
• SLOVO PŘEDSEDY

Halová atletická sezona je v plném proudu a všichni již napjatě očekáváme její vrchol při halovém mistrovství světa  
v Portlandu. Letošní halová atletická sezóna byla obohacena otevřením nové atletické haly v Ostravě. Na takovou udá-
lost česká atletika čekala řadu let a jsem rád, že jsme se konečně dočkali. Usilovná práce atletických činovníků v čele 
s Oldřichem Zvolánkem i nadstandardní vztahy se statutárním městem Ostravou přinesly své ovoce. Oficiální otevření 
haly proběhlo při Mistrovství České republiky mužů a žen, které se v Ostravě konalo po 35 letech. Výborné výkony atletů 
i organizace mistrovství ve vyprodané aréně posunulo úroveň našich halových šampionátů o mnoho výš. Přímý přenos 
finálového nedělního odpoledne se těšil vysoké sledovanosti diváků, a tak po roce od HME v Praze jsme opět ukázali, 
že atletika žije i v zimních měsících. Přeji Vám krásné zážitky při sledování našich atletů v Portlandu.

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu

• TÉMA

ROZVOJ ATLETIKY V REGIONECH – NOVÁ HALA V OSTRAVĚ
Ostrava již mnohokrát dokázala, že umí kvalitně uspořádat atletické akce národního i mezinárodního významu. Zářným 
příkladem je mezinárodní mítink IAAF Zlatá tretra. Avšak až do letošního roku v tomto severomoravském městě chyběla 
atletická hala. Poslední halou, kterou Ostrava měla, byla ta přetlaková, která musela být v roce 1993 zbourána. Od té 
doby bylo město bez atletické haly. Trvalo to celých dvaadvacet let, než se podařilo vybudovat novou. „Existovaly různé 
projekty. V plánu byla i nová nafukovací hala, ale žádný z nich se nedočkal realizace. Až v roce 2010 se začalo jednat 
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Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní druhé číslo Atletických listů. V něm již pátý rok pokračujeme s hlav-
ním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do královehradeckého kraje, 
kde vám představíme atletický oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem. Další téma měsíce se zabývá rozvojem 
atletiky v regionech, konkrétně novou atletickou halou v Ostravě. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste 
nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na pjelinek@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, 
které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi 
zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje
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o této hale. Byl to rozumný projekt, který získal i podporu města. Od roku 2010 začaly přípravy a samotná stavba 
trvala rok a tři měsíce. Čtvrtého ledna jsme tak mohli vstoupit do krásné nové haly, ve které můžou atleti závodit 
i trénovat. Často se nám stávalo, že naši závodníci odcházeli za lepšími tréninkovými podmínkami mimo Ostravu. 
Nyní však mají v našem městě vše potřebné pro kvalitní přípravu. Podklad na rovince je betonový a ovál je položený 
na palubovce. Zatáčky jsou mírně klopené a mají největší povolený poloměr, tak věřím, že zde budou padat rychlé 
časy,“ řekl místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek. 
Již v průběhu ledna a února proběhlo v nové ostravské hale několik testovacích závodů. Jedním z nich byl i mítink 
Ostrava 2016, jehož součástí byl i mezinárodní výškařský závod Ostravská laťka. Opravdovým zátěžovým testem pak 
bylo mistrovství republiky mužů a žen, které se zde konalo o posledním únorovém víkendu. Organizátoři vše zvládli na 
jedničku a potvrdilo se, že ostravská hala může být dějištěm těch nejkvalitnějších závodů. Však v průběhu šampionátu 
padly dva limity pro HMS do Portlandu, několik atletů pokořilo nominační standardy na olympijské hry. Dálkař Radek 
Juška ozdobil šampionát osmimetrovým skokem a Tomáš Staněk překonal výkonem 20.90 rekord mistrovství. HMČR 
se navíc odehrálo před důstojnou diváckou kulisou, když bylo oba dny vyprodáno. Nezbývá tedy než ostravské hale 
popřát do budoucna mnoho kvalitních atletických výkonů. 

