
• SLOVO PŘEDSEDY

Sedminásobná medailová radost z halového mistrovství Evropy v Bělehradě navázala na úspěchy našich atletů z praž-
ského šampionátu v Praze. Krásné vystoupení našich atletů bylo masově sledováno nejen na obrazovkách České tele-
vize. S potěšením jsme zaznamenali i rekordní sledovanost na sociálních sítích svazu. Dosah fotografi e vítězného Pavla 
Masláka na facebookovém profi lu Českého atletického svazu narostl až na úctyhodných 560 000.
Měsíc březen byl i měsícem konání Valných hromad krajských atletických svazů. Rád bych poblahopřál všem zvoleným 
a znovuzvoleným do Výborů krajských atletických svazů a popřál jim, ať se jim práce pro atletiku v nadcházejícím vo-
lebním období daří.
MŠMT v březnu obvykle rozhoduje o přidělení konkrétních částek ve vypsaných programech. Bohužel v letošním roce 
se tomu tak nestalo a na celková čísla všech programů stále netrpělivě čekáme.

Přeji Vám příjemné první jarní dny.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní třetí číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá vystoupením 
české výpravy na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě. Z jednání KAS přinášíme Olomoucký, Královehra-
decký, Karlovarský a Plzeňský. 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. Pří-
jemné čtení přeje

Redakce AL
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• PŘEDSEDNICTVO 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na HME 2017, 
konaném 3. – 5. března v srbském Bělehradě, jako velmi úspěšné. • P ČAS vzalo na vědomí kontrolu zajištění 
jarní schůzce Výboru ČAS v roce 2017 a zasedání valné hromady ČAS v roce 2017. • P ČAS schválilo brožuru 
Talentovaná mládež 2017. • P ČAS vzalo na vědomí seznam dodatečně zařazených závodníků po halové sezoně 
do SCM na rok 2017. • P ČAS projednalo Výroční zprávu za rok 2016 včetně účetní uzávěrky. • P ČAS vzalo na 
vědomí způsob nominace na MU v chůzi (Poděbrady, 8. 4. 2017). • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na 
EP ve vrzích a hodech jako uspokojivé. • P ČAS přijalo za své členy nové kluby Rozběháme Česko, z. ú., Běžecký 
klub Louny, z. s., Atletika Okříšky, z. s., Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm. • P ČAS vzalo na vědomí 
informaci ředitele ČAS o poskytnutém daru. • 

Karolína Farská

• TÉMA 

Veleúspěšná výprava na HME v Bělehradě. 

Vrcholem letošní halové sezóny bylo halové mistrovství Evropy v Bělehradě. V Srbské metropoli zasáhlo v individu-
álních disciplínách do bojů dvaadvacet atletů a na startu jsme měli také mužskou štafetu na 4x400 metrů. 

Čeští reprezentanti dokázali v bělehradské Kombank Aréně vybojovat celkem sedm cenných kovů. Titul mistra 
Evropy dokázal již podruhé za sebou obhájit čtvrtkař Pavel Maslák který tak zůstává již pět sezóny na halových 
vrcholech neporažen. Pro stříbro si doběhla v závodě na 400 metrů žen Zuzana Hejnová. Stejný cenný kov si na 
krk pověsil i koulař Tomáš Staněk, který se prosadil v historicky nejkvalitnějším finále velkých halových šampionátů. 
Další čtyři cenné kovy měli hodnotu bronzovou. Svou první velkou medaili získal na patnáctistovce Filip Sasínek. 
Na své výkony z doby největší slávy, navázal bronzem překážkář Petr Svoboda. Na stejný stupínek vystoupal i 
vícebojař Adam Sebastian Helcelet. Svůj úspěch z předešlého šampionátu v Praze zopakovala mužská štafeta na 
4x400 metrů. Se ziskem sedmi kovů se stala výprava v Bělehradě tou historicky druhou nejúspěšnější v historii 
evropských halových šampionátů. Lepši bilanci jsme měli pouze na HME v Gentu 2000. 
Za zmínku jistě stojí i další umístění do bodovaného osmého místa. Jen těsně pod stupni vítězů zaostal čtvrtý Jan 
Kudlička. Šestá místa vybojovali koulař Ladislav Prášil a výškařka Michaela Hrubá. Do elitní osmičky se vešel ještě 
čtvrtkař Jan Tesař. 
V medailovém hodnocení obsadila Česká republika páté místo. V hodnocení bodovaných umístění, kdy se počítají 
výsledky do osmého místa, jsme obsadili sedmou příčku. 

