
• SLOVO PŘEDSEDY

Letošní atletická sezóna je v plném proudu a jen těžko nezmínit všechny mimořádné zážitky, které nám její průběh v po-
sledních týdnech přinesl. Překonané české rekordy, povedený šampionát v Třinci, emotivní loučení Usaina Bolta na Zlaté 
Tretře v Ostravě, mistrovství Evropy družstev ve francouzském Lille či mládežnické šampionáty. Pro mne osobně byl 
velkým zážitkem skvělý týmový duch našeho národního týmu při ME družstev. Skvělé výkony v mimořádně semknuté 
atmosféře nás posunuly na celkové 8. místo a tak, díky tomuto úspěchu, budeme i za dva roky startovat v superligové 
skupině po boku nejlepších atletických zemí našeho kontinentu. Úspěchy z mládežnických šampionátů, ať už z MS do 
17 let v Nairobi či ME do 22 let v Bydhošti a ME juniorů v Grossetu prokázaly, že roste další generace úspěšných atletů 
a atletek.
Bohužel v červnu ještě prohloubila krize financování sportu z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Předsednictvo Českého atletického svazu rozhodlo realizovat hlavní sezónu ze svých rezerv s vírou v nalezení řešení ze 
strany MŠMT. Situace je nebývale vážná a na zářijové Předsednictvo ČAS připravujeme několik variant řešení.
Před námi je vrchol letošní sezóny – mistrovství světa v Londýně, na které se všichni moc těšíme. Zároveň bych chtěl 
atletické fandy upozornit, že v době světového šampionátu spouštíme prodej vstupenek na Kontinentální pohár, který 
se uskuteční v 8.–9. září 2018 v Ostravě. Půjde o největší atletickou akci, kterou může Česká republika na svém území 
uspořádat a diváci budou mít šanci vidět ty nejlepší ze všech světadílů. Bude k vidění opravdu celá atletická špička, 
proto si nenechte ujít souboj šampionů a lístky si zajistěte včas. (Podrobnosti ke vstupenkám v následujícím článku.)
Věřím, že nám nadcházejí světový šampionát přinese další radostné prožitky.
 
Krásné atletické léto.

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní třetí číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá Evropským po-
hárem v chůzi, který hostily Poděbrady. Z jednání KAS přinášíme Olomoucký, Moravskoslezský 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. Příjemné čtení přeje

Redakce AL
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• PŘEDSEDNICTVO 

24. ČERVENCE | Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Předsednictvo ČAS schválilo no-
minaci závodníků a doprovodu na mistrovství světa v Londýně. Výprava pro MS se ještě může v následujících 
dnech rozšířit. Pokud budou pozváni od IAAF atleti, kteří mají splněný B limit, ČAS jejich účast v Londýně potvrdí. 
• P ČAS schválilo předložené rekordy dosažené v období 1. 5. 2017 až 15. 7. 2017. • P ČAS schválilo vyslání V. 
Ruse na Youth Chief Coach Academy, která proběhne ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2017 v německé Mohuči, P ČAS 
schválilo vyslání V. Hojky na „The CECS Level II and III Lecturers/Refresher Course in English“, který se koná 6. 
9. – 10. 9. 2017 v Kolíně nad Rýnem v Německu. P ČAS schválilo vyslání Ludmily Pudilové, Ivy Machové, Aleše 
Novotného a Davida Bora na TOECS Level 2 Course and ITOs Evaluation, které proběhnou ve dnech 6. – 10. 9. 
2017 v Pravetsu. • 

20. ČERVNA | P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na EP 
v chůzi 2017, konaném v Poděbradech, jako nevydařené. P ČAS vyjádřilo poděkování organizačnímu výboru EP 
s ohledem na kvalitně zorganizované závody včetně doprovodného programu a zahájení. • P ČAS zhodnotilo vy-
stoupení reprezentantů na EP v běhu na 10 000 metrů, konaném v běloruském Minsku, jako nevydařené. • P ČAS 
schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu pro ME vícebojařských družstev 2017/ I. liga, které se 
bude konat ve španělském Monzónu. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU 19. • P ČAS schválilo 
nominaci na ME v běhu do vrchu, které se uskuteční v Kamniku 8. července 2017. • P ČAS schválilo způsob 
nominace na MS 17 (Nairobi, 12. – 16. 7. 2017). • P ČAS vzalo na vědomí zprávu o Štafetovém poháru 2017. • 
P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 31. březnu 2017. • P ČAS vzalo na vědomí informaci 
o hospodaření dceřiných společností ČAS za rok 2016. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o zásadách zpracování 
rozpočtu ČAS na rok 2018. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na ME 22 (Bydhošť, 13. - 16. 7. 2017). 
• P ČAS vzalo na vědomí informaci o způsobu nominace závodníků na LUS. • P ČAS jmenovalo složení komise 
mládeže ČAS, komise rozhodčích ČAS, ekonomické komise ČAS, soutěžní komise ČAS. • P ČAS schválilo změnu 
článku 22 Soutěžního řádu družstev. • 

Karolína Farská

• AKTUÁLNĚ 

Ostrava uvidí v září 2018 světovou atletickou elitu – buďte u toho! 