Petr Jelínek

• PŘEDSEDNICTVO

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo koncepci distribuce publikace 120 let české atletiky  
v atletickém. • P ČAS schválilo koncepci komunikace a propagace publikace 120 let české atletiky v průběhu roku 
2016. • P ČAS zhodnotilo celkové vystoupení české reprezentace na mezistátním utkání v halových vícebojích 
díky celkovému vítězství ve společném hodnocení zúčastněných týmů jako úspěšné. • P ČAS schválilo s úpra-
vami aktualizovanou brožuru Talentovaná mládež - Prováděcí pokyny pro Sportovní střediska, Sportovní centra 
mládeže, Vrcholové sportovní centrum mládeže a souhrn informací k činnosti sportovních gymnázií. • P ČAS 
vzalo na vědomí informace o jarní schůzi Výboru ČAS v roce 2016. • P ČAS vzalo na vědomí zprávu o přípravě 
mezistátního utkání, M ČR a EA mezinárodního mítinku Poděbrady Walking 2016. • P ČAS schválilo nominaci na 
EP ve vrzích. • P ČAS podpořilo Výzvu sportovců a přátel sportu k politikům České republiky. • P ČAS schválilo 
vyúčtování státních dotací za rok 2015. • P ČAS schválilo návrh na předložení nabídky k odkoupení obchodního 
podílu vlastněného statutárním městem Ostravou v obchodní korporaci Ostrava 2018, s. r. o. • Předsednictvo ČAS 
pověřilo předsedu ČAS, aby nabídku na odkoupení obchodního podílu předložil statutárnímu městu Ostrava. •  
P ČAS schválilo vedoucí reprezentačních výprav pro I. pololetí roku 2016. • P ČAS schválilo účast Ludmily Pudilové 
na semináři Technical Officials Management Seminar. • P ČAS schválilo přijetí těchto atletických klubů do ČAS: 
Český běžecký klub, z. s., Sportovní klub ANTE Žďár nad Sázavou, ATK Šlapanice, z. s. • P ČAS schválil inventa-
rizaci majetku ve vlastnictví ČAS ke dni 31. 12. 2015. • P ČAS schválilo účast Ivy Machové na seminář Women in 
World Athletic Seminar. • P ČAS schválilo účast na CEO konferenci ředitele ČAS a předsedu ČAS 8. - 10. dubna. 
• P ČAS schválilo nominaci na HMS v Portlandu. •
 Karolína Farská

• Z KRAJŮ

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
TJ Dvůr Kralové nad Labem | Vznik: 1913 | Počet registrovaných členů: 98
Předseda oddílu: Ing. Oldřich Voňka 

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
Oddíl atletiky TJ Dvůr Králové n.L. má v současné době 170 členů, z toho 98 registrovaných z valné části ve stáří 
do 19 let. Činnost oddílu je zaměřena na mládež t.j. přípravka, mladší žactvo, starší žactvo, dorost . V menší míře 
junioři, neboť v tomto věku většina aktivních atletů odchází na školy zpravidla mimo Dvůr Králové n.L. a pokračují 
v činnosti v jiných oddílech. Nemáme družstva mužů a žen.
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Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna se vyvíjí stoupajícím trendem – počet členů vzrůstá v posledních letech především v přípravkách. 
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem o atletiku je v poslední době velký (nestačíme uspokojovat všechny zájemce bez toho, že bychom prováděli 
selekci).
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Z celkového počtu registrovaných pravidelně trénuje a závodí cca 80 členů. V dlouhodobých soutěžích máme 
pravidelně 4 družstva přípravek, dále družstva mladších žáků a žákyň, starších žáků a žákyň, dorostenců a do-
rostenek. Pravidelně se 1 až 2 družstva mládeže účastní SF přeboru družstev ČR. Členy SCM našeho kraje jsou 
většinou 3 až 4 závodníci (žactvo, dorost).
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Výbor oddílu pracuje v sedmičlenném složení. Kromě předsedy oddílu to je organizační pracovník (sekretář), 
vedoucí trenér, vedoucí sboru rozhodčích, pokladník a další 2 členové, kteří jsou pověřováni aktuálními úkoly v od-
díle. Schůze jsou nepravidelné podle potřeby – v letní sezóně 2x do měsíce. Oddíl disponuje 10 aktivními trenéry, 
z toho 4 se věnují mládeži do 12 let.
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Oddíl je pod Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové n.L., která sdružuje dalších cca 10 oddílů. Spolupráce s TJ  
v posledních letech nebyla nejlepší z důvodů finančních problémů vedení TJ (nikoliv oddílu atletiky). Po změnách 
ve vedení v loňském roce se snad tyto záležitosti zlepší.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Vrcholný atletický podnik se v současné době nechystáme, neboť zařízení stadionu neskýtá možnosti toto uspo-
řádat – stadion není 100%ně vybaven pro tyto akce a není dobudované technické zázemí. 
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
V rámci kraje jsme jedním z nejagilnějších pořadatelů – zpravidla minimálně 1 kolo KP družstev mladšího a staršího 
žactva, 2 kola KPD přípravky. Každoročně jsme pořadateli okresního a krajského kolo Středoškolského poháru 
CORNY, okresního kola Poháru rozhlasu a VC Dvora Králové n.L. v letním období. Mimo dráhu jsme pořadateli 
tradičního silničního závodu Běhu SAFARI, který se těší v poslední době dobré účasti a letos proběhne již 32. 
ročník. V zimních měsících pořádáme 2 halové závody ve skoku vysokém – Podharťskou laťku a Podzvičinskou 
laťku, pro mládež do 17 let. 

