
• SLOVO PŘEDSEDY

Březnové atletické dění uvodil vydařený  mezinárodní atletický  mítink v Jablonci nad Nisou. Stěžejní událostí března 
však bylo bezesporu Halové mistrovství světa v Portlandu. Zlatá medaile Pavla Masláka doplněná stříbrem Kuby Holuši 
nám přinesly lichotivé 5. místo v medailové tabulce! Atletika se již přestěhovala opět pod otevřené nebe a skvělý Pražský 
půlmaraton za účasti 11 500 běžců okořenil nejen skvělé výkony mezinárodního startovního pole, ale i splněné limity 
na ME v Amsterdamu pro Jiřího Homoláče, Evu Vrabcovou a družstvo mužů (Homoláč, Kocourek a Pavlišta). 9. dubna 
nás čekají tradiční chodecké Poděbrady, jejichž startovní listina je od světového poháru v roce 1997 „nejnabitější“, a tak 
věřím, že se máme na co těšit. Atletickým hnutím však v současnosti nerezonují pouze atletické akce. MŠMT zveřejnilo 
informace k novému programu č. VIII, v jehož rámci byly zatím uspokojeny žádosti cca 100 našich atletických oddílů 
a klubů. Vzhledem k tomu, že fi nanční rámec programu VIII byl vysoký a počet žádostí nízký, obdrželi úspěšní žadatelé 
vysoké fi nanční částky odpovídající Kč 1.000,- na člena do juniorské kategorie věku. Současný trend dělení fi nančních 
prostředků na úrovni MŠMT, municipalit, i prostředků z ČOV (z darů loterijních společností) jasně ukazuje, že cesta, 
kterou jsme před 6 lety v atletice nastolili, je správná a vede k fi nanční stabilitě našich oddílů a klubů.

S přáním krásných jarních dnů,
Libor Varhaník, 

předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní třetí číslo Atletických listů. V něm již pátý rok pokračujeme s hlavním 
tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do pardubického kraje, kde vám 
představíme atletický oddíl TJ Svitavy. Další téma měsíce se zabývá projektem Český běh. 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

Redakce AL
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• TÉMA  

ČESKÝ BĚH PŘINÁŠÍ NOVINKY
Projekt Českého atletického svazu s názvem Český běh postupuje do další fáze. Na začátku jarní sezóny jsme pro vás 
připravili nové webové stránky www.ceskybeh.cz, které nabízejí mnoho zajímavého jak pro organizátory závodů, tak pro 
jejich „klienty“, tedy samotné běžce. 
Jednou z novinek je projekt certifi kovaného měření běžeckých tratí, jenž si jako hlavní cíl klade chránit spotřebitele, 
tedy závodníky, byl zahájen již v listopadu roku 2015. Nový, svazem garantovaný dokument, potvrdí pořadatelům a pře-
devším účastníkům, že trasa odpovídá udávané vzdálenosti. Svaz se tak stává v procesu ofi ciálního měření tratí hlavním 
garantem na českém území.
Český atletický svaz připravuje také přidělování známek kvality jednotlivých závodů. Na základě stanovených kritérií 
bude možné získat různé stupně známek, které budou sloužit opět především běžcům k lepší orientaci mezi stovkami 
až tisícovkami závodů, které se na českém území v současné době pořádají.
Na platformě ceskybeh.cz spouští Český atletický svaz novinku pro samotné běžce. Vy sami budete moci přispět 
k hodnocení jednotlivých závodů svým názorem. Výsledná známka se pak bude objevovat u jednotlivých závodů 
jako hodnocení běžců či jiných účastníků závodu.
Český atletický svaz připravil na www.ceskybeh.cz pro každého z vás osobní kartu běžce. Stačí se zaregistrovat a zís-
káte přístup ke své kartě, kde najdete všechno podstatné o svém závodění, jako statistiky, poslední vámi absolvované 
závody, pořadí v žebříčku běžců nebo porovnání se soupeři, ale můžete si tu také vést tréninkový deník a přijímat různé 
výzvy
Na webu www.ceskybeh.cz  na vás také čekají blogy předních českých běžců Kristiiny Mäki či Jakuba Holuši. Garantem 
Českého běžeckého klubu je bývalý přední český vytrvalec a nyní trenér Róbert Štefko

