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Tříkrálová sbírka vynesla přes půl milionu korun

Téměř pět stovek koledníků obcházelo 5. ledna Otrokovice i sousední obce, aby jako
Tři králové pomohli Charitě sv. Anežky Otrokovice organizovat tradiční finanční sbírku. V mrazu a nevlídném počasí se trojice dětí, doplněné vždy o jednoho dospělého, zasloužily o mimořádný čin, když vybraly od štědrých dárců na charitativní účely více než půl milionu korun. Peníze
poslouží především nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí (více na straně 3).(kra), foto Michal Kratochvíl
úvodní slovo
Vážení čtenáři,

držíte v rukou první vydání Otrokovických novin v letošním roce, tedy v roce, který se stal pro drtivou většinu
obyvatel naší země symbolem přechodu do tvrdé ekonomické reality. Nehodlám
zde rozebírat smysl všech
změn, které se nás významně
dotknou, chci jen touto cestou
za všechny, kteří se podílejí
na přípravě a výrobě Otrokovických novin, popřát do nového roku především hodně
síly, plný ranec zdraví, a také
abyste si uvědomili, že vždy
může být ještě o něco hůř.
 Michal KRatochvíl

Klub seniorů má nový kabát
Otrokovice - Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v minulém roce
Klub důchodců Trávníky. Jeho slavnostního otevření se počátkem
ledna zúčastnila i starostka Otrokovic Radoslava Matuszková. Celou rekonstrukci v nákladu téměř sto padesáti tisíc korun uhradila
otrokovická radnice. „Jednoznačně tím deklarujeme, že je pro nás
aktivita a společenská integrace starších spoluobčanů významnou
prioritou,“ dodala starostka.
Radnice ze svého rozpočtu financuje celoroční činnost všech tří
otrokovických klubů důchodců. Klub důchodců Trávníky je z nich
největší a v současnosti ho tvoří 150 členů. „Z naší nabídky si
každý člen vybírá podle svých zájmů. Někteří si u kafíčka přečtou
časopis a popovídají si. Jiní si jdou zacvičit nebo využijí neomezených možností internetu. Jednou týdně pro členy připravujeme
i program zaměřený na různá témata, jako jsou výstavy, ochutnávky vlastních výrobků, hudební produkce, divadlo, výlety, přednášky, kurzy různých technik výroby dárkových předmětů a řadu
dalších,“ zmínila předsedkyně klubu Jarmila Kovalová s tím, že
kdo z členů rád cestuje, může s klubem vyrazit i na zájezd. Klub
pro své členy organizuje také oslavy jubilantů, Velikonoc, Svátku
matek, Vánoc a dalších společenských událostí. 
(ple)

Inzerce

Začínají zápisy do
prvních tříd

Letos oslaví výročí
Sluníčko i sportovci
Otrokovice - Svá významná
výročí oslaví letos dvě organizace v Otrokovicích. Úctyhodných sto let od svého založení si připomene otrokovická
tělovýchova, třicet let činnosti
má za sebou zase Dům dětí
a mládeže Sluníčko.
Oslavy výročí bude doprovázet řada akcí. Hned 8.
února se konají dvě vernisáže
100 let tělovýchovy v Otrokovicích. První, zaměřená na
historii sportu v Otrokovicích,
bude v Horním mlýně (15 hodin), druhá, představující současnost tělovýchovy ve městě,
se uskuteční v Otrokovické
BESEDĚ (16 hodin).
U příležitosti sta let činnosti
tělovýchovy vyhlásila také otrokovická radnice soutěž dětí
základních škol o nejlepší výtvarné logo k tomuto výročí.
DDM Sluníčko zahájí jubileum Dnem otevřených dveří
v pátek 1. února od 9 hodin na
všech pracovištích v Otrokovicích. „Termín jsme zvolili
tak, aby se do našeho zařízení mohlo podívat co nejvíce
dětí, které budou mít pololetní
prázdniny. Rodiče samozřejmě
uvítáme v odpoledních hodinách,“ uvedla ředitelka DDM
Sluníčko Jiřina Kovářová.
Pracovníci Sluníčka si připravili pestrý program po celý
den. „Vystoupí například orientální tanečnice, lidé mohou
zhlédnout spoustu fotografií
z kroužků a táborové činnosti.