Petr Jelínek

• JEDNÁNÍ KAS

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 18. LEDNA 2016 |
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.1/2016. • Předseda PKAS pan Konop a sekretář pan Hubá-
ček přednesli informaci o podaných žádostech na získání grantů z Plzeňského kraje v roce 2016. • VV zhodnotil 
proběhlé závody. • Výbor PKAS se zabýval přípravou těchto závodů. • Předseda soutěžní komise pan Janeček 
rozešle informační zpravodaj, ve kterém uvede výši poplatků, které budou kluby hradit za přihlášená družstva 
do soutěží družstev. • Hospodář pan Ing. Bastl přednesl zprávu o hospodaření. Veškeré účetnictví za kalendářní 
rok 2015 bylo uzavřeno. Správce vyrobí daňové přiznání pro FÚ. • Příští jednání výboru PKAS se uskuteční dne  
31. 3. 2016 od 17. 00 hod.

KRÁLOVEHRADECKÝ | 24. ÚNORA
Proběhla kontrola zápisu. • J. Brych seznámil výbor s čerpáním rozpočtu za rok 2015. • Byly schváleny výkazy za 
rok 2015. • J. Brych předložil výboru předběžný návrh rozpočtu na rok 2016 s tím, že bude upřesněn až budou 
známy příjmové položky, především z ČAS a také z KÚ. • Proběhlo hodnocení krajských přeborů v hale. • Sekre-
tářka seznámila výbor se stavem přihlášek oddílů k činnosti. • J. Brych předal Zprávu o provedení inventarizace 
KH KAS dle příkazu předsedy svazu. 

KARLOVARSKÝ | 18. ÚNORA 
Jednání řídil p. Jacek Přibáň. • Proběhla kontrola zápisu – vše splněno. • Proběhlo hodnocení krajského přeboru 



– organizace a rozhodčí – spokojenost, schváleno vyúčtování akce. Návrh změn v časovém pořadu. • Hodnocení 
ostatních závodů v hale. • Příprava Valné hromady KKAS 18.3. 2016 v Chodově – Vinárna Nautilus v 17:30. • 
Termín další schůze 15.3. v 17:00 v Chodově. 

PAS | 15. ÚNORA 
Jednání zahájil předseda PAS a předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání. • Proběhla kontrola 
úkolů z 36. jednání výboru PAS a schválení zápisů z tohoto jednání. • Výbor PAS podrobně projednal konečné 
znění termínové listiny, soutěžního řádu a rozpisu pražských soutěží hlavní sezóny. • Výbor zhodnotil pražský 
halový přebor mužů, žen, juniorské a dorostenecké kategorie a zabezpečení dalších pražských halových přeborů. 
Výbor se vrátil k prosincovému usnesení společného jednání s předsedy pražských oddílů a klubů, které uložilo 
výboru uskutečnit jednání s členy předsednictva ČAS - členy pražských oddílů/klubů (T. Dvořák, A. Dvořáková, 
T. Janků, L. Kňákal a J. Vindušková) k hlavním problémům pražské atletiky. • Předseda PAS v této souvislosti 
navrhl uskutečnit společné pracovní jednání v termínu březnové schůze V-PAS. • Výbor PAS podrobně projednal 
přípravu a zabezpečení účasti družstva Prahy na mezinárodním meziměstském halovém čtyřutkání mladšího 
žactva v Ostravě.