Petr Jelínek

ZPRÁVA Z VÝBORU ČAS
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. Výbor ČAS projednal výroční zprávu ČAS za rok 2015, výsledky hospo-
daření ČAS za rok 2015, účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2015 podle českých účetních předpisů. 
Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti ČAS za rok 2015. Výbor ČAS schválil kooptaci Miroslava Ruckého 
za náhradního člena dozorčí rady ČAS. Výbor ČAS vzal na vědomí informaci předsednictva ČAS o Zásadách péče 
o talentovanou mládež v období 2017 až 2020, vyslovil s obsahem Zásad souhlas a doporučil předsednictvu ČAS, aby 
podle těchto Zásad a s využitím připomínek uplatněných na schůzi Výboru, realizovalo zabezpečení péče o talentovanou 
mládež od 1. ledna 2017. Výbor ČAS očekává, že bude ze strany předsednictva ČAS dále podrobně informován v rámci 
jednání na podzim 2016 o stavu prací na inovovaném systému Článků péče o talentovanou mládež v období 2017 až 
2020.  Výbor ČAS schválil termín podzimní schůze Výboru ČAS na 20. 11. 2016. Výbor ČAS vzal na vědomí informaci 
o aktuálním vývoji a stavu v oblasti marketingové komunikace a marketingových produktů, o nedostatcích současné-
ho stavu a vyslovil souhlas s realizací řešení naznačených v přednesené informaci. Výbor Českého atletického svazu 
doporučil předsednictvu ČAS zohlednit realizaci řešení naznačených v přednesené informaci při úpravách rozpočtu 
Českého atletického svazu v roce 2016. Výbor ČAS dále doporučil zohlednit řešení naznačená v přednesené informaci 
při přípravě rozpočtu ČAS na rok 2017.

Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Předsednictvo ČAS schválilo zavedení jednotného sys-
tému dvouúrovňové registrace členů atletických klubů a oddílů u ČAS, včetně harmonogramu zavedení tohoto 
systému. • P ČAS schválilo způsob komunikace zavedení jednotného systému dvouúrovňové registrace členů 
atletických klubů a oddílů u ČAS k atletickým oddílům a klubům. • P ČAS ocenilo vystoupení české reprezentace 
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v Portlandu s tím, že podrobné hodnocení bude předloženo na příštím zasedání Předsednictva ČAS. • P ČAS 
zhodnotilo vystoupení reprezentace na EP ve vrzích a hodech 2016, konaném v rumunském Aradu, vzhledem 
k dosaženým výkonům jako průměrné, z pohledu dosažených umístění jako uspokojivé. •  P ČAS vzalo na vědomí 
způsob nominace na MU v chůzi pro rok 2016. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci 
o výsledcích hospodaření Českého atletického svazu za rok 2015 a schválilo jejich předložení Výboru ČAS. • Před-
sednictvo ČAS vzalo na vědomí kontrolní plán ekonomické komise na rok 2016. • P ČAS schválilo změnu názvu 
AC Domažlice na AC Domažlice, z. s. •
 Karolína Farská

• Z KRAJŮ 

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
TJ Svitavy | Vznik: 1958 | Počet registrovaných členů: 134
Předseda oddílu: Drahomír Künzel ml.

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V současnosti máme 134 členů. Dětí do 5 let je 11, dětí do 10 let 67, dětí do 15 let 36, členů do 20 let je 5 
a členů nad 20 let 15.

Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna je poslední 3 roky stabilní. V průběhu každého roku se počty pohybují mezi 130 – 150 členy.  
Nejvíce nových dětí přichází každý rok se začátkem školního roku v září. V 15ti letech nám velká většina dětí od-
chází na školy do jiných měst a hodně málo jich v oddílu zůstává do dorosteneckého věku a dále. 