Po mládežnických šampionátech v  letech 2007 (do 17 let) a 2011 (do 22 let) přivítá hostitel každoroční 
Zlaté tretry také Kontinentální pohár, konkrétně ve dnech 8. a 9. září 2018. Druhý zářijový víkend příštího 
roku se tak fanoušci atletiky mohou těšit na další úžasnou atletickou podívanou.

Už v době mistrovství světa v Londýně, 7. srpna, tedy přesně o 1 rok, 1 měsíc a 1 den dříve, bude v síti Ticketpor-
tal (www.ticketportal.cz) oficiálně spuštěn prodej vstupenek. Ceny lístků začínají na 150 korunách za jeden den, 
v nejvyšší kategorii pak stojí 500 Kč. Připraveny jsou poloviční slevy pro seniory (65+), děti do 130 cm, či vozíčkáře 
(jejich doprovod za symbolickou 1 Kč).
Čeští atletičtí fanoušci budou moci získat vstupenky ještě před 7. srpnem. Atletické oddílů a kluby budou obeslá-
ny s nabídkou předprodeje. Případní zájemci se ale mohou ozvat pro informace také přímo na mail: 
ticketing@ostrava2018.org.

O soutěži
Světový pohár, klání výběrů kontinentálních šampionů proti velmocím, začal psát svou historii v roce 1977. V Kon-
tinentální pohár, kde už se střetávají výhradně ti nejlepší z  jednotlivých světadílů, se soutěž proměnila teprve 
nedávno, zatím se konala ve Splitu (2010) a Marrákeši (2014). V této nejvyšší světové atletické soutěži družstev 
tedy startují výběry čtyř kontinentů (Evropa, Amerika, Afrika a společný tým Asie a Oceánie), v každé disciplíně dvě 
ženy a dva muži za každý tým. Vzhledem ke štědré finanční prémii je o start velký zájem i mezi absolutní světovou 
špičkou.

Michal Procházka 
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• TÉMA 

ME družstev – Lille: Na počtvrté setrvání mezi elitou 

Třikrát se český tým v  superlize evropského šampionátu neudržel, a  vždycky to bylo jen o  pár bodů. 
Po prvním těsném sestupu v Leirii 2009 mělo o dva roky později ve Stockholmu po zpětně prokázaném 
dopingu soupeřů setrvat mezi elitou, jenže tresty přišly až poté, když se mezitím odehrál další ročník. Do 
třetice „všeho zlého“ si reprezentace v Brunšviku 2014 záchranu na ploše vybojovala, sebrala jim ji však 
neférovost soupeře a necitlivost jury. Jistotou byly naopak návraty zpět z první ligy: v Budapešti 2010, 
Dublinu 2013 i Heraklionu 2015 čeští atleti vždy pohodlně postoupili zpět.

Až francouzské Lille, 23. až 25. června 2017, změnilo tuto méně příjemnou část zavedeného schématu. „Osmé 
místo výborné, úžasné. Jsem pyšný na celý tým, a těším se za dva roky,“ zněla slova šéftrenéra Tomáše Dvořáka 
po čtvrtém pokusu, jenž poslal Čechy do Bydhoště, kde se elita sejde za dva roky. Zde je čeká další dostaveníčko 
spolu s letos superligovým Německem, Polskem, Francií, Velkou Británií, Španělskem, Ukrajinou, Itálií a Řeckem, 
a utkají se také s postupujícími z první ligy Švédskem, Finskem (hostilo ve Vaase) a Švýcarskem.
Jestli si reprezentační družstvo vedlo v Lille v porovnání s předešlými pokusy o udržení superligy lépe, férově říct 
nelze. Chybělo Rusko, startujících tak bylo jen jedenáct, čímž se snížily body v disciplíně na maximálních jedenáct 
a zároveň počet sestupujících týmů na dva (a padají samozřejmě i Rusové). Pokud bychom přičetli hypotetický 
bod za všechny závodníky, kteří měli zaznamenaný výkon, byl by český zisk 253,5 bodu, tedy výrazně více než 
při předchozích účastech, třeba oproti dosud nejvyššímu zisku ve Stockholmu o 34,5 b (30,5 proti revidovaným 
výsledkům).
Více k tématu – pohled do historie ME či report z Lille – v právě vydaném časopise Atletika, č. 2/2017.

Michal Procházka

• JEDNÁNÍ KAS 

KARLOVARSKÝ KAS | 3. ČERVENCE
Jednání vedl Jacek Přibáň. • Kontrola úkolů. • Dotace – informační dopisy na kluby došly, peníze na účtu. • Infor-
mace z nejvyšších pater atletiky - Tretra Ostrava Jacek Přibáň. • Dosavadní průběh soutěží v pořádku. Plánovaný 
přebor atletických přípravek připravuje ŠAK Chodov, 3. kolo st. a 2. mladšího žactva rovněž. • M ČR – Zekuciová 
dodá písemné hodnocení do dalšího jednání VV. • LODM – 1x medaile, 2x 4. místo – Zekuciová dodá písemné 
hodnocení do dalšího jednání VV. • SCM. • Další jednání v úterý 29. 8.