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 8. ÚNORA 
Hodnocení MMaS v hale – závody proběhly bez větších nedostatků, technicky a organizačně byly zvládnuty.  
• Příprava VH, která se koná 23.3.2016 (středa) od 16,30 v restauraci Stadion na stadionu, řízení VH Václav Ku-
benka, pozvánky rozešle p.Zvolánek do konce února, p.Zvolánková zajistí VH ekonomicky, výbor MSKAS se sejde 
v 16,00 hodin. • Zprávu o hospodaření v roce 2015 podala p.Zvolánková, vše bylo vyúčtováno bez problémů. 
P.Zvolánek projedná termín pro krajský přebor přípravek v hale, pouze pro ročníky 2005 – 2006, pravděpodobně  
v prvním březnovém týdnu. • P.Zvolánek upozornil na termíny Štafetového poháru ZŠ, 3.5.2016 okresní kolo 
uspořádá ZŠ Porubská ve spolupráci s Atletikou Poruba, 18.5.2016 ZŠ Porubská a Atletika Poruba uspořádají 
městské kolo Poháru rozhlasu a 12.5.2016 bude krajské finále Štafetového poháru na Městském stadionu – 
uspořádá SSKV a ZŠ Dvorského. • P.Szmeková informovala o velmi úspěšně uspořádané Beskydské laťce, 
skvělé výkony, zejména v soutěži žen (Hrubá 194 cm), velká divácká návštěva. • Termín příštího jednání 13.3. 
2016 v 16.30 hod. 

ZLÍNSKÝ KAS | 20. LEDNA 
Schůze Z-KAS se konala 20. ledna 2016 v Uherském Hradišti. Schválen minulý zápis, konstatováno, že všech-
ny úkoly byly splněny. • Projednán návrh termínové listiny Z-KAS na rok 2016 s potřebou o doplnění školních  
a žákovských soutěží. Konstatován o, že devět AO z Z-KAS se již zapojilo do letošních soutěží. • Projednána infor-
mace o konání schůze technické komise Moravy a Slezska. • Seznámení s podklady k pořádání halových soutěží 
a s obdrženým materiálem o Štafetovém poháru s návrhem termínů. • Seznámení s doškolením rozhodčích v roce 
2015 a návrhem na rok 2016, školení a odborné semináře.

• KALENDÁRIUM

Beran Pavel, Mgr. *31. 3. 1976 Praha; tyčkař. Závodil za VŠ-USK Praha (1987-99, trenér otec-viz heslo), 
poté AC Turnov (2000), USK Praha (2001-04). Účastník MEJ 1995 (kval.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních  
(1992-95). Os. rekord: tyč 535h (1997) a 525 (1997).

Bejček Jan, *25. 3. 1946 Rokycany; běžec. Začínal jako orientační běžec (1961), s atletikou v Jiskře Domažlice 
(1963-66, trenér od 1964 P. Faschingbauer), pak RH Pardubice (1967), Jiskra Domažlice (1968-72). Mistr repub-
liky 1968 (kros). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1969-70). Os. rekordy: 5000 m 14:13,6 (1969), 10 000 m 
29:44,8 (1970).

Hladík Pavel, Mgr., *5. 3. 1951 Litvínov; činovník, historik, statistik. Člen Dynama Pardubice (1967-79), pak Jis-
kra Holice (od 1980). 1973-77 člen výboru a statistik, předseda odd. od 1980. Ve VV VČ oblasti l985-92 člen-mpř. 
komise masového rozvoje, 1992-96 předseda krajské komise mládeže, 1996-2003 předseda STK VČ oblasti, od 
2009 předseda archivní komise ČAS. Publikace: "ME v atletice 1934-1974" (1978) jako spoluautor, ved. kolektivu 
"100 let východočeské atletiky" (1997).
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Holler Zdeněk, *6. 3. 1926, †17. 8. 2011; trenér. Od 1952 ve SŠ atletiky při MV Praha, kterou spolu  
s O. Janderou zakládal, dále působil v RH Praha, kam tato škola byla začleněna. Byl předsedou TR RH Praha 
v letech 1959-79, 1959-83 byl šéftrenérem, dále působil jako trenér. Od 1956 ved. družstva žen a získal s ním 
27 mistr. titulů. Vedl nár. družstvo žen 1960-70. Od 1995 byl členem VV PAS. Významní svěřenci: J. Němcová, 
V. Matrasová, A. Stolzová, V. Přikrylová, L. Eichlerová, A. Zábršová, M. Tebichová, J. Petříková, Š. Sokolová,  
J. Matoušek, L. Kříž, L. Bohman, J. Čeliš, J. Hegyes a další. Jeho svěřenci se 7x zúčastnili OH, 14x ME, pře-
konali 1 evropský rekord a 88 čs. rekordů. Bohatá publikační činnost, např. „Otakar Jandera a sportovní škola 
atletické mládeže“ (2003).