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Ze 116 registrovaných atletů a atletek pravidelně trénuje a závodí cca polovina členů oddílu. Jedná se zejména 
o přípravky, mladší a starší žactvo. Tato družstva a dorostenky pravidelně přihlašujeme. Oddíl prochází generační 
obměnou a zaměřuje se především na mládež, proto již dva roky nestavíme družstva dospělých. Zbylí svěřenci 
starší 15ti let tak většinou hostují v jiných týmech.

Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Náš oddíl je součástí projektu Atletika pro děti skoro od samého počátku. Pomůcky, které nám v rámci tohoto 
projektu byly dodány, využíváme během každého tréninku. Tato atletická sada je u dětí velmi oblíbená a přispívá 
k vyšší atraktivitě tréninkového procesu. Sadu využíváme i při prezentaci oddílu v rámci celoměstského Dne dětí. 
Náš oddíl je také v databázi oddílů umístěných na webu Atletika pro děti, které atletickou sadu aktivně využívají.

Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Nejvyšším orgánem oddílu je Valná hromada, která bývá svolána nejméně jednou za rok. Valná hromada mj. volí 
na dvouleté funkční období členy Výkonného výboru. Výkonný výbor je v současnosti osmičlenný a schází se 
dle potřeby, v průměru jednou měsíčně. V závodním období je četnost schůzek i vyšší, zpravidla se projednává 
organizace závodů. Výkonný výbor volí ze svých řad předsedu, tím je v současnosti Miroslav Vaculík. Další členo-
vé mají rozděleny kompetence jako administrativu, fi nance, členskou evidenci, propagaci atd. Vedení svitavské 
atletiky patří mezi nejmladší v kraji, věkový průměr výkonného výboru je 33 let, drtivá většina jeho členů je však 
v oddílu činná přes 15 let.    

Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Jsme členy Tělovýchovné jednoty Svitavy, která sdružuje většinu sportovních oddílů ve městě. Dle členské základ-
ny patříme mezi větší oddíly. Vyzdvihl bych výborné vztahy s oddílem fl orbalu, vzájemně se podporujeme a velkou 
zásluhu na tom má jistě fakt, že spousta aktivních fl orbalistů v minulosti prošla naším oddílem. Jako na většině 
stadionů i ve Svitavách se dělíme o prostor s oddílem fotbalu, máme však to štěstí, že vztahy jsou na výborné 
úrovni a vycházíme si vzájemně vstříc, což v případě soužití atletů a fotbalistů nebývá vždy pravidlem. Díky výrazné 



podpoře tělovýchovy ze strany radnice máme např. plně hrazeno užívání sportovišť. Finanční účty a ekonomika 
jednotlivých oddílů jsou však zcela oddělené.

Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Pro pořádání "velkého" MČR nás mírně znevýhodňuje pouze 6 drah na ovále, nicméně letos jsme získali pořada-
telství MČR veteránů, které se uskuteční 18. června. V minulých letech jsme usilovali o pořádání MČR na 10000 
m a není vyloučeno, že kandidaturu v budoucnu zopakujeme.

Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Vedle sedmi závodů družstev pořádáme i pět závodů pro běžeckou veřejnost. Každý rok organizujeme závody 
jako Svitavská desítka, Svitavský stýpl či Svitavské víceboje pro děti. Největším závodem bude letos zmíněné 
MČR veteránů. 26. prosince pak s Bike Clubem Svitavy spolupořádáme Štěpánský kros, který je velmi oblíbený 
i mezi rekreačními běžci. 
Dále letos pořádáme např. Krajskou olympiádu mládeže nebo jednodenní Svitavský desetiboj, kterého se účastní 
jak výborní atleti z širokého okolí, tak i rekreační sportovci. Náš oddíl disponuje vlastní elektronickou časomíru
a dalším oddílům v kraji vypomáháme měřením jejich závodů.Petr Jelínek