U informačního stánku bude
nachystána pestrá nabídka táborů pro letošní léto. Součástí
bude i prezentace jednotlivých
pracovišť,“ dodala Kovářová.
Den otevřených dveří odstartuje širokou plejádu akcí
konaných u příležitosti 30.
výročí. Únor zahájí modeláři, kteří se společně s modelářskými kluby z okolí utkají
na velké modelářské soutěži
o den později (2. 2.). Další
sportovní akcí bude fit odpoledne na CVČ. Ochuzeni nezůstanou ani příznivci RPG
her. Jako každé poslední úterý
v měsíci se uskuteční v čajovně Pangea podvečer deskových her. Na ten pak naváže
víkendové setkání a turnaj příznivců hry Dračí doupě.
Vedle oslav budou letos žít
Otrokovice tradičně i dalším
bohatým kulturním, sportovním a společenským životem.
Mimo to, že se počátkem
roku koná řada plesů, mohou
se občané těšit na tradiční nabídku Otrokovické BESEDY
plnou zajímavých akcí, jako
je například divadelní festival Forbína, Setkání tří regionů, Michalská pouť i druhý
ročník Frkobraní. Sportovce
zase potěší Barum rally, světový pohár ve střelbě z kuší či
řada závodů v in-line. Pátek
14. března bude letos dnem
slavnostního vyhlášení Sportovce roku města Otrokovice.
 Michal Kratochvíl
Inzerce

18. ledna 2008
číslo 1 - ročník 18
zdarma - neprodejné
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Vánoční fotbálek pomůže postiženému sportovci na olympiádu
ligový hráč FC Tescoma Zlín
Vlastimil Vidlička, bývalý
hráč SK Sigmy Olomouc, Synotu Staré Město a nyní hráč
třetiligových Mutěnic Libor
Zapletal, odchovanec Jiskry,
dnes hráč FC Tescoma Zlín
„B“ Michal Malý, bývalý hráč
FK Kunovice a nyní hráč SK
Spartaku Hulín Daniel Máčala, bývalý hráč SK Sigmy
Olomouc Václav Jordánek,
bývalý hráč SK Slavia Praha
Pavel Kříž a bývalý hráč TJ
Vítkovice a AG Slušovice
Petr Zapletal. Na zmrzlém
hřišti se objevil i další odchovanec Jiskry, dnes reportér TV Nova Jan Kolečkář.
Kvůli zdravotním potížím
se předem omluvil současný
prvoligový hráč FK Jablonec
Jaroslav Laciga a bývalý hráč
FC Tescoma Zlín, AC Sparta
Praha, nyní hráč švýcarského
FC St. Gallen Jiří Koubský,
který své kolegy povzbudil
alespoň z tribuny.
Letošní fotbalové měření
sil vyhrál A-tým Jiskry Otrokovice, který v divácky atraktivním zápase zvítězil 3:2.
Branky vítězů zaznamenali
Martin Koplík, Jiří Sotolář
a David Čonka, za Tým hvězd

Fotbalový oddíl
TJ Jiskra Otrokovice
pořádá

Společenský
ples sportovců
Kdy:
1. února v 19.30 hodin
Kde:
Hotel Baťov - Společenský dům Otrokovice

foto: m. Skyba

Otrokovice - Návštěvníci
i hráči tradičního Vánočního
fotbalového utkání Jiskra Otrokovice vs. Tým hvězd podpořili téměř osmi tisícovkami
účast stolního tenisty Luboše
Trčky na srpnových paralympijských hrách v Pekingu
2008. Částka vzešla z dobrovolného vstupného a daru
hráčů obou mužstev.
Toto přátelské fotbalové
utkání mezi A-týmem Jiskry Otrokovice a mužstvem
odchovanců, bývalých hráčů otrokovické Jiskry a pozvanými hvězdami se hraje
pravidelně již více než deset
let vždy první svátek vánoční
od 10 hodin ve sportovním
areálu Staré hřiště za Společenským domem na Bahňáku
v Otrokovicích. V minulosti
se utkání hrála na sněhem
pokryté škvárové ploše, tu
v posledních třech letech vystřídala tráva.
Za otrokovickou Jiskru
pravidelně nastupují fotbalisté A-týmu mužů. Tým hvězd
letos tvořili například odchovanec Jiskry, bývalý hráč Zenitu Petrohrad, reprezentace
ČR a nyní hráč AC Sparty
Praha Pavel Mareš, současný