PLZEŇSKÝ KAS | 29. ČERVNA
Jednání zahájil předseda PKAS Petr Konop. • Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. • Výbor PKAS 
zhodnotil tyto proběhlé závody: oblastní mistrovství ve vícebojích; MČR dospělých; MČR dorostu a juniorů; Olym-
piáda dětí a mládeže; oblastní mistrovství jednotlivců žactva. • VV se zabýval přípravou Mezikrajového utkání 
ml. žactva (28. 9.). • VV PKAS projednal dopis vedoucího oddělení mládeže ČAS pana Mgr. V. Ruse, ve kterém 
žádá o změnu znění zápisu VV PKAS z května 2017. VV rozhodl, že znění zápisu doplňovat, ani měnit nebude. 
Důvodem je nepřesná argumentace jmenovaného oproti usnesení z VH PKAS a zápisu VV PKAS. • Předsedkyně 
komise mládeže pí Prokopová hovořila o  testování mládeže a o akcích spojených s projektem „Jsem atlet“. • 
PKAS schválil ceny za měření závodů krajskou kamerou. • Sekretář Hubáček informoval VV o podání žádosti na 
granty, vypsané ve 2. kole Plzeňským krajem. • Hospodář pan Bastl poskytl zprávu o hospodaření. • Příští jednání 
výboru PKAS se uskuteční dne 24. 8. 2017.



JIHOMORAVSKÝ KAS | 23. ČERVNA
22. 6. byly spuštěny nové webové stránky JmKAS. • Mezikrajové utkání mladšího žactva, 28. září 2017, Olomouc. 
• Ctibor Nezdařil předložil výboru Žádost o finanční příspěvek na Evropské hry EKAG 2017 ve výši 20.000 Kč, 
výbor schválil příspěvek 10.000 Kč. •Zbyněk Chlumecký oznámil 2 termíny soutěže družstev ml. žactva na září 
společně s Hustopečí. Rozhodnutí výboru ohledně soutěže družstev mladšího žactva skupiny Břeclav, se nebude 
měnit. • Řídícího soutěže družstev staršího žactva pro rok 2017 se ujme Ctibor Nezdařil. • Jiří Proch přes prázd-
niny vytvoří návrh skupin mladšího a staršího žactva. • Na výbor se bude také zvát revizor JmKAS Karel Walter. • 
Byla odsouhlasena žádost Plachého – Uni Brno na příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořádání Přeboru JMK v pře-
spolním běhu. • Ctibor Nezdařil – zadá výrobu „Baneru“ s novým znakem JmKAS pro potřebu reprezentace kraje.

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 19. ČERVNA 
Proběhla kontrola zápisu. • Předseda Nejezchleba zhodnotil činnost MSKAS od valné hromady. • Průběh soutěží 
na dráze – vše probíhá bez větších problémů. • Termínovka na červenec. • Zvolánek předložil plán práce na druhé 
pololetí. • Szmeková informovala o průběhu MČR v Třinci, bylo výborně uspořádáno, drobné závady, které se 
objevily, neovlivnily průběh závodu. Děkujeme pořadatelům v Třinci za odvedenou kvalitní práci, zejména Emilce 
Szmekové a Standovi Sajdokovi. Za přípravu pátečních závodů v tyčce děkujeme i Martinu Olšerovi a Aleši Mikovi 
z SSK Vítkovice. • Kritika MČR ve vícebojích v Kladně, malá účast závodníků – pro příští sezónu bude SK MSKAS 
trvat na určení přesných kritérií výběru pro víceboje. • Klepek v diskuzi upozornil na nutnost certifikace zařízení 
(vážení, měření), dále certifikace časomíry. • Klepek upozornil na to, že kluby a oddíly jsou povinni zasílat výsledky 
ke zpracování na statistiku. • Šuška upozornil, že kluby a oddíly musí poslat na ČAS všechny propozice závodů, 
které pořádají tak, aby byly v kalendáři ČAS. •Korbel upozornil, že Sokol Opava bude pravděpodobně pořadate-
lem baráže 10. září. • Hospodářka Zvolánková shrnula stav hospodaření za 1. pololetí s tím, že proběhla schůzka 
s p. Dočkalem z Olomouce, aby byla přijata společná strategie k rozpočtu na rok 2018. • Na závěr popřáli členové 
výboru předsedovi k jeho jubileu. • Termín příštího jednání – pondělí 28. 8.

JIHOČESKÝ KAS | 13. ČERVNA
Mistrovství Čech družstev staršího žactva 16. 9. 2017 uspořádá T. J. Sokol České Budějovice. • Bahenský z dů-
vodu ne zcela ideálního zdravotního stavu uvolnil své místo na LODM, náhradníkem určen V. Veith. • VVJKAS 
byl upozorněn na chybu v nominaci, nebyl do ní zařazen Jan Podlešák (Blatná). Omyl byl způsoben chybou ve 
statistice ČAS. VVJKAS nabídl Podlešákovi účast na LODM, ten se rozhodl tuto nabídku nevyužít. VVJKAS se 
za tuto chybu omlouvá. • Dopis na krajský úřad s kritikou poměrů v jihočeské atletice. • VVJKAS plně stojí za 
výsledky z Veselí nad Lužnicí, věří, že vše proběhlo dle pravidel. • VVJKAS vyzývá prostřednictvím klubů všechny 
členy atletického dění v JČ kraji (trenéry, rozhodčí, závodníky, rodiče, funkcionáře, ...), aby se chovali na sportov-
ních akcích tak, abychom dávali dobrý příklad dětem a mládeži na našich stadionech. • Příští VVJKAS proběhne 
v pondělí 4. 9.