 Michal Procházka 
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• JEDNÁNÍ KAS 

OLOMOUCKÝ KAS | 14. BŘEZNA 
Proběhla organizační příprava Valné hromady. • Byla schválena žádost na OLKS ČUS týkající se podání grantu na 
přípravu žactva na 8. LODM. • Proběhlo školení rozhodčích II. třídy, kterého se zúčastnilo 10 rozhodčích. Všichni 
uspěli. • Bylo odsouhlaseno startovné na soutěže družstev přípravek, mladšího a staršího žactva ve výši 2000 Kč 
za družstvo. • V Olomouci se připravuje rekonstrukce atletické dráhy a sektorů. V Šumperku rekonstrukce vrhač-
ského sektoru. SK Přerov zakoupil tyčkařské doskočiště. V Prostějově se buduje 80m tunel pro zimní přípravu. • 
Příští jednání se uskuteční v úterý 18.4.2017 v klubovně AK Olomouc. 

KARLOVARSKÝ KAS | 23. ÚNORA 
Byla provedena kontrola zápisu. • Jednání řídil p. Jacek Přibáň. K programu nebyla žádné připomínky. • Proběhlo 
hodnocení krajského přeboru v hale, který se konal 22. ledna, VV KKAS děkuje všem, kteří se podíleli na pořádá-
ní. • O. Dvořák informoval o přípravě Brožury 2017. • Příprava Valné hromady KKAS. • Projednávalo se zajištění 
výpravy na nominační závody na olympiádu mládeže. 

PLZEŇSKÝ KAS | 23. ÚNORA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.1/17. Všechny úkoly byly splněny. • Dalším bodem jednání 
bylo hodnocení proběhlého Oblastního mistrovství žactva. • Bylo zhodnoceno bylo i MČR dorostu a juniorů. Zá-
vodníci a závodnice z Plzeňského kraje získali celkem 11 cenných kovů. • Předseda soutěžní komise pan Janeček 
upozornil, že je třeba včas uhradit soutěžní poplatek klubů. • VV se zabýval přípravou VH PKAS, jejíž termín byl 
stanoven na 1. 4. 2017 od 10.00 ve Stříbře. • Výkonný výbor PKAS vyhodnotil, že v problematice evidence roz-
hodčích v rámci ČAS nedošlo k nápravě. Evidence stále nebyla dosud aktualizována. • Člen výboru odpovědný 
za BP mládeže Plzeňského kraje pan Sladký, seznámil výbor s návrhem  struktury BP pro rok 2017. Pohár bude 
složen z 8 závodů, z nichž 7 bude započítáno. • Hospodář pan Bastl přednesl zprávu o stavu fi nancování a výši 
konta PKAS.

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 22. ÚNORA 
Proběhla kontrola zápisu. • J. Brych seznámil výbor se zprávou o čerpání rozpočtu za rok 2016. • Byly schváleny 
výkazy za rok 2016. • J. Brych předložil výboru předběžný návrh rozpočtu na rok 2017 s tím, že bude upřesněn, 
až budou známy příjmové položky především z ČAS a také z KÚ. • Proběhla debata k přípravě Valné hromady, 
která se uskuteční ve čtvrtek 30. 3. 2017 v restauraci Sokol v Hradci Králové se začátkem v 16,00 hodin. • Pro-
běhlo hodnocení KP v hale. • Výbor odsouhlasil Směrnici ČAS č. 1/2017 s tím, že se touto Směrnicí bude řídit od 
1.3. 2017. • Výbor schválil technické delegáty na KP dle návrhu O. Veverky.  