• JEDNÁNÍ KAS 

MORAVSKOSLEZSKÝ | 23. BŘEZNA 2016
Volba pracovního předsednictva - pracovní předsednictvo ve složení: Vlastimil Hoferek, Oldřich Zvolánek, Václav 
Kubenka, Miroslav Mařádek – delegát ČAS, bylo zvoleno jednohlasně. • Volba pracovního předsednictva - pra-
covní předsednictvo ve složení: Vlastimil Hoferek, Oldřich Zvolánek, Václav Kubenka, Miroslav Mařádek – delegát 
ČAS, bylo zvoleno jednohlasně. • Návrhová komise: Ivo Polášek – předseda, Jana Kociánová, Zdeněk Duda  
- zvoleni bez připomínek. • Ve své zprávě předseda MSKAS zhodnotil činnost výboru MSKAS, dále se zabýval 
hodnocením činnosti klubů, rozhodčích, trenérů, činností SCM a SpS. • Podrobnou zprávu o hospodaření před-
nesla hospodářka Bohuslava Zvolánková. Seznámila VH s rozpočtovým záměrem na rok 2016. • Zprávu revizní 
komise zpracovala a přednesla Hana Valčuhová – revizor MSKAS. 

KARLOVARSKÝ | 15. BŘEZNA 2016 
Proběhla kontrola zápisu. • Hodnocení oblastního přeboru v hale předžactva - špatný systém přihlášek (mimo 
AK), opakované změny propozic. • Hodnocení ostatních závodů v hale. • Další schůze – 26.04.2016 (ut) v Cho-
dově - od 18.00 hod.

OLOMOUCKÝ | 8. BŘEZNA 2016 
Bylo schváleno, že v halové sezóně 2017 budou vypsány KP na běhy od 150 m výše při KP Moravskoslezské-
ho kraje v ostravské hale. Ostatní disciplíny proběhnou v Olomouci. • Seminář rozhodčích se uskuteční 13.4. 
v Olomouci od 16,30 hod. Školení rozhodčích 3. třídy se uskuteční 2.4. v Zábřehu. • . Dne 8.4.2016 se uskuteční 
školení trenérů přípravek. V tento den se uskuteční i seminář trenérů. • Byla podána informace o hospodaření. 
Přišla první záloha na činnost KASO a SCM. • Byla schválena žádost na ČUS o fi nanční příspěvek na soustředění 
žactva. • Příští jednání se uskuteční v úterý 5. 4.2016 od 9,00 hod. v klubovně AK Olomouc. 

ZLÍNSKÝ | 25. ÚNORA 2016
Schůze Z-KAS se konala 25. února 2016 v Uherském Hradišti. Schválen minulý zápis, trvá  úkol pracovat na ter-
mínové listině Z-KAS pro rok 2016. • Probrána příprava VH Z-KAS, která bude 17. 3. 2016 v Uherském Hradišti. 
• Seznámení s předloženým materiálem, hospodaření Z-KAS za rok 23015. Projednána potřeba úpravy adresáře. 
• Z-KAS podle přihlášených oddílů k činnosti. Soutěže v halové sezoně z pohledu kraje probíhají bez problémů. • 
Rozebrání potřeby k zajištění letní sezony v Z-KAS.

LIBERECKÝ | 16. ÚNORA 2016
Proběhla kontrola úkolů – plní se. • Proběhlo hodnocení průběhu sezóny. • Příprava na plánované soutěže. • 
K.Šebelka zpracoval a rozeslal návrh na fi nanční rozdělení grantu na trenéry v roce 2016 jednotlivým oddílům. • Na 
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Euroregion Nisa byly podány žádosti o příspěvek na Trojutkání Sasko-Slezsko-Liberecký kraj a několik jednotli-
vých závodů pořádaných oddíly z LK. • proběhne školení trenérů přípravky nebo trenérů žactva; P.Jeřábek zjistí 
požadavky a dle nich určí místo konání a typ školení, předpokládaný termín je 3.4. nebo 10.4. • Výbor schválil 
fi nanční rozdělení grantu pro trenéry na rok 2016. • Další schůzka výboru LKAS se bude konat  26.4.2016 od 
16.00 hod.