PAS | 13. ČERVNA 
Schválení programu jednání. • Kontrola úkolů z 2. jednání výboru PAS, doplnění a  schválení zápisu z  tohoto 
jednání. • Informace k zabezpečení školení trenérů a rozhodčích Pražským atletickým svazem. • Informace k za-
bezpečení účasti družstva Prahy na LODM. • Podklady k zabezpečení vyúčtování Grantu hl. m. Prahy za období 
2016/2017. • Projednání zásad k úpravě předloženého Grantu hl. m. Prahy pro rok 2017 a schválení konečného 
rozdělení na jednotlivé realizátory na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy přidělit Pražskému atletickému 
svazu pro rok 2017 částku ve výši 8,000.000 Kč. • Výbor se seznámil s odpovědí sekretariátu ČAS na dopis před-
sedovi ČAS. Členové výboru s řadou skutečností uvedených v odpovědi nesouhlasí. • Výbor se zabýval dvěma 
písemnými stížnostmi na jednání ředitele závodu přeboru Prahy dorostu a juniorů, které obdržel předseda PAS. 
Výbor uložil projednat došlé stížnosti s předsedou atletického oddílu USK Praha. • Informace předsedy soutěžní 
komise k problematice přebornických soutěží v Praze. • Úprava příspěvků za uspořádání přeboru Prahy družstev 
roce 2017.
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• KALENDÁRIUM 

ČERVENEC
Bartek Jan, *19. 7. 1947 Šumvald; oštěpař. Začínal v  Lokomotivě Šumperk (1960-64, trenér B. Kyselý), poté 
Lokomotiva Olomouc (1965-67, trenér B. Kyselý), Dukla Banská Bystrica (1968-75, trenér A. Hunčík), TŽ Třinec 
(1976-79), Lokomotiva Olomouc (1980-85). Mistr republiky 1972 a 1978. V dresu Dukly Banská Bystrica držitel čs. 
rekordu 79,78 (1969) a reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1969-73), z toho 1x EP. Os. rekord: oštěp 79,78 (1969).
Břečka Petr, *7. 7. 1962 Opava; sprinter. Začínal ve Slezanu Opava (1973-81, trenéři otec František, 1978 K. Drlík), 
poté RH Praha (1982-87, trenér A. Litera), AC Praha 1890 (1988). Účastník MS 1983 (4x400 m 4.). Čs. mistr 1984 
(4x100 m), 1985 (4x400 m), 1986 (400 m, 4x400 m), mistr ČR 1981, 1983-86 (200 m), v hale 1983 (50 m) a 1984 
(4x100 m). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1983-87), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,63h (1984) a 10,64 
(1983), 200 m 20,96 (1983), 400 m 46,33 (1985).
Čapková Tereza, *24. 7. 1987 Příbram; běžkyně. Závodila za ASK Slavia Praha (2004-06), poté USK Praha (od 
2007, trenér J. Pernica). Účastnice ME 2005 v krosu (juniorky 27.), MSJ 2006 (1500 m 7.), ME 22 2009 (1500 m 
rozb.), ME 2012 (1500 m 6.) a OH 2012 (1500 m rozb.). Mistryně ČR na 1500 m (2006, 2009 a 2012) a na 800 m 
a 4x400 m (2011), v hale mistryně na 800 m (2008 a 2010-12) a členka štafety 4x400 m (2008). Reprezentovala 
v 8 mezist. utkáních (2006-11). Os. rekordy: 400 m 55,78 (2011), 800 m 2:01,91 (2011), 1500 m 4:08,27 (2012), 
5000 m 17:53,45.
Duchoň Svatopluk, *22. 7. 1907 Plzeň, †14. 9. 1981 Praha; činovník, od 1932 členem SK Slavia Praha, byl zakla-
datelem a redaktorem čas. Lehká atletika vydávaným SK Slavia Praha (1933-35). V letech 1939-40 zvolen účetním 
ČAAU, 1940-45 mezinár. sekretářem ČAAU.
Fišer Václav, Mgr., *9. 7. 1947 Klatovy; trojskokan, trenér. Čestný člen ČAS. Začínal v TJ Klatovy (1963-65, trenér 
A. Boldan do 1967), poté Škoda Plzeň (1966-67), Dukla Praha (1968-79, trenér Z. Melichárek). Účastník OH 1972 
(kval.), ME 1971 (5.), HME 1972 (10.). Mistr ČR 1970 (dálka), 1973, 1975 v hale a 1977 (trojskok), čs. mistr 1970 
(dálka, trojskok), 1972 (trojskok v hale i na dráze). Držitel 3 českých rekordů v trojskoku 16,47 (1970)-16,62 (1972). 
Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1968-78), z toho 2x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér v Dukle Praha 
(1978-89), do 1997 šéftrenérem. Od 1992 předsedou TR a člen VV ČAS. 1997-2009 šéftrenérem české reprezen-
tace, 2010-2015 vedoucí odd. soutěží ČAS. Významní svěřenci: J. Leitner, Z. Mazur, Z. Hanáček, M. Gombala, I. 
Krsek, J. Priščák, I. Slanař, R. Zrun a další. Publikoval v Atletice, skriptech FTVS UK i jinde. Spoluautor publikace 
„Atletické skoky“ (2003). Os. rekordy: 100 m 10,6 (1973), dálka 781 (1973), trojskok 16,62 (1972).
Havlíčková Ludmila, provd. Husáková, *10. 7. 1902 České Budějovice; všestranná atletka. Začínala jako plav-
kyně v SK Slavia Praha, byla brankářkou nár. družstva házenkářek, s atletikou začala v SK Slavia Praha (1921-26). 
Účastnice I. SŽH 1922 (100 y rozb.). Mistryně republiky 1923 a 1925 (výška), 1925 (koule obouruč). Držitelka čs. 
rekordu 136,5 ve skoku do výšky (1923). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1922-25). Os. rekordy: výška 137 
(1925), dálka 456 (1922), disk 28,31 (1925).
Hiklová Danuše, provd. Andrlová, *26. 7. 1927 Brno; sprinterka, překážkářka. Začínala v SK Moravská Slavia 
Brno (1944-45), poté Sokol Brno I  (1946-50), Zbrojovka Brno (1951), TÚTVS Praha (1952-54), Slavia Nymburk 
(1955-56). Účastnice ME 1946 (100 m rozb., 200 m smf.). Vítězka IX. světových akademických her v Paříži 1947 na 
200 m. Mistryně republiky 1947 a 1949 (200 m), 1951 a 1953 (dálka), 1946 (pětiboj), 1947 (trojboj), 1946-47, 1949 
a 1952-53 (4x100 m), 1946-47 a 1952-53 (4x200 m). Držitelka čs. rekordů na 200 m 26,0 (1947) a 25,5 (1949), na 
80 m př. 11,8 a 11,7 (1951), 3 ve štafetě 4x100 m 49,8 (1947)-49,0 (1953) a 4x200 m 1:47,5 (1951)-1:43,6 (1953). 
Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1946-53). Členka výboru atl. ústředí jako ved. reprezentantek (1949), mpř. 
ústředí (1951-52). Os. rekordy: 100 m 12,6 (1948), 200 m 25,5 (1949), 80 m př. 11,7 (1951), dálka 556 (1953).
Jahoda Lubomír, *29. 7. 1917 Libochovice, †19. 11. 2009; sprinter. Startoval za VS-NSK Praha (1934-45). Člen 
mistrovských štafet 4x100m (1937, 1941-42). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1937), účastník Světových 
studentských her v Paříži (1937). Za války náčelníkem atletů NSK, vydával Zpravodaj atletů NSK. Ve VS-NSK byl 
trenérem sprintu, zejména mládeže, poté předseda Spolku posluchačů TV. Os. rekordy: 100 m 11,0 (1936), 200 m 
23,0 (1935), dálka 633 (1934).
Kittel Adolf, *4. 7. 1902 Jablonec n. N.; čs. běžec německé národnosti. Začínal v Jablonci n. N. (GSV Gablonz), 
1929 opustil závodní dráhu a vystěhoval se do Španělska. Účastník OH 1928 (800 m rozb., 1500 m 8.). Mistr 
republiky 1928 (800 a 1500 m). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1926-28). Os. rekordy: 800 m 1:58,9 (1928), 
1500 m 4:00,4 (1928), 5000 m 16:11,0 (1927).