Výtěžek ze zápasu předali účastníci turnaje Luboši Trčkovi.
se střelecky prosadili Libor
Zapletal a Pavel Mareš.
„S přihlédnutím k faktu, že jsme Tým hvězd více
než šest let neporazili, jsme
s letošním výsledkem hodně
spokojení,“ dodal s úsměvem
ve tváři kapitán otrokovické
Jiskry Miroslav Březina.
Po celou historii vzájemných Vánočních přátelských
fotbalových utkání je jejich

důležitým cílem i finanční pomoc okolním lidem.
„Všem návštěvníkům letošního Vánočního fotbálku
děkuji za účast a věřím, že
si na naše sportoviště najdou
cestu i v dalším roce, protože
v této akci budeme pokračovat i v dalších letech,“ ujistil jeden z organizátorů Petr
Zapletal.

Milan Plesar

Program:
• Diskotéka – DJ Kamlar
• Zábavný program
• Občerstvení
• Taneční vystoupení –
Power Dance
• Fitness aerobik –
Družstvo TJ Jiskra
Otrokovice
Cena: 299 Kč
Prodej vstupenek:
Sekretariát TJ
Jiskra Otrokovice
- nový stadion
Po, Út, Čt, Pá
od 7 do 14.30 hodin
St - od 7 do 17 hodin
tel. 577 925 108

Veteránská atletika získává vavříny v celé Evropě
Kromě těchto mistrovských
závodů se naši atleti účastnili
mítinků na Moravě i na Slovensku. V květnu zvítězil Petr Gybas v Hradišťském atletickém
čtyřboji (150 m, dálka, koule,
200 m překážek), když v běžeckých disciplínách překonal
české rekordy. Téměř všech vrhačských závodů v Brně-Žabovřeskách se zúčastnila Zdeňka
Plesarová. O úspěšnosti svědčí
také nové české rekordy v hodu
kladivem 37,10 m a ve vrhačském pětiboji 3 545 bodů. Tento
pětiboj se skládá z hodu kladivem, vrhu koulí, hodu diskem,
oštěpem a břemenem.
A co čeká atlety veterány
v příštím roce? Kromě tradič-

120 cm

ních mítinků v naší republice se
zúčastní halového MČR v Praze
a na dráze v Šumperku. Běžci
mimo dráhu mají ve své termínové listině běhy od 10 km až
po ultramaraton v Kounicích,
Černovicích, Polici nad Metují,
Děčíně, Pardubicích a v Mníšku
pod Brdy. Běžci do vrchu mají
své mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Na dráze se koná ME ve
slovinské Ljubljani a 1. Evropské hry ve švédském Malmö.
Rádi bychom přivítali další
zájemce o tento sport. Nikdy
není pozdě začít s běháním
a dalšími aktivitami. O co lepší
pohled je na sportující „staříky“ než na mladá chátrající těla
v čekárnách doktorů. 
(pg)
Inzerce

čas 19,73 s, na 1500 m 8:41,79
min., do dálky skočil 273 cm
a v trojskoku 5,88 m. Plesarová
v kouli překonala 9,04 m, v disku 28,47 m a v kladivu 33,69 m.
Zvláště výkon v kladivu byl
velmi kvalitní, když v něm zvítězila v absolutním pořadí.
Mistrovství světa v italském
Riccione se zúčastnil Jiří Janoušek. Byl velmi úspěšný, když
přivezl bronzovou medaili za
soutěž družstev v chůzi na 20
km. Kromě ní však byl úspěšný
také jako jednotlivec. Na 5 000
m chůze obsadil 4. místo časem
25:13,15 min., na 10 km skončil
šestý časem 53:47 min. (v družstvech čtvrté místo) a na 20 km
časem 2:01:46 hod.