• KALENDÁRIUM 

Amler Jaroslav, *27. 4. 1956 Podbořany; výškař. Začínal s košíkovou a plaváním, s atletikou v Bohemians ČKD 
Praha (1971-79, trenér V. Pešák), poté Start Karlovy Vary (1980-81), Bohemians ČKD Praha (1982-86), CHZ 
Litvínov (1987-91). Účastník MEJ 1975 (20.). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1975-76). V roce 1988 krátce 
sekr. VAS ÚV ČSTV. Os. rekord: výška 207 (1975).

Duda Vladimír, *27. 4. 1946 Dubnica nad Váhom (Slovensko); běžec. Začínal ve Spartaku Dubnica (1962-67, 
trenér I. Soviš), poté TŽ Třinec (1968-80, trenér od 1973 A. Procházka). Po ukončení závodní činnosti trenér, mj. 
P. Sedlákové. Mistr ČR v krosu 1970 a 1972-73, 1978 (3000 m v hale), čs. mistr 1973 v krosu. Reprezentoval ve 
4 mezist. utkáních (1969-73). Os. rekordy: 800 m 1:51,4 (1969), 1500 m 3:42,6 (1970), 5000 m 14:07,9 (1977).

Hebelková Dita, *4. 4. 1976; běžkyně. Mistryně světa 1998 v běhu do vrchu, bronzová z MS 1994. Začínala 
v Maratonstavu Úpice (1995-1997), poté LIAZ Jablonec n. N. (1998-2001). Účastnice MS 1994 do vrchu (3.), 
1996 (20.) a 1998 (1.), MS 1998 v půlmaratonu (69). Mistryně ČR v běhu do vrchu 1996 a 1998, v půlmaratonu 
1998. Os. rekord: půlmaraton 1:17:20 (1998).

Choděrová Monika, *15. 4. 1976 Česká Lípa; chodkyně. Začínala v Jiskře Nový Bor (1987-96), poté AC Start 
Karlovy Vary (1997), LIAZ Jablonec (1998-2005), ACP Olymp Brno (2007-09). Reprezentovala v 5 mezist. utká-
ních 1993-2005). Os. rekordy: 5000 m 24:23,2 (1999), 10 000 m 48:49,0 (2002), 5 km 23:17 (2000), 10 km 
48:29 (2002), 20 km 1:40:22 (2003).

Chovanec Rudolf, *18. 4. 1931, †10. 10. 1999; trenér od 1959 ve VŽKG-TJ-SSK Vítkovice. Ved. družstva 
mužů, rozhodčí i statistik. Významní svěřenci: R. Změlík, R. Orlík, V. Štalmach, V. Hoferek, M. Podracká a další. 
Ved. trenér mládeže, sekce skoky a víceboje.

Jandová Marta, provd. Kostlánová, *17. 4. 1951 Most; výškařka. Závodila za CHZ Litvínov (1966-87, trenéři 
J. Harvan, od 1969 J. Neubert). Účastnice HME 1971 (4.) a 1972 (6.). Halová mistryně republiky 1971. Os. 
rekord: výška 180h (1973) a 178 (1971).

Kodrle Čestmír, *17. 4. 1926; běžec. Závodil za SK Pchery (1943-48), poté ATK Praha (1949), KP-Slavoj 
Opava (1950-53). Mistr republiky na 800 m (1951), člen mistr. štafet 4x400 m (1949 a 1950), 3x1000 m (1951). 
Držitel čs. rekordů ve štafetě 4x400 m 3:16,6 (1951) a 4x800 m 7:51,0 (1950). Reprezentoval v 9 mezist. utká-
ních (1949-51). Os. rekordy: 400 m 48,7 (1953), 800 m 1:51,8 (1953).