• KALENDÁRIUM 

Aim Václav, , *4. 3. 1927; běžec. Začínal v Sokole Kobylisy, poté ATK Praha (1949-50), Sokol Kobylisy (1951), Sparta 
Sokolovo Praha (1952), RH Praha (1953-55). Účastník ME 1950 (800 m, rozb.). Mistr republiky na 800 m (1950). 
Držitel čs. rekordu ve štafetě 4x800 m 7:51,0 (1950). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1949-50). Os. rekordy: 800 
m 1:53,0 (1950), 1500 m 3:52,6 (1955), 400 m př. 56,6 (1953).

Bednář Zdeněk, *1. 3. 1957 Praskačka; kladivář. Začínal 1971 ve Spartaku Hradec Králové (trenéři F. Dunda, J. Vi-
drna a J. Charvát), poté Dukla Praha (1978-88, trenéři J. Málek a J. Brabec), házel ještě v roce 1995. Mistr ČR 1986, 
čs. mistr 1984 a 1986. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1983-86). Os. rekord: kladivo 74,60 (1986).

Bor David, Mgr., *30. 3. 1972 Tábor; běžec, trenér, činovník. Věnoval se středním tratím (trenér Ing. J. Pán), člen širší 
juniorské reprezentace. Trenér II. třídy (od 1993), ved. trenér SCM JČ kraje od 1998. Předseda oddílu Vodní stavby 
Tábor (od 2002), člen výboru Jč KAS. Člen soutěžní komise ČAS, od 2009 člen komise mládeže ČAS a od 2012 její 
předseda a člen předsednictva ČAS. Os. rekord: 2000 m př. 6:00,19 (1989).



Čerchlanová Jozefína, provd. Ozoráková, *29. 3. 1952 Bratislava (Slovensko); sprinterka, běžkyně. Začínala ve 
Slávii PF Banská Bystrica (1967-74, trenéři L. Dropčo a Němcová), poté Slávia SVŠT Bratislava (1974-77, od 1972 
trenér P. Glesk), RH Praha (1978-82). Účastnice ME 1974 (400 m smf., 4x400 m 8.) a 1978 (800 m smf., 4x400 m 
6.), HME 1975 (800 m rozb.) a 1976 (800 m 6.), OH 1976 (800 m rozb.). V dresu RH Praha čs. mistryně 1978 (800 
m, 4x100 m) a mistryně ČR 1978 (800 m). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1978-82), z toho 2x v EP. Držitelka 
českého rekordu na 800 m 2:00,1 (1978). Os. rekordy: 100 m 11,6 (1974) a 12,12 (1974), 200 m 23,69 (1976), 400 
m 51,98 (1974), 800 m 1:59,0 (1976), 1500 m 4:20,0 (1976), 400 m př. 58,9 (1978) a 59,83 (1977).

Duda Aleš, *29. 3. 1962; trenér v AK SSK Vítkovice. Významní svěřenci: M. Kovář, J. Bába, D. Ščerbová, T. Borek 
a další.

Hejret Daniel, *4. 3. 1962 Praha; překážkář, vícebojař. Závodil za RH Praha (1972-89, trenér A. Litera), Bohemians 
Praha (1988-91), poté Sokol Roztoky (1992). Mistr ČR na 400 m př. (1984 a 1986), v desetiboji (1983) a ve štafetě 
4x400 m (1984, 1987 a 1989). Čs. mistr ve štafetě 4x400 m (1985-86). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x400 
m 3:06,95 (1985). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1985-86), z toho 1x v EP. Úspěšný kondiční trenér hokejistů, 
fotbalistů, zápasníků MMA, ad. Os. rekordy: 400 m 46,82 (1985), 400 m př. 50,52 (1984), desetiboj 7427 (1983).

