VC Libč ic nad Vltavou 2014
V sobotu 23. 8. 2014 se uskutečnil již 4. ročník Memoriálu Jardy Gruncla a sokolů zakládajících, který
se tradičně konal v areálu koupaliště v Libčicích nad Vltavou. Po minulém ročníku, kdy bylo koupaliště
i přilehlá hospůdka mimo provoz z důvodu zničujícího lednového požáru, jsme se letos mohli kochat
zrekonstruovaným a pěkně upraveným areálem, navíc rozšířeným o houpačky, které dělaly radost
nejen dětem. Rozšířena byla také samotná konstrukce pro šplh, když zde viselo kromě 8m také jedno
lano výrazně delší (cca 15m), na kterém se později konal exhibiční závod na 10 m.
O tom ale později, protože závody byly zahájeny kategoriemi nejmladších žáků a žákyň (do 7 let) ve
šplhu s přírazem na 3m tyči. Mezi chlapci zvítězil Lukáš Novák a po závodě se přihlásil z veřejnosti
ještě žák David Chorejt, který zalezl čas lepší vítěze. V kategorii děvčat zvítězila Adéla Houšková. Dále
se pokračovalo ve šplhu s přírazem na 4,5m tyči. V mladších žákyních (tj. do 10 let) zvítězila Adélka
Dvořáková, v mladších žácích Martin Kučera. Ve starších žácích (do 15 let) si zlato odvezl Jan
Hazelbauer. Všichni z Libčic. Vítězové si odnesli poháry, diplomy a drobné hračky. Přejeme jim
trpělivost a další úspěchy v našem sportu.
Další na řadě byl závod „příchozích“ na 4,5m, zde se šplhalo už na laně a bez přírazu. Zvítězil Vladimír
Linhart s časem 6,26 s. První tři byli opět oceněni poháry a diplomy, tentokrát ale už bez hraček.
4,5 m využily ještě další dvě kategorie – ženy s dorostenkami a také dorostenci, nebo spíše
dorostenec, který dorazil bohužel jediný. Byl jím Vráťa Vorel z Libčic, který zalezl na něj, snad i díky
chybějící konkurenci, spíše horší čas 4,46 s. Bohužel ani v kategorii žen jsme se nedočkali soubojů
o všechny tři medailové pozice, jelikož přijely pouze dvě závodnice – Marcela a Natálie Moláčkovi,
které se poprvé účastnily závodů letos na Schodišti. Tehdy zvítězila Natálie, když porazila i čerstvou
mistryni republiky Verču Szabóovou časem 6,70 s. Tentokrát zmožena prodělanou chřipkou zalezla
nejlépe za 8,42 s. Vítězství tak ukořistila Marcela, která si výrazně zlepšila osobní rekord z 9,23 s
a časem 7,61 s potvrdila kvalitu, s níž se může měřit s těmi nejlepšími, pokud tedy příště už také
dorazí.
Přestávku před závody na 8 m vyplnily stejně jako loni ženy a děvčata z místního Sokola s ukázkou
Zumby. Bylo vidět, že děvčata to nejen umí, ale že do tance dávají i duši. Za toto příjemné rozptýlení
jim určitě patří poděkování.
Do závodu na 8 m nastoupilo 18 mužů a 3 senioři. Tak nějak jsme si za ta léta už zvykli, že na
venkovních závodech nepadají osobní rekordy příliš často, v domácím prostředí to ale pravidelně
zvládá Vašek Kraus, který si osobák vylepšil tentokrát o 2 setiny na konečných 8,90 s. Z místních si
rekord vylepšil, a opět to bylo o 2 setiny, také Tomáš Krupička, který svůj první závod absolvoval
a řady sokolů z Libčic rozšířil letos na Schodišti. Jeho nový nejlepší čas je roven 12,21 s. V kategorii
mužů dokázal zlepšit svůj dosavadní nejlepší čas také Vláďa Matouš, startující za Palestru. Jeho nové
maximum je lepší o víc jak 3 s a činí 13,33 s. Pokud kluci vytrvají v tréninku, tak se nepochybně
mohou těšit na další zlepšení i v Písku. Posledním mužem, který si zapsal nový osobní rekord, je
Vojtěch Janda z SHŠ VTO Panteři, a to z toho důvodu, že se na závodech ve šplhu objevil vůbec
poprvé, a stejně tak jeho poprvé platí pro zdolání 8m lana – platný čas 24,22 s dokáže nepochybně
ještě vylepšit, jelikož v neplatném pokusu, kdy došlo k sevření lana nohama, zalezl za 21,11 s.
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Nakonec těch osobních rekordů očividně nebylo zase tak málo a další si připsal ještě senior – Jarda
Novák, který ve třetím pokusu zalezl za pěkných 12,13 s, což mu v jeho kategorii stačilo na druhé
místo. První místo mezi seniory potom obsadil v této sezóně suverénní Pavel Coufal s časem 9,06 s.
Třetí byl Luboš Jokel a na něj podprůměrný čas 14,94 s.
Mezi muži potom na stupních vítězů nedošlo k žádnému výraznému překvapení, když se o první dvě
místa poprali jako obvykle Tomáš Filip a Štěpán Muchka. Větší radost měl v Libčicích nakonec Tomáš,
když si první místo zajistil časem 6,57 s. Nejpovedenější Štěpánův pokus měl hodnotu 6,69 s. První
trojku uzavřel domácí Karel Janda s časem 7,19 s, jenž si mohl vychutnat stupně vítězů poprvé
od závodů v Brněnském OC Omega z roku 2013. Domácí prostředí zjevně svědčí všem libčickým
závodníkům.
Po 8 m se pozornost ještě upřela na již zmíněnou desítku, která byla jistě zajímavým zpestřením mezi
zaběhnutými délkami lan. Asi málokdo potom čekal, že časy na délce jen o 2 m větší budou o tolik
horší než na 8 m. Ale vzhledem k zavěšení lana někde kolem 15 m a jeho horší kvalitě se asi nakonec
není zase tak moc čemu divit. Vítězný Štěpán si odvezl čas 9,94 s. 2. Karel Janda 11,30 s a 3. Patrik
Valut 12,38 s.
Po závodech si závodníci mohli vychutnat pohoštění v přilehlé hospůdce a nebýt chladnějšího počasí,
tak se taky osvěžit v bazénu, pořadatelé na příští rok slíbili zajistit slunečno a teploty přes 25°C, takže
se s díky těšíme na další ročník.
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