Hrubý Marek *8. 3. 1986 Tábor; sprinter. Začínal ve Vodních stavbách Tábor (2001-2005, trenér D. Bor), poté 
PSK Olymp Praha (2006-08, trenér R. Černý) a VS Tábor (2009). Účastník MEJ 2005 (400 m rozb., 4x400 m 
rozb.) a ME 22 2007 (400 m rozb., 4x400 m 4.). Mistr ČR 2007 ve štafetě 4x400 m v hale. Reprezentoval ve 
4 mezist. utkáních (2003-06). Os. rekordy: 100 m 10,92 (2007), 200 m 21,63 (2006) a 400 m 47,38 (2007).

Křupala František, *19. 3. 1936 Holešov; trojskokan. Začínal ve Slavii Brno (1956), poté Spartak Brno ZJŠ 
(1957-59, trenér od 1956 A. Křupala), Dukla Lipník nad Bečvou (1960), Dukla Praha (1961-63), RH Praha 
(1965), Sparta Praha (1966-69). Účastník ME 1958 (9.), EHH 1967 (kval.). Mistr republiky 1958-61. Reprezento-
val ve 20 mezist. utkáních (1957-65). Člen sboru Národního divadla, mistr ve hře na varhany. Os. rekordy: dálka 
728 (1960), trojskok 16,01 (1965).

Martínek Václav, *3. 3. 1931 Rožďalovice, †září 2007; dálkař. Začínal v Sokole Rožďalovice (1946), poté 
Sokol-Agrostroj Jičín (1947-51), Slavia TÚTVS Praha (1952), ÚDA-Dukla Praha (1953-57). Účastník ME 1954 
(6.). Mistr republiky 1954. Držitel 4 čs. rekordů 743 (1954)-751 (1956, jako první český dálkař překonal hranici 
750 cm). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1954-56). Po skončení závodní činnosti metodik ÚV ČSTV a ČÚV 
ČSTV, vedoucí oddělení sportu ČSTV. Sekretář ústředí atl. 1963-65, člen VAS ČÚV ČSTV 1983-85. Os. rekord: 
dálka 751 (1956).

Patera Lukáš, *7. 3. 1986 Kladno; vícebojař. Držitel bronzové medaile z MS do 17 let 2003 v osmiboji. Závodil 
za AC Pardubice (2000-06, trenéři M. Nosek, L. Svoboda, T. Dvořák), poté AC Sparta Praha (2008). Účastník 
MS 17 2003 (osmiboj 3.), MEJ 2003 (4x400 m 6.) a 2005 (desetiboj nedok.), MSJ 2004 (desetiboj nedok.). 
Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (2002-05). Os. rekordy: 100 m 10,78 (2003) a 10,70w (2003), 400 m 49,14 
(2004), 110 m př. 14,86 (2004), dálka 721 a 723h (2005), desetiboj (dor.) 7360 (2003).

Pogány Michal, Mgr., *21. 3. 1961 Trenčín (Slovensko); výškař, trenér od 1986 v DAC Dunajská Streda, od 
1993 v USK Praha, repr. trenér ČSFR výšky žen 1991-2, repr. trenér Slovenska pro skoky 1992-8. Významní 
svěřenci: Š. Kašpárková, E. Doležalová, Z. Hlavoňová. R. Medgyesová a další. Os. rekord: výška 221 (1983).

Stloukal Luboš, *3. 3. 1971 Brno; běžec. Začínal v Metře Blansko (1984-85), poté Zbrojovka-Sokol I-AAC 
Brno (1986-93), Metra Blansko (1994), Dukla Praha (1995), AC Moravská Slavia Brno (1997-99). Účastník MEJ 
1989 (1500 m 12., 4x400 m rozb.). Mistr ČR 1995 (4x400 m). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1988-95). 
Os. rekordy: 800 m 1:50,69 (1993), 1500 m 3:49,34 (1989).

Šmotek Jaroslav, *11. 3. 1986 Zlín. Začínal v SK Přerov (2001-03, trenéři V. Klvaňa, M. Nožička), poté AK 
Zlín (2004-05, trenér M. Nožička), PSK Olymp Praha (2006-07, trenéři M. Nožička a L. Svoboda), AK Kroměříž 
(2008-09, trenér M. Nožička). Účastník MSJ 2004 (100 m rozb.), MEJ 2005 (4x100 m 7.). Mistr ČR 2006 a 2008 
(60 m v hale). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (2001-05). Os. rekordy: 100 m 10,56 (2004), 200 m 21,92 
(2006).