STAVEBNÍ MATERIÁLY

NOVINKA

sdružení a bez ní bychom si těžko dovedli představit organizaci
důležitých závodů, jako jsou
mistrovství ČR. Petr Gybas sestavuje po celý rok statistiku výkonů všech veteránů, a to i těch,
kteří nejsou ve sdružení organizovaní. V průběhu roku zpracuje do ročenky a tabulek přes
600 závodů doma i v zahraničí.
Na MČR pak dodává program,
který vytvořil speciálně pro tyto
závody, protože veteránské závody jsou pro organizátory trochu složitější vzhledem k tomu,
že každý výkon se musí přepočítat podle věkových koeficientů a pak teprve vyhlásit vítěze.
Tolik tedy pohled do historie.
Jaká je však současnost? Letos se naši závodníci zúčastnili
mnoha závodů na území naší
republiky, ale i v zahraničí. Prvním mistrovstvím ČR byla hala
v Bratislavě. Naši závodníci
Jiří Urban, Petr Gybas a Zdeňka Plesarová získali vesměs
1. a 2. místa. Urban zaběhl 60
m za 8,16 s a 200 m za 25,94
s. Gybas zaběhl 60 m za 8,43
s, 60 m překážek za 10,67 s, do
dálky skočil 504 cm a v trojskoku 10,18 m. Plesarová dosáhla
v kouli výkonu 9,19 m.
Druhým mistrovstvím s naší
účastí bylo Mistrovství Evropy
na silnici v německém Regensburgu. Jiří Urban dosáhl na
10 km času 46:23 min. a skončil
na 62. místě, František Tomášek zaběhl čas 64:29 min. a ve
své kategorii obsadil 5. místo.
Mistrovství ČR na dráze se
konalo v Táboře. Tomášek se
opět zařadil mezi úspěšné závodníky, když na 100 m zaběhl

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
90cm

Dokončení ze strany 12
Své místo mezi našimi závodníky má i František Uhlík, který
svými vrhy a hody vyhrával
MČR. Největšího úspěchu však
dosáhl vloni, když vyhrál ME
v polské Poznani, to už však byl
závodníkem zlínského AK.
Dalšími účastníky veteránských závodů byli i Josef Bukovjan, Josef Podmolík, Jiří
Sovadina, Vlastimil Bukovjan,
Lenka Jenyšová, Hana Zelinová, Milena Marčíková a snad
i další, kteří běhají různé přespoláky a silnice, aniž bychom se
o tom oficiálně dozvěděli. Výše
jmenovaný Vlastimil Bukovjan, dříve maratonská hvězda,
se i dnes zúčastňuje silničních
běhů a v posledních letech se
dokonce stal několikrát maratonským mistrem.
Podle údajů sdělovacích prostředků naše populace stárne,
a tak i my se zřejmě dočkáme
rozšíření našich řad. Snížení věkové hranice na 35 let přispělo
k tomu, že aktivní závodníci
našeho družstva mužů nemusí
čekat tak dlouho, aby se mohli
veteránských závodů účastnit.
Jen je třeba se nestydět běhat
na veřejnosti. Doufáme, že už je
pryč doba, kdy lidé kroutili hlavou při pohledu na běhajícího
„staříka“ a naopak pohyb těchto
lidí většina nesportujících dovede ocenit.
O tom, že naši veteráni nejsou
jen pasivními účastníky závodů,
svědčí i to, že dva naši zástupci
fungují po mnoho let ve výboru
veteránského sdružení atletického svazu. Milena Marčíková
dostala na starost ekonomiku

208,− Kč/m 2 včetně DPH

MPL TRADING, spol.s r.o. areál TOMA, budova č. 68 Otrokovice
tel./fax : 577 663 664, mob.: 602 563 782, www.mpl.cz
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Aktuality

Veteránští atleti reprezentují Otrokovice

Florbalová liga
pokračovala v lednu
Otrokovice - V úvodním
kole otrokovické florbalové
ligy starších žáků základních
škol 8. ledna si nejlépe vedli
zástupci ZŠ T. G. Masaryka
(TGM), kteří dokázali vyhrát
obě utkání a porazili jak halenkovické družstvo (HAL),
tak i konkurenční ZŠ Mánesovu (MÁN). 
(kra)
Výsledky:
Hal : Mán 1 : 3
Mán : TGM 2 : 4
TGM : Hal 9 : 2

Lezci se představí
při tradiční akci
Otrokovice - Již čtvrtý ročník lezeckých závodů se
uskuteční v Otrokovicích 2.
února. V tělocvičně ZŠ T.G.
Masaryka se závodí v lezení na obtížnost, zazávodit
si i podívat se muže přijít
každý. K dispozici bude občerstvení. Na akci zvou organizátoři. Bližší podrobnosti
naleznete také na webových
stránkách www.lezecke-zavody.wz.cz. 
(kra)