5
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Klvaňa Filip, *24. 7. 1977 Brno; sprinter. Začínal v AC Moravská Slavia (1991-2003, trenéři M. Krčma a F. Nemetz), 
poté Dukla Praha (2004, trenér L. Svoboda), AC Syner Turnov (2005-07), AK Kroměříž (od 2008). Účastník ME 22 
1999 (4x100 rozb., 4x400 m rozb.), ME 2006 (4x400 m rozb.). Mistr ČR 2006-07 (400 m v hale), 2010 (4x400 m). 
Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1999-2006). Os. rekordy: 200 m 21,39 (2006) a 21,15w (2010), 400 m 46,55 
(2006).
Lefler Miroslav, *6. 7. 1927 Ústí nad Labem, †23. 5. 2012 Ústí nad Labem; činovník, rozhodčí, od 1953 pracovník 
KV ČSTV v Ústí n. L., od 1969 tajemník OV ČSTV. Začínal v DTJ Jinočany 1941-45, 1946 zakladatel atl. oddílu 
v Sokole Ústí n. L., později Slovan-Spartak Ústí n. Labem. Od 1953 člen kraj. výboru atl. severních Čech, org., 
hosp. a sportovně technická komise. Ve VAS ÚV ČSTV předsedou STK 1984-89, ve VAS ČÚV ČSTV předsedou 
STK 1970-83. Čestný člen ČAS (2011).
Margoldová Miroslava, provd. Malíková, *12. 7. 1952 Pucioasa (Rumunsko); běžkyně. Závodila za Zbrojovku 
Brno (1969-78, trenér J. Šrámek), poté VŠ Praha (1979-80, trenér M. Bureš). Účastnice ME 1978 (3000 m 24.). 
Mistryně ČR 1974 (kros), 1976 (1500 m, 3000 m), 1979 (1500 m v hale). Čs. mistryně 1974 (kros), 1976 (3000 m), 
1979 (1500 m v hale). Reprezentovala v 15 mezist. utkáních (1971-77), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 800 m 2:07,1 
(1976), 1500 m 4:14,32 (1978), 3000 m 9:17,4 (1978).
Ondruška Miroslav, *25. 7. 1937 Kalinov (Slovensko); statistik. Od 1972 pracuje jako statistik původně Jihomo-
ravského svazu, později pro celou Moravu. Věnuje se především ženské atletice, zpracovává roční české tabulky 
žen. Specializuje se na skoky v Česku, Slovensku i ve světovém měřítku. Zpracovává Zlatou tretru, MER, MJO 
a nejlepší výkony na území ČR a SR. Člen ATFS od 1972.
Petřík Otakar, Dr., *17. 7. 1877, †9. 2. 1955; činovník, člen AC Sparta Praha, mpř. ČAAU, předsedou od září 
1903 do června 1904. Majitel a vydavatel časopisu "Sportovní listy". Mpř. ČOV, hl. rozh. závodu Běchovice-Praha 
1904 a 1905.
Pospíšil Jan, *2. 7. 1947 Kyjov; překážkář, vícebojař, trenér a manažer. Závodil za Universitu Olomouc (1970), Slávii 
Kroměříž (1972-73), TJ Gottwaldov (1974) a Zbrojovku Brno (1975). Od 1970 postupně trenér TSM, SŠ a SVS 
v Brně (1974-1985), SVS ministerstva školství (1985-87), Dukla Praha (1990-93), od 1994 podnikatel v oblasti spor-
tu. Podílí se na organizování tréninkových táborů, spolupracoval s řadou zahr. atletů. Významní svěřenci: J. Železný, 
I. Kováč, P. Bureš, P. Marinčič, I. Dembická, Y. Tesařová (manželka-viz heslo), A. Höffer, J. Hudec, J. Kučerová, J. 
Sýkora, J. Poděbradský a další. Přednášel o problematice hodu oštěpem, překážkovém běhu na 110 m př. a ma-
nažerské činnosti ve sportu. Os. rekordy: 110 m př. 14,9 (1974), desetiboj 6784 (1974).
Staňová Renata, *31. 7. 1967 Brno; dálkařka, vícebojařka. Začínala jako tenistka (1974), s atletikou na ZDŠ Jab-
lonec nad Nisou (1978-79), poté LIAZ Jablonec (1980-98, trenéři Rozmahel, Pecháčková, Kraus, M. Semerád, od 