Holeček Vlastimil, *18. 3. 1922; překážkář. Závodil za SK Slavia Praha (1944-48). Účastník ME 1946 (400 m př. 
rozb., 4x400 m 6.). Mistr republiky 1946 a 1947 (400 m př.), člen mistr. štafety 4x400 m (1945). Držitel čs. rekordu na 
400 m př. 55,1 (1947). Os. rekordy: 400 m 51,2 (1947) a 400 m př. 55,1 (1947).

Jehličková Jaroslava, *24. 3. 1942 Hořice v Podkrkonoší; běžkyně. Mistryně Evropy 1969 na 1500 m ve světovém 
rekordu 4:10,7. Začínala jako košíkářka, s atletikou ve Spartaku Hradec Králové (1960-64, trenér A. Bezdíček), poté 
RH Praha (1965-72, trenér M. Písařík). Mistryně ČR 1971 (800 m) a 1972 (800 m a 4x400 m). Účastnice OH 1968 
(800 m smf.) a 1972 (1500 m smf.), ME 1969 (1500 m 1.) a 1971 (1500 m 7.). Čs. mistryně 1966, 1968, 1969 a 1971 
(800 m), 1969, 1971 a 1972 (1500 m), 1964 (kros), 1971 a 1972 (4x400 m). Držitelka 8 českých rekordů: 3 na 800 
m 2:06,8 (1968)-2:04,7 (1972), 3 na 1500 m 4:20,1 (1969)-4:08,4 (1972), 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:47,4 a 3:47,0 
(1972). Jako první česká běžkyně zaběhla 1500 m pod 4:20 (4:10,7 Atény 20. 9. 1969) a pod 4:10 (4:08,4 Mnichov 
4. 9. 1972) a 800 m pod 2:05 (2:04,7 Budapešť 2. 7. 1972). Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1962-72). Os. 
rekordy: 400 m 56,1 (1968), 800 m 2:04,7 (1972), 1500 m 4:08,39 (1972).

Kmínek Jiří, *20. 3. 1982 Dvůr Králové nad Labem; sprinter, trenér. Začínal ve Dvoře Králové n. L. (1996-99, trenéři 
O. Voňka, od 1997 J. Neumann), poté Dukla Praha (2000-05). Účastník MS 17 1999 (100 m rozb., 200 m smf., 
štafeta 4.), MEJ 2001 (4x400 m 8.). Mistr ČR v hale 2000-02 (4x200 m), na dráze 2003 (4x100 m). Reprezentoval ve 
3 mezist. utkáních (1999-2004). Po ukončení závodní činnosti trenér sprintu v Dukle Praha. Os. rekordy: 100 m 10,89 
(2000), 200 m 21,73 (1999), 400 m 47,84 (2003).

Krsek Ivo, *21. 3. 1967 Rychnov nad Kněžnou; sprinter, dálkař. Držitel stříbrné medaile z MSJ 1986. Začínal v Sokole 
Žamberk jako lyžař (1975), s atletikou na ZDŠ Žamberk (1976-80), poté Jiskra Ústí n. O. (1981-90, trenéři J. Tyl, od 
1982 V. Kapek, 1983 R. Brož), (1991-99, trenér V. Fišer), SK Železárny Prostějov (2003). Účastník MEJ 1985 (dálka 
kval.), MSJ 1986 (dálka 2.), ME 1986 (dálka 7.) a 1998 (100 m a 4x100 m rozb.), MS 1987 (dálka 17.), HME 1992 
(dálka 14.) a 1996 (60 m rozb.), HMS 1997 (60 m rozb.). Mistr ČR ve skoku dalekém 1989 (v hale i na dráze) a 1990 
(na dráze). Čs. mistr 1987 (dálka), 1991 (4x100 m), 1995 (50 m v hale a 4x100 m), 1996 (50 m v hale a 4x100 m), 
1997 (60 m v hale a 4x100 m) a 1998 (4x100 m). Reprezentoval ve 26 mezist. utkáních (1983-98), z toho 4x v EP. Os. 
rekordy: 100 m 10,45 (1998), 200 m 21,76 (1992), dálka 803 (1987), trojskok 15,31 (1997).