Kročová Jiřina, provd. Ptáčníková, *18. 4. 1961 Plzeň; běžkyně. Začínala ve Škodě Plzeň (1974-84, trenér 
K. Gemov) a Sparta ČKD Praha (1985-88). Mistryně ČR 1987 (800 m). Čs. mistryně 1984 (štafeta 4x400 m). 
Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1978-79). Os. rekordy: 400 m 56,2 (1985) a 56,47 (1985), 800 m 2:05,92 
(1983).

Matoušek Jaroslav, *7. 4. 1951 Trutnov; sprinter. Začínal v Lokomotivě Trutnov (1967-68), poté RH Pardubice 
(1969-70, trenér A. Křivka), RH Praha (1971-78, trenér Z. Holler). Účastník MEJ 1970 (100 m 7., 200 m smf., 
4x400 m 6.), OH 1972 (100 m smf., 200 m smf., 4x100 m 4.), ME 1974 (200 m rozb., 4x100 m 8.). Mistr ČR 
1977 (50 m v hale, 100 m). Čs. mistr 1970 (100 m v hale), 1973 (200 m), 1974 a 1976 (100 m, 200 m). Držitel 8 
českých a čs. rekordů: 3x na 100 m 10,1-10,1-10,35 (1972), 2x na 200 m 20,70 a 20,65 (1972), 3x ve štafetě 
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4x100 m 39,31-38,82 (1972). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1972-77). Os. rekordy: 100 m 10,1 (1972) 
a 10,35 (1972), 200 m 20,65 (1972).

Stupka Radek, *11. 4. 1966 Vlašim; sprinter. Začínal v LIAZ Jablonec n. S. (1984), poté VŠ Praha (1985-88, 
trenérka J. Jílková), Dukla Praha (1989), VŠ-USK Praha (1990-92). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1989-
91), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,54 (1989), 200 m 21,02 (1989).

Sýkora Vladimír, *11. 4. 1956 Plzeň; běžec. Začínal v Baníku Stříbro (1974-81), poté Slovan Liberec (1982), 
Baník Stříbro (1985), Bohemians ČKD Praha (1986). Mistr ČR 1981 (10 000 m). Účastník univerziády 1981 (10 
000 m 12.). Os. rekordy: 1500 m 3:45,98 (1981), 5000 m 13:54,66 (1981), 10 000 m 29:00,65 (1981), 3000 
m př. 9:01,91 (1981).

Šilhán Jiří, *6. 4. 1941 Slatiny; oštěpař. Začínal v Jiskře-Slavoj Turnov (1956-60), poté RH Praha (1961-62), 
Slavoj Turnov (1963), Spartak Hradec Králové (1964-66), SK Slavia Praha (1967-72), Sokol Turnov (1973-74). 
Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1960-67), z toho 1x v EP. Os. rekord: oštěp 73,90 (1964).

Šimon Jiří, Doc., PhDr., CSc., *5. 4. 1936 Veselá, †9. 12. 2008 Praha; činovník, trenér, rozhodčí. Vedoucí 
katedry atletiky FTVS UK (1992-2001). Člen VŠ-USK Praha. Trenér od 1961, významní svěřenci Z. Adamec, 
J. Halva, J. Segeťová, K. Kotmelová, V. Grabovská. Trenér I. tř. a ústř. rozhodčí. V oddíle členem výboru, 1993-
2008 předseda metod. komise ČAS. Publikace: "Trénink vrhu a hodů" (1997), s kolektivem "Atletika" (1998), 
"Funkční a energetické změny při posilovacím tréninku vrhačů" (rigorózní práce FTVS UK 1976), "Studium struk-
tury sportovního výkonu a některých problémů techniky hodu oštěpem" (kandid. dizert. práce FTVS UK 1985), 
„Atletické hody a vrhy“ (2004). Čestný člen ČAS 2008.

Weberová Jaroslava, *23. 4. 1966 Praha; trenérka od 1984, tajemník SK ZŠ Jeseniova od 1991, trenérka 
sport. třídy. Členka komise mládeže ČAS, koordinátorka projektu Kinderiáda
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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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