1983 J. Cikán). Mistryně ČR 1991 (oštěp). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1987). Po ukončení závodní činnosti 
pracuje ve vedení TJ LIAZ Jablonec n. N. Os. rekordy: 200 m 25,30 (1984), 800 m 2:31,51 (1984), 100 m př. 
14,65 (1984), výška 171 (1984), dálka 633 (1984), trojskok 12,72 (1998), koule 13,61 (1986), oštěp 50,28 (1991), 
sedmiboj 5532 (1984).
Suchánková Libuše, *8. 7. 1952 Duchcov; sprinterka, běžkyně. Závodila za Slavii Brandýs nad Labem (1965-73). 
Mistryně ČR 1971 (4x100 m). Čs. mistryně 1973 (800 m). Držitelka 3 rekordů ve štafetě 4x400 m 3:45,7 (1969)-
3:39,9 (1973). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1969-73). Os. rekordy: 100 m 12,0 (1971), 200 m 24,6 (1973), 
400 m 55,4 (1971), 800 m 2:09,3 (1973).
Suchovská Erika, *27. 7. 1967 Hodonín; sprinterka. Držitelka stříbrné medaile na 200 m z HME 1996. Začínala 
jako volejbalistka v Bzenci (1980), s atletikou na Gymnáziu Kyjov (1984), poté Geotest Brno (1986-87), Univerzita 
Brno (1988-93), ACP Brno (1994-96, trenér od 1986 J. Sečkář), AK Zlín (1997-2001, trenér M. Nožička), LIAZ 
Jablonec n. N. (2002-03). Účastnice ME 1994 (200 m smf., 4x400 m 5.) a 1998 (200 m 8.), MS 1995 (200 m rozb.), 
HME 1996 (200 m 2.), HMS 1997 (200 m smf.) a 1999 (200 m smf.). Mistryně ČR 1989 (100 m, 200 m), 1990 (50 
m a 200 m v hale, 100 m, 4x400 m), 1991-93 (4x100 m), 1994 (100 m, 200 m), 1995 (200 m), 1996 (400 m v hale), 
1997 (200 m v hale), 1998 (100 m), 1999 (200 m v hale, 100 m). Čs. mistryně 1989 (100 m, 200 m), 1990 (200 m 
v hale a na dráze), 1992 (200 m a 4x 100 m). Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1992-2002), z toho 7x v EP. 
Os. rekordy: 100 m 11,34 (1996), 200 m 22,96 (1998), 400 m 52,08h (1996) a 52,99 (1993).
Ševčíková Marcela, provd. Novotná, *28. 7. 1962 Frýdek-Místek; překážkářka. Původně lyžařka, s atletikou za-
čínala ve Slezanu Frýdek-Místek (1973-80, trenéři B. Rajnoch, od 1975 J. Kupčák), poté Vítkovice (1981-83, trenér 
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J. Slanina), Slavia IPS Praha (1985-86, trenér P. Novotný), Bohemians Praha (1989-91), SK Slavia Praha (1992-95). 
Účastnice MS 1983 (400 m př. rozb.). Mistryně ČR 1982 (400 m v hale), 1990 a 1992 (400 m př.), 1990 (4x100 m), 
1992 (4x 400 m). Čs. mistryně 1981 (4x400 m) a 1991 (400 m př.). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1990-93), 
z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,27 (1981), 11,8 (1982) a 12,16w (1982), 200 m 24,47 (1983), 400 m 53,81 
(1982), 400 m př. 56,45 (1983).
Tebichová Milena, *17. 7. 1962 Tábor; překážkářka. Začínala s kanoistikou (1973), s atletikou v RH České Budě-
jovice (1974-78, trenér L. Koczka, od 1977 B. Petrák), poté RH Praha (1979-89, trenér Z. Holler). Účastnice MEJ 
1979 (100 m př. rozb.). Mistryně ČR 1986 (50 m př. v hale), 1978, 1985 a 1987 (100 m př.). Čs. mistryně 1986-87 
(100 m př.) a 1980 (4x100 m). Reprezentovala v 11 mezist. utkáních (1978-1988), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 
m 12,12 (1978), 100 m př. 13,55 (1987).

