Dobříš 2009
Za krásného slunečného počasí se v sobotu
23. května, vydala část Palestry na exhibici na
Májové slavnosti 2009, směr Dobříš. Májové
slavnosti se konaly po celém městě, ale naše
exhibice byla umístěna na příjemné louce
poblíž rybníka Papež.
Z Prahy nás vyrazilo 6 (Natanael Měcháček,
Ondra Košťák, Tomáš Filip, Ivan Skaloš,
Marek Pustaj a Pavel Niezgodzký), na kole
přijel i Luboš Jokel (po cca 73km cestě), který
se k nám bez delších přestávek okamžitě
přidal a odlezl své pokusy.
Závod jsme pojali jako malý klubový závod
na 6m laně (delší lano nám nebylo
poskytnuto,
nicméně
jako
exhibice
postačovalo dostatečně).
Kousek od nás se konaly různé doprovodné
akce, které většinu bohatého diváctva tahaly
k sobě. Přesto se našel dostatek zvědavců,
který nás v našich pokusech povzbuzoval. Největší zájem mezi koly o lano jevili
nejmladší účastníci (průměrný věk do 10 let), kteří se na lano pravděpodobně velice
těšili. Z obecenstva si troufli jediní dva mladíci, zkusit co šplh bez přírazu obnáší. Oba
úspěšně zdolali vytyčenou metu. Z úspěšnějšího závodníka se nakonec vyklubal lana
znalý občan, který se dokonce účastnil republikového finále přeboru středních škol ve
šplhu na laně a bývalý spolužák Jirky Kotlana, který je mezi šplhavci dobře znám. Jeho
časy tomu nasvědčovaly, které měly hodnotu 7,17s a 7,18s. Druhý z příchozích došplhal
v čase 13,65s, což na
zjevnou
nezkušenost
s lanem není vůbec špatné.
Přistupme
tedy
k exhibičnímu
mini
závodu:
„Závod“ měl standardně 4
kola. Nastupovali jsme od
nejhoršího
k nejlepšímu
(tzn. Pavel Niezgodzký,
Nat Měcháček, Marek
Pustaj, Ivan Skaloš, Tomáš
Filip, Ondra Košťák a po
2. kole i Luboš Jokel).

S přehledem vyhrál Ondra s časem 4,33s a opět potvrdil svou pozici nejlepšího závodníka
Palestry a jednoho z nejlepších závodníků této sezóny vůbec. Těsně za hranicí 5sekund se
umístil na krásném 2. místě Tomáš
Filip a časomíra se zastavila
v nejlepším čase s hodnotou 5,38s a
to hned dvakrát. Na Tomášovi je
vidět, že se brzy chystá pravidelně
zasahovat na medailové pozice. Oba
závodníci na prvních pozicích nám
předváděli jak má šplh vypadat, což
se zbytku palestrácké výpravy moc
nedařilo. Na pomyslnou medailovou
pozici se po dlouhé době a
minimálním tréninku s překvapením
postavil
Marek
Pustaj,
který
pravděpodobně překvapil i sám sebe
a před diváky zalezl v posledním
pokuse čas 5,97s. Čtvrté místo,
s velikým překvapením, obsadil Nat
Měcháček, který doposud žádný
závod této sezóny nedokončil. Avšak
velikým zklamáním byl výkon Ivana
Skaloše, který v poslední době
trénuje snad ještě méně než Marek.
Na posledních dvou příčkách se celkem s očekáváním umístili Luboš Jokel a Pavel
Niezgodzký. Ani jeden ze zástupců seniorské kategorie v poslední době nemá dostatek
času na aktivní trénink a
podle toho se časomíra
zastavovala na časech tomu
odpovídajících. Luboš dolezl
v čase 11,14s a překonal tak
vcelku s přehledem čas Pavla
a to 12,13s. Po skončení
závodu se ještě dva nejlepší
borci Tomáš a Ondra
rozhodli
předvést
něco
skutečně exhibičního a za
velikého povzbuzování lezli
nejdříve lano na co nejmenší
počet sáhů. Oba vylezli 6m
lano 7 sáhy. Ondra se i přes
obrovskou snahu na 6 sáhů
nedostal.
Jako
druhou
třešinku na dortu lezli oba
borci lano opačně, na co
největší počet sáhů co

nejvíce frekvenčně a to i na co nejlepší čas. Tomáš vylezl lano 18ti sáhy s tím, že si
neodpustil trochu delší dohmat (přesto ve srovnání se závodními dohmaty krátký) a
Ondra zdolal lano s 20ti sáhy, přičemž i dohmat byl asi 30 cm dlouhý. Ovšem časově
Ondra prohrál, tudíž těžko soudit, čí výkon byl v tomto klání lepší.
Jak jsem již psal, počasí bylo krásné, diváci se snažili povzbuzovat, jištění drželo, čidlo
fungovalo. Vskutku podařená exhibice, kde jsme mohli vidět něco, co asi ještě většina
z nich neviděla. Jediná škoda je, že jsme byli mírně odstrčeni od hlavního místa dění.
Věříme, že v příštích letech nás pořadatelé umístí na frekventovanější místo. Naskýtá se
jistá možnost, dokonce byly navázány kontakty, ale nepředbíhejme a nechme se
překvapit na další rok.
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