Rozpis cvičení je
i na internetu

Otrokovice - S heslem Zimní spánek je jen pro medvědy
jsou zváni všichni příznivci
pohybu na pravidelné cvičení do tělocvičen v Otrokovicích Od 3. ledna se cvičí
ve všech tělocvičnách dle
rozpisu pro rok 2008. Na některé typy cvičení finančně
přispívají i některé zdravotní
pojišťovny. Více informací
lze získat také na webových
stránkách www.sportklubeva.estranky.cz.
(kra)

Turisté si vyšlápli
hned na Nový rok
Otrokovice - Čtyřiadvacet
členů Klubu českých turistů
při TJ Jiskra Otrokovice si
na Nový rok vyšlo na Dubník a Tresný. V mrazivém
počasí připili šampaňským
a popřáli si vše nejlepší do
nového roku. 
(kra)

Chodec Jiří Janoušek (v modrém) při závodě na 20 km v Riccione.

A

tletika je všeobecně
považována za královnu sportů. Snad každý, kdo se
o sport zajímá alespoň pasivně,
ví, že v tomto odvětví je možno provozovat běhy, skoky,
vrhy, víceboje a chůzi. Dále lze
taky sledovat závody na dráze
či mimo dráhu, na silnici nebo
přespolní běhy. Málokdo však
už ví, že tento sport provozují
nejen žáci, dorostenci, junioři a dospělí, ale taky závodníci
vyššího věku – prostě veteráni.
Na první pohled se může
zdát, že lidé staršího věku posedávají na lavičkách, chodí
častěji do ordinací doktorů
a stěžují si na různé neduhy. Samozřejmě těchto je asi většina.
Ale právě veteránští sportovci,
a je jedno v kterém sportu, se
z těchto „pravidel“ vymykají.
Setkáte se s nimi na stadionech, v přírodě, plaveckých
bazénech, na horách. Ne každý
dokáže ocenit jejich snahu udržet si do nejvyššího věku zdraví
a kondici. To je však jen jedna
stránka jejich sportování.
Velká část těchto sportovců se stále zúčastňuje závodů
na nejrůznější úrovni. Pokud
se týká atletů, ti se setkávají
především v přespolních a silničních bězích. Ne každý chce
být zaregistrovaný, a proto běhá
jen pro radost. Chce-li někdo
vidět tyto závodníky v našich
podmínkách, může se přijít podívat na každoročně pořádaný
půlmaraton nebo silvestrovský
běh. Ale u nás ještě pořád není

takové „ničení zdraví“ populární. Podíváme-li se na maratony
například v Londýně nebo New
Yorku, kde běhá více než 20
tisíc závodníků, můžeme jen
závidět. Doufejme, že časem se
tahle móda dostane i k nám.
Mimo tuto kategorii běžců
však můžeme na stadionech
spatřit i atlety, kteří ve všech
dráhových disciplínách bojují
o medaile tak jako za mlada.
Kategorie jsou odstupňovány
po pěti letech, aby se utkávali
závodníci přibližně stejného
věku. Na rozdíl od kategorií
mladých se závodník dostává
do nové kategorie dnem dosažení určitého věku. Veteránem
se stává závodník, který v den
pořádání závodu dosáhl 35 let.
A pak vždy po 5 letech postupuje do vyšší kategorie. V naší
republice je takto zaregistrováno přes 900 atletů. Pořádají se
pro ně nejen závody místního
významu, ale především mistrovství ČR, mistrovství Evropy
a světa, a to v hale i na dráze.
Našeho mistrovství se zúčastňuje přes 200 závodníků podle
toho, kde se závod koná, protože veteráni si hradí veškeré
výdaje sami. Jen výjimečně se
někomu z nich podaří sehnat si
sponzora. Nejčastější příspěvek
na jejich reprezentaci v zahraničí dostanou z otrokovického
městského úřadu. Podíváme-li
se na účast evropských nebo
světových mistrovství, tak tam
už je podstatně vyšší, většinou
kolem pěti tisíc závodníků.