Tišlerová Adéla, roz. Macháčková, *27. 3. 1926 Jihlava, †1991 USA; koulařka. Začínala v HS Třebíč (1945-
46), poté SK Baťa Zlín-Botostroj-Svit Gottwaldov (1947-50), ATK-ÚDA Praha (1951-56), Spartak Praha Sokolo-
vo (1957). Účastnice ME 1954 (koule 4.). Mistryně republiky 1947 (disk), 1953-54 (koule). Držitelka 6 čs. rekordů 
ve vrhu koulí 11,15 (1946)-14,45 (1955). Od konce 50. let žila v USA. Reprezentovala ve 22 mezist. utkáních 
(1946-57). Os. rekordy: koule 14,45 (1955), disk 34,74 (1955).
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Veirauch Jan, *17. 3. 1946 Kyje u Prahy; sprinter. Závodil za RH Praha (1962-66). Účastník EHJ 1964 (200 m 
4., 4x100 m 6., medley štaf. 5.). Os. rekordy: 200 m 21,7 (1964), 400 m 48,9 (1964).

Wybraniec Antonín, *3. 3. 1951 Český Těšín; diskař. Začínal s gymnastikou a kopanou (1961), s atletikou  
v TŽ Třinec (1969-70, trenér V. Franěk), poté RH-PSK Olymp Praha (1971-93, trenér Z. Čihák, od 1976 L. 
Daněk, od 1978 Z. Čihák), SK Nové Město nad Metují (1994-98). Mistr ČR 1977. Reprezentoval v 7 mezist. 
utkáních (1977-81), z toho 1x v EP. Účastník univerziády 1977 (4.) a 1979 (3.). Os. rekordy: koule 17,21 (1979), 
disk 63,62 (1975).

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 3.3.  Mezinárodní atletický mítink Otrokovice 2016............................................................ Otrokovice

 5.3. Mítink EA Jablonec Indoor Gala 2016 ...........................................................................Jablonec

 5.3-6.3. Mistrovství ČR žáků a žákyň ............................................................................Praha-Stromovka

 12.3. Mistrovsví ČR veteránů ....................................................................................Praha-Stromovka

ATLETICKÉ LISTY,
informační bulletin Českého atletického svazu

ČAS, Diskařská 100, 169 00 Praha 6 | Vydává Česká atletika, s.r.o., 5. května 9/1323, 140 00 Praha 4 
Redaktor: Petr Jelínek | tel.: 233 014 408 | e-mail: pjelinek@atletika.cz
Sazba: Martina Kacetlová
Inzerce: Česká atletika, s.r.o. | tel.: 241 400 305, fax: 261 218 227 | e-mail: atletika@ceska-atletika.cz
Zasílání mailem (zdarma) | koordinátorka distribuce médií ČAS: Jarmila Rektorová, tel.: 233 014 444, fax: 242 429 266 
| e-mail: redakce@atletika.cz
Ev. č. MK ČR E 13952 
Uzávěrky: tohoto 24.2., příštího 16.3.2016



Tisk Ofset a. s.
Spojenců 282, 542 32  Úpice
tel.: 499 881 171  |  tiskofset@tiskofset.cz

Zajistíme kompletní tiskový servis
Vašich závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice

diplomy
plakáty
traťové šipky S
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ATYP A

bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem, černý tisk

TYP B
bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
dvoubarevné provedení
s možností dotisku  sponzorů,
názvu závodu atd., černý tisk číslic

TYP C
bílá netkaná textilie,
 rozměr max. 21 x 25 cm,
 černý tisk číslic s možností jedno-
barevného dotisku sponzorů a názvu
závodu a s barevným pruhem pod číslem

TYP D
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 21 x 19,8 cm,
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

TYP E
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
neomezené sady, vysoce kvalitní plnobarevný 
tisk s možností personalizace (jméno závodníka...)

TYP F
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  oboustranná
laminace, vrtané díry,
možnost personalizace

TYP G
plastový materiál,
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení, jakýkoli barevný tisk,  
vrtané díry, možnost personalizace

TYP H
papírová samolepka,
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  možnost personalizace

í plnobbarevný
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