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MEMORIÁL BEDŘICHA ŠUPČÍKA 

XIII. ROČNÍK MIROVICE 

 
Dne 22. 10. 2015 se v tělocvičně ZŠ Mirovice konaly již tradičně závody ve šplhu na 

laně a na tyči, letos XIII. ročník. Závod je konán v upomínku významného regionálního 

sportovce, Bedřicha Šupčíka, který v roce 1924 získal olympijské zlato v Paříži.  

V Mirovicích se v letošním ročníku utkaly čtyři základní školy: Mirovice, Březnice, 

Mirotice a Čimelice. Závody byly rozděleny do čtyř věkových kategorií – od druhé do deváté 

třídy. Všichni závodníci šplhali na tyči a poslední dvě kategorie se předvedly i na laně.    

Průběh závodu doprovázela velmi pohodová sportovní atmosféra, díky níž závodníci 

podávali vynikající výkony. Poděkování patří panu Trčovi, který nás opět poctil svojí 

přítomností a ujal se funkce hlavního rozhodčího.  Za velmi pěkné a hodnotné ceny bych dále 

velmi ráda poděkovala zejména vedení ZŠ Mirovice, a také TJ SOKOL Mirovice II, díky 

nimž si vítězové i zbylí zúčastnění odvezli s sebou domů nejen diplomy a medaile, ale i velmi 

pěkné upomínkové předměty, dobroty a hodnotné ceny. 

Všem závodníkům gratuluji k vynikajícím výsledkům, děkuji za účast a budeme se 

těšit na další, již XIV. ročník memoriálu Bedřicha Šupčíka v Mirovicích.  

  

VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZŠ MIROVICE ŠPLH NA TYČI 

 

V první kategorii chlapců se na druhém místě umístil Michal Mařík ze třetí třídy 

s časem 5,84 s. V druhé kategorii dívek se na třetím místě umístila Adéla Šimůnková z páté 

třídy s časem 5,66 s. V druhé kategorii chlapců se na třetím místě umístil David Šváb z páté 

třídy s časem 5,02 s. Ve třetí kategorii dívek se na třetím místě umístila Monika Dvořáková 

ze sedmé třídy s časem 7,40 s. Ve třetí kategorii chlapců se na třetím místě umístil David 

Škraňka ze sedmé třídy s časem 6,14 s. Ve čtvrté kategorii dívek se na prvním místě umístila 

Klára Hanzlíková z osmé třídy s časem 4,7 s a v téže kategorii získala třetí místo Adéla 

Hořejšová z deváté třídy s časem 6,18 s. Naši chlapci ze čtvrté kategorie byli rovněž úspěšní. 

První i druhé místo obsadili chlapci z deváté třídy. Patrik Peterka získal první místo s časem 

3,67 a Miroslav Mařík obsadil druhé místo s časem 3,73 s.   

 

VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZŠ MIROVICE ŠPLH NA LANĚ 

 

Ve třetí kategorii chlapců vybojoval první místo David Škraňka ze sedmé třídy 

s časem 4,19 s. Ve čtvrté kategorii dívek obsadila krásné třetí místo Veronika Drábková 

z osmé třídy s časem 6,53 s. Ve čtvrté kategorii chlapců se na druhém místě umístil Matěj 

Šťastný z deváté třídy s časem 3,74 s. 
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REKORDMANI LETOŠNÍHO XIII. ROČNÍKU VE ŠPLHU 

 

Absolutními vítězi XIII. ročníku v disciplíně šplh na tyči se stali: 

Hanzlíková Klára – ZŠ MIROVICE (4:77) 

Peterka Patrik – ZŠ MIROVICE (3:67) 

 

Absolutními vítězi XIII. ročníku ve šplhu na laně se stali: 

Čížková Nikola – ZŠ Březnice (4:24) 

Pavelka Jakub – ZŠ Čimelice (3:36) 
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