Jaroslav Kubica *14. 4. 1937 Praha; činovník, trenér a rozhodčí. S atletikou začínal u Otakara Jandery ve 
sportovní škole mládeže (1953),  poté Jiskra Strašnice (1955-56), A. C. Sparta Praha (1956-66), od 1966 člen 
Spartaku Praha 4. Od 1969 člen výboru oddílu (1979-83 a 1988-96 předseda) a vedoucí družstva mužů. Od 1988 
člen pražské STK, od 1990 člen ústřední STK, od 1995 vedoucí soutěží družstev. Pod jeho trenérským vedením 
začínali pozdější evropští medailisté L. Vydra (1998 800 m) a K. Bláha (2000 4x400 m v hale), reprezentanti V. a 
R. Šulcové, O. Benda.
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Kverek Libor, *14. 3. 1967 Mladá Boleslav; oštěpař. Začínal jako fotbalista (1977), s atletikou v AŠ Mladá Boleslav 
(1979-86, trenér J. Sáchomský), poté VŠ-USK Praha (1987-92, trenér M. Kunc), Dukla Praha (1993-94). Účastník 
MEJ 1985 (7.). Mistr ČR 1988-90. Reprezentoval v 11 mezist. utkání (1987-93). Os. rekord: oštěp 77,54 (1988).

Milesová Iva, *5. 3. 1977 Praha; běžkyně. Závodila za AC Kovošrot Praha (2001-2008, trenéři K. Bešťák, P. 
Behenský a M. Vávrová), PSK Olymp Praha (od 2009, bez trenéra). Účastnice ME 2006 do vrchu (9.), 2007 (9.), 
2008 (18.) a 2009 (11.), MS 2005 do vrchu (26.), 2006 (17.), 2007 (10.), 2008 (40.) a 2009 (11.). Os. rekordy: 3000 
m 10:12,43 (2006) a 9:56,61h (2007), 5000 m 17:08,81 (2006), 10 000 m 37:12,90 (2009), 3000 m př. 10:55,61 
(2009), půlmaraton 1:15:50 (2007), maraton 3:00:58 (2008).

Mrštík Jaroslav, *2. 3. 1967 Varnsdorf, †6. 4. 2011 Rumburk; trojskokan. Začínal jako fotbalista, s atletikou ve 
Slovanu Varnsdorf (1979-81, trenér J. Smrčka), poté LIAZ Jablonec n. N. (1982-87, trenéři P.Kárný, od 1985 P. 
Vološčuk), Dukla Praha (1988-94, trenér V. Fišer), LIAZ Jablonec (1995), AC Rumburk (1997). Účastník MSJ 1986 
(5.). Mistr ČR 1987-90 a 1993, v hale 1988 a 1995. Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1988-95), z toho 1x v EP. 
Os. rekordy: dálka 739 (1992), trojskok 16,59h (1991) a 16,59 (1992).