SRPEN
Baslová Markéta, *30. 8. 1977 Karlovy Vary; oštěpařka. Závodila AC Start K. Vary (1994-2003), po skončení 
závodní činnosti trenérka v oddíle, zapojena v západočeské oblasti. Os. rekord: 45,31 (2002).
Bena Josef, *3. 8. 1902 Mariental (Německo), †19. 12. 1989; běžec. Závodil za AC Sparta Praha (1922-44). 
Účastník ME 1934 (maraton nedok.), Lidových her 1936 v Barceloně. Mistr republiky 1933 a 1935 (maraton). Člen 
maratonské komise. Os. rekordy: 10 000 m 33:59,0 (1940), maraton 2:38:28 (1940).
Bilík Ivo, *2. 8. 1962 Benešov u Prahy; trojskokan. Začínal jako košíkář (1975), s atletikou ve Spartě ČKD Praha 
(1977-85, trenér V. Ráž), poté RH Praha (1986-87), AC Sparta Praha (1988-91), Agro Kolín (1992-93), AC Sparta 
Praha (1994). Účastník MEJ 1979 (kval.) a 1981 (6.). Čs. mistr v hale (1987), mistr ČR v hale i na dráze (1982 
a 1984), ve štafetě 4x100 m (1982). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1980-89). Os. rekordy: 100 m 10,83 (1984), 
dálka 741 (1984), trojskok 16,62 (1986).
Bukvic Pavel, *16. 8. 1987 Jilemnice; kladivář. Závodil za AC Syner Turnov (2001-10). Účastník MSJ 2006 (kval.), 
ME 22 2009 (9.). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (2002-09). Os. rekord: kladivo 68,79 (2009).
Calda Jaroslav, *8. 8. 1952 Nový Bor; trojskokan. Začínal v Lokomotivě Děčín (1968-73, trenéři Č. Štěpán, J. 
Janák), poté Dukla Banská Bystrica (1974-75, trenér F. Vavrinčík 1974-77, dále bez trenéra), Lokomotiva Děčín (od 
1976). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1975). Působí jako trenér, stále se zúčastňuje veteránských závodů. Dcera 
Daniela Caldová. Os. rekordy: dálka 736 (1973), trojskok 15,40 (1975).
Fassati Miloslav, generál, *20. 8. 1887 Lázně Bělohrad, †3. 10. 1962 Praha. Literárně činný (psal fejetony a bás-
ně), v první svět. válce na podzim 1914 přeběhl k Rusům, domů se vrátil jako legionář přes Vladivostok a USA. 
Stal se důstojníkem gen. štábu, od 1935 generálem v Mladé Boleslavi, kde založil první sport. rotu v armádě. 1938 
měl na starosti výstavbu opevnění na hranicích, 1939 převeden do vládního vojska, pak penzionován. Stal se mpř. 
atletů AC Sparta Praha a od 1946 předsedou ČsAAU, znovu zvolen předsedou v březnu 1947 a v únoru 1948. 
V čele atletiky až do přechodu všech sportů do ČOS v červnu 1948. Pak mpř. atl. ústředí, pracoval později v atl. 
ústředí v propag. výchovné komisi, v STK, v komisi chodecké a v maratonské. Vydal knihy "Chodecký sport" (1954) 
a "Běhy mimo dráhu" (1958). Člen RR čas. Atletika 1957-62. Otec Miloše Fassatiho.
Hradil Otakar, *19. 8. 1922 Olomouc; činovník, trenér 1946-70, z toho 1946-48 LOSK Hejčín, 1949-69 Sigma 
Olomouc, rozhodčí I. tř. V Lokomotivě Olomouc od 1969, předseda oddílu 1986-90, od 1969 předseda okresního 
atl. svazu, od 1975 mpř. krajského atl. svazu, pak SM oblasti. Publikace: "Sborník 70 let atletiky Střední a Severo-
východní Moravy 1923-1993" jako ved. redakční rady.
Janoušek Jiří, *2. 8. 1967 Cheb; sprinter. Začínal v RH Cheb (1976-86, trenéři do 1978 manž. Divišovi, P. Učík), 
poté RH-PSK Olymp Praha (1987-91, trenér od 1986 M. Zahořák), Dukla Praha (1992-95). Účastník HME 1992 
(400 m smf.). Mistr ČR na 400 m v hale (1987, 1988, 1991, 1992), na dráze (1989), ve štafetě 4x100 m (1991), ve 