Mnozí nevědí, jak se vlastně mohou starší závodníci výkonnostně rovnat se závodníky
mladšími. Atletika je sport měřitelný stopkami a pásmem, proto
byl zaveden systém srovnání
závodníků různého věku pomocí
koeficientů. Díky tomuto přepočtu se závodník dozví, jaký
by měl výkon v mládí. Tím lze
po skončení závodu seřadit závodníky do tabulky po přepočtu
příslušným koeficientem věku,
a není žádnou výjimkou, když
například atlet 70letý porazí závodníka polovičního věku.
Nyní se však podívejme na
činnost veteránů atletů z Otrokovic. První veteránské mistrovství Československa se konalo
v roce 1967 v Brně a prvním
naším účastníkem se stal vrhač
Jaroslav Sedláček. Ve vrhu koulí obsadil druhé místo výkonem
12,9 m a v hodu diskem zvítězil,
když hodil 33,82 m.
Petr Gybas začal závodit
v roce 1986, protože tehdy
ještě veteráni na rozdíl od žen
závodili až od 40 let. Na svém
prvním mistrovství získal 3 zlaté medaile a překonal 2 československé rekordy. Bez větších
zkušeností se o dva roky později zúčastnil mistrovství Evropy

prvním mistrovství ve Valladolidu se umístil v chůzi na 30 km
čtvrtý časem 2:43:01 hod. Jeho
největším úspěchem je však
bronzová medaile na mistrovství světa v jihoafrickém Durbanu, když na 5000 m chůze zašel
čas 24:04,86 min. Medaili stejné
kvality získal i letos v italském
Riccione na světovém mistrovství za soutěž družstev.
Dalším veteránem, který se
pravidelně zúčastňuje evropských i světových mistrovství,
je sprinter Jiří Urban, který
však díky své všestrannosti běžel v USA také maraton. Není
pro něho problém vyrazit do
světa a zúčastnit se jakékoliv
disciplíny od 60 m v hale až po
silniční běhy včetně maratonu.
Důkazem jsou také 4. a 5. místa na halovém ME ve finském
Jyväskylä. Mezi našimi veterány zaujímá významné místo
Zdeňka Plesarová, dnes jediná
veteránka zúčastňující se téměř všech vrhačských závodů
v naší republice, ale i v Evropě.
Oba dva jsou držiteli několika
českých rekordů.
Obdiv si zaslouží také 82letý
František Tomášek, který přes
lyžování a orientační běh zakotvil u atletických veteránů.

Česká rekordmanka Zdeňka Plesarová při hodu kladivem.
v italské Veroně. Ze 76 startujících ve skoku dalekém obsadil
výkonem 635 cm 4. místo. Od té
doby se zúčastnil několika ME
i MS a kromě finálových umístění získal bronzové medaile na
halovém mistrovství v Birminghamu a na stadionu v Poznani.
Úspěšným závodníkem je
chodec Jiří Janoušek. Na svém

Poprvé se zúčastnil mistrovství
Evropy na silnici ve Valladolidu, kde se ve své kategorii
umístil na 6. místě. Od té doby
se naučil i dráhové disciplíny.
Na MČR ve sprintech a skocích
nemá mezi staršími závodníky
konkurenci a pravidelně vozí
zlaté medaile.
Pokračování na straně 11
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Otrokovice - Již podesáté
se poslední lednový víkend
(25.-26.) mohou příznivci
sportu těšit na skvělou mezinárodní atletiku. Atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá OBALY MORAVA MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK, jehož
předprogramem budou Otrokovické halové přebory škol.
„Velmi slibně se vyvíjí
kontakty s trojnásobným mistrem světa Tomášem Dvořákem, osloveni byli naši nejlepší současní výškaři (Janků,
Bába, Ton, Dubnová, Straková, Laláková). Zájem projevil loňský vítěz Holaňdan

Martinj Nuyens a slovenští
reprezentanti Horák, Bemko
a Kabelka,“ uvedl manažer
mítinku Michal Petřík.
Předpokládá se účast českých vícebojařek, dorostenecké mistryně světa Cachové
a medailistek z juniorského
ME Klučinové a Ogrodníkové. Silné budou sprinty s českými reprezentanty a překážky
s domácím Honzou Kouřilem,
reprezentantem ČR.
„Vrcholem by měla být
soutěž v tyči mužů, kde jsme
blízko dohody se současným
nejlepším Čechem, halovým
vicemistrem světa Adamem
Ptáčkem,“ dodal Petřík. (kra)