Nádeníček Lubomír, *11. 3. 1947 Brno; překážkář. Držitel bronzové medaile na 110 m př z ME 1971. Začínal ve 
Zbrojovce Brno (1963-66, trenér Z. Odehnal), poté RH Praha (1967-68, trenér J. Kašpar), Zbrojovka Brno (1969-
70), TŽ Třinec (1971-84, trenér Z. Vitula). Účastník OH 1968 (110 m př. rozb.) a 1972 (7.), ME 1969 (smf.), 1971 (3.) a 
1974 (smf.), HME 1976 (60 m př. rozb.). Mistr ČR 1970-72 (110 m př.), v hale 1977 (50 m př.). Čs. mistr v hale 1969 
a 1976 (50 m př.), na dráze 1968, 1970-73 (110 m př.). Držitel 5 českých rekordů na 110 m př. 13,6 (1968)-13,76 
(1972). Reprezentoval ve 25 mezist. utkáních (1968-76), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 110 m př. 13,4 (1971) a 13,76 
(1972), 400 m př. 53,5 (1975), desetiboj 6508 (1974).

Šebesta Libor, *23. 3. 1957 Karviná; sprinter. Začínal ve Slavii Havířov (1973-74, trenér L. Gregor), poté TŽ Třinec 
(1975-76, trenér B. Labuda), Sparta ČKD Praha (1977-81), Dukla Banská Bystrica (1982, trenér J. Šaffa), Vítkovice 
(1983), LIAZ Jablonec n. N. (1984). Mistr republiky 1979 a 1980 (4x400 m). Mistr ČR 1977 (4x 400 m) a 1983 
(4x100 m). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1976-79). Os. rekordy: 100 m 10,6 (1977) a 10,96 (1979), 200 m 
21,50 (1977), 400 m 47,23 (1977).

Vašíčková Soňa, *14. 3. 1962 Praha; vrhačka. Začínala v RH-PSK Olymp Praha (1973-94, trenéři V. Flégl, od 
1975 J. Nejdl, od 1978 Z. Čihák), poté AC Start Karlovy Vary (1995-96), PSK Olymp Praha (1998-99). Účastnice 
MEJ 1979 (koule 6., disk 8.), HME 1986 (koule 8.), 1988 (koule 5.), 1989 (koule 4.), ME 1986 (koule 13.), MS 1987 
(koule 13.), HMS 1989 (koule 7.), GP 1985 (koule 4.) a 1989 (koule 7.). Mistryně ČR 1981, 1986 a 1989-90 (koule), 
v hale 1982-83, 1985, 1987, 1989 a 1991-92. Čs. mistryně v hale 1988-89 a 1991-92, na dráze 1986-91 a 1993. 
Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1980-93), z toho 1x v EP. Úspěšně reprezentovala ve vzpírání, držitelka 
stříbrné medaile z ME. Os. rekordy: koule 20,80 (1988), disk 60,16 (1985), oštěp 53,98 (1984).
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DOPLNĚNÍ K ÚNOROVÉMU KALENDÁRIU

Jelínek Josef, Mgr., *25.2 1937, -  trenér, rozhodčí, čestný předseda atletického oddílu TJ Nová Včelnice. V roce 
1974 založil atletický oddíl TJ Nová Včelnice a více než 50 let stál v jeho čele. Byl prvním trenérem mistra Evropy 
Karla Koláře, maratónce Františka Pechka a řady ligových atletů. Svými organizačními schopnostmi velmi přispěl 
ke vzniku sportovního areálu v Nové Včelnici a zasloužil se o jeho dlouholetý vývoj. Dlouhodobě organizoval atle-
tické dění v okrese Jindřichův Hradec a Jihočeském kraji, několik let byl členem komise mládeže ČAS.
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 1.4. Sportisimo půlmaraton ................................................................................................................Praha
  8.4.  Mezistátní utkání v chůzi na 20 km ......................................................................................Poděbrady
 8.4. Mistrovství ČR v chůzi na 20 km ..........................................................................................Poděbrady
 15.4. Mistrovství ČR v půlmaratonu ............................................................................................... Pardubice
 29.4. Mistrovství ČR v běhu na 10 000 metrů .................................................................... České Budějovice
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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

íí plpplllnnnobbarerreeeerevnvnýýý

lllii

Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy

INZERCE


