
 
 
 

 

 

XVIII. Memoriál Bedřicha Šupčíka – 25. 10. 2022 
 

Na počest našeho prvního 

československého olympijského 

vítěze Bedřicha Šupčíka se dne 25. 10. 

2022 u nás konal tradiční „Memoriál 

Bedřicha Šupčíka“ - soutěž ve šplhu na 

tyči a na laně. Do školy zavítali poměřit 

své síly žáci z I. a II. stupně z Březnice, 

Čimelic a Mirotic. Žáci byli rozděleni 

do čtyř kategorií – dívky a chlapci.  

Zástupci první a druhé kategorie šplhali 

pouze na tyči. Ve třetí a čtvrté se šplhalo na laně 

i na tyči. 

I. kategorii ve šplhu na tyči vyhrál Jan 

Svoboda ze ZŠ Březnice s časem 6,7 s a z dívek 

zvítězila naše Tereza Hulešová s časem 6,3 s. 

Druhou kategorii (4. – 5. třída) – šplh na tyči 

z chlapců zvítězil Jáchym Liebner z Březnice 

s časem 4,6 s a z dívek Karolína Staňková 

z Čimelic s 

časem 4,6 s.  

Ve III. 

kategorii ve šplhu na tyči si pro zlato vyšplhal 

náš Damián Urban s časem 4,2 s a u dívek 

vyhrála také naše zástupkyně - Pavlína 

Viktorová - s časem 4,2 s. Naše škola 

potvrdila vítězství i na laně, kde si došel pro 

nejcennější kov Michal Košta v čase 4,4 s a u 

dívek opět zvítězila naše Pavlína Viktorová, 

která zdolala lano za 4,4 s.  



 

Ve IV. kategorii chlapců ve šplhu na tyči si 

došel pro vítězství náš Josef Baláž v čase 3,4 s a z 

dívek vyhrála Karolína Zobalová z Březnice s časem 

4,1 s. Na laně z chlapců šplhal nejrychleji opět náš 

Josef Baláž s časem 2,5 s a           z dívek to byla 

Kristýna Klimešová s časem 7,3 s         z Čimelic.  

Kdo se 

umístil na 

stupních vítězů, 

dostal medaili a 

hodnotné ceny 

s diplomem. 

Sokol Mirovice ocenil nejrychlejší lezce 

XVIII. Memoriálu Bedřicha Šupčíka.  

V kategorii šplh na tyči chlapci se 

absolutním vítězem stal Josef Baláž, který byl 

nejrychlejší na tyči i na laně. U dívek byla 

absolutní vítězkou na tyči Karolína Zobalová 

z Březnice a na laně Pavlína Viktorová. 

Závěrem děkujeme všem zúčastněným 

za krásný sportovní zážitek. 

Již teď se těšíme na další ročník Memoriálu.  

 Petr Janota 



 

 


