák. Vítězem tohoto duelu se stal Martin,
časem 6,54 sekundy, který dosáhl v prvním pokusu.
Znervózněl ale nejspíše po třetím kole, kdy se Alešovi zastavila časomíra na hodnotě 6,56s a hrozilo
tak, že se ve čtvrtém kole ještě o pár setinek zlepší a překoná tak jeho čas. To se ovšem nestalo,
Aleš měl 6,58s. Martinovi se závod stejně jako před týdnem na Schodišti velice povedl a jeho
comeback po zranění se nad očekávání vydařil a asi nikdo nevěřil, že se vrátí v takové vynikající
formě. Třeba právě Martin by mohl v budoucnu zaútočit na Aleše Nováka, kdo ví...
Asi nejšťastnějším závodníkem z celé startovní listiny byl Vašek Kotlan, který hned po prvním kole
s dávkou ironie prohlašoval, že má splněno a že už dnes nepoleze. Memoriál Bedřicha Šupčíka je
totiž vyjjímečný tím, že každý, kdo překoná legendární čas tohoto olympionika v hodnotě 7,2 s, obdrží
památný hranol, který je jistě motivací pro většinu, jež na něj zatím nedosáhla. Obzvlášť však právě
pro Vaška, pro kterého nejen že je tento závod domácím, ale hlavně chtěl ze sebe setřást loňskou
smůlu spočívající v dosaženém čase 7,22s. To se mu letos podařilo s notnou dávkou rezervy časem
6,98 sekundy.
Bohužel asi tradicí se stane zmíněné prokletí, které
pomyslně převzal Martin Kubánek a dosáhl tak naprosto
stejného času, jako Vašek minulý rok 7,22s. Věřme, že
příští rok jej překoná s neméně stejnou rezervou, tak jako
Vašek. Na šesté místo se usadil Tomáš Filip, který ve
skrytu duše pokukoval po zmíněném památečním hranolu.
Prvními třemi koly se k hranici 7,2 s postupně přibližoval,
ale čtvrté kolo perfektně rozjel, ovšem nejspíše
přemotivovaností nesmyslně prohmátl a ztratil tak veškeré
naděje na překonání 84 let starého času a trošku
zklamaně odešel s myšlenkami napřesrok. Nicméně jeho

třetí čas 7,41 s byl potvrzením rostoucí formy a velice překvapivým nejvyšším umístěním člena klubu
Palestra.
Překvapivým právě kvůli dalšímu umístivšímu se závodníkovi na sedmém místě, jež byl Michal Fejgl.
Asi jen on ví, v čem tkví jeho zhoršení o více jak jednu vteřinu za týden, z minulých pražských
schodišťových závodů. Nyní s jeho vyloženě tragickým, nicméně dnes nejlepším časem 7,46 s by byl
před týdnem hrubě nespokojen a musel by při pokusu aspoň dvakrát prohmátnout. Na další příčce je
trochu dlouhodobé zklamání Jirka Kotlan s časem 7,67s, který se dlouhá léta těsně předháněl se
svým bráchou Vaškem, jež mu nyní o hodně utekl. Není ale všem dnům konec, třeba se Jirka ještě
dotáhne. Další Jirka Tlamsa se umístil na deváté příčce, ovšem celkově spokojen a u jeho třetího
pokusu se objevil čas 7,91 s. Za zmínku stojí ještě dvojice palestráků Marek Pustaj a Ivan Skaloš,
kteří jsou přesným příkladem, že talent není vše a že když se netrénuje, tak se nedá dosáhnout
kvalitních časů. Ostatní palestráci pro ně jen těžko nacházejí motivaci, aby se začali věnovat tréninku
aspoň tak jako dřív.
Možná že motivací může být právě
doprovodný program, který sklidil bouřlivý
ohlas. Místní gymnastický oddíl složený
z pětice šplhounů a pětice místních
gymnastek předvedl svou sestavu. Druhé
představení,
ladných
a
perfektně
synchronizovaných pohybů, osmi půvabných
děvčat bral dech nejednomu muži a bylo
ohodnoceno zasněnými pohledy a dlouhým
potleskem.
Jako třešnička na dortě bylo závěrečné
vybírání si věcných cen podle pořadí umístění.
Nejen že zde byly opravdu hodnotné ceny,
ale po prvním kole vybírání, následovalo ještě
druhé, třetí a dokonce zbylo pár dárků ještě
pro dorostence, kteří si předtím vybírali ze
svých, jim určených cen.
Celkově to byl organizačně a hlavně finančně (částečné proplacení cesty pro muže a celé proplacení
cesty pro dorostence + pouze dobrovolné startovné) velice vydařený závod a již dnes se každý jistě
těší na příští jubilejní patnáctý ročník, který byl organizátory zvěstován jako mnohem velkolepější,
než doposud. Inu, máme se na co těšit ☺.
Tomáš Filip