štafetě 4x400 m (1987, 1989 a 1991). Čs. mistr na 400 m v hale (1991 a 1992), na dráze (1992), ve štafetě 4x400 
m (1986, 1989 a 1992). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1988-92), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,98 
(1991), 200 m 21,42h (1988) a 21,50 (1991), 400 m 46,46 (1992).
Jičínský Ladislav, *20. 8. 1932 Pardubice, †2. 10. 2005 Pardubice; trenér, činovník, rozhodčí, trenér 1956-96. 
Člen Dynama-AC Pardubice, v oddíle 10 let tajemníkem, člen východočeského KAS 1960-96. Člen revizní komise 
ČAS 1988-96, krátce její předsedou.
Křížová Lucie, provd. Vikartovská, *15. 8. 1987 Bruntál; běžkyně. Začínala v Olympii Bruntál (1999-2007, trenér 
J. Urban), poté Hvězda SKP Pardubice (od 2008, trenér R. Šesták). Účastnice MS 17 2003 (800 m roz.), ME 2003 
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v krosu (juniorky 61.) a MS 2004 v krosu (juniorky 95.). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (2002-06). Os. rekordy: 
800 m 2:13,63 (2003), 1500 m 4:28,99 (2003), 3000 m 9:54,78 (2003), 5000 m 18:06,66 (2004) a 17:54,0mix 
(2003), 3000 m př. 10:44,71 (2007).
Kunášek Josef, *5. 8. 1922, †25. 11. 1994 Čáslav; činovník, člen Slavoje Čáslav, organizátor a rozhodčí čáslavské 
atletiky.
Moravčík Zdeněk, *8. 8. 1962 Brno; běžec. Začínal jako fotbalista (1969), s  atletikou v Moravské Slavii Brno 
(1978-82, trenér F. Nemetz), poté RH-PSK Olymp Praha (1983-90, trenér M. Písařík). Účastník MS 1987 v krosu 
(142.). Mistr ČR 1984 a 1987 (kros). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1984-87). Os. rekordy: 1500 m 3:47,46 
(1984), 5000 m 13:49,08 (1984), 10 000 m 28:55,25 (1986).
Semecký Otto, Doc., PhDr., CSc., *1. 8. 1932 Uhříněves; činovník, trenér, rozhodčí. Docent na Vysoké škole 
ekonomické v  Praze, zást. starosty obce Petrovice 1990-1999. Člen NSK-VSK-Sokol Vinohrady Praha. Trenér 
a rozhodčí od 1952. Člen předsed. StČ kraje 1957-69, člen předsednictva ČAS 1969-72, atl. ústředí 1972-1988 
(hospodář ústředí).
Schusterová Alena, provd. Bírová, *13. 8. 1937 Praha, †29. 12. 1999; překážkářka. Závodila za RH Praha (1954-
58, trenér Z. Holler), poté Spartak Praha Sokolovo (1959-66). Mistryně republiky 1965 (80 m př.). Reprezentovala 
v 7 mezist. utkáních (1955-65). Os. rekordy: 80 m př. 11,1 (1965), pětiboj 4179 (1965).
Švajgrová Věra, roz. Nopová, *24. 8. 1932; sprinterka. Začínala v Opavě, pak VŽKG Vítkovice. Reprezentovala v 18 
mezist. utkáních. Os. rekordy: 100 m 12,1 (1957), 200 m 25,3 (1956).
Tomášek Rudolf, *11. 8. 1937 Karlovy Vary; tyčkař. Držitel stříbrné medaile z ME 1962 a EHH 1966. Závodil za 
RH Praha (1955-85, trenér M. Štěpánek, do 1968 Z. Příhoda, dále bez trenéra), TJ Jičín (od 1998). Účastník OH 
1960 (8.) a 1964 (6.), ME 1962 (2.) a 1966 (12.), EHH 1966 (2.), 1967 (9.), 1968 (bez plat. pokusu). Mistr republiky 
1961-67, 1971, v hale 1971. Držitel 15 čs. rekordů 436 (1959)-500 (1966). Reprezentoval ve 36 mezist. utkáních 
(1958-71), z toho 2x v EP. Jako první český tyčkař překonal hranici 5 m (500 cm v Oslo 3. 9. 1964). Ještě v 62 letech 
(1999) skočil 360 cm. Os. rekord: tyč 503h (1966) a 500 (1964).
Ustohal Jiří, *23. 8. 1927, †28. 2. 1999 Zlín; činovník TJ Gottwaldov, 1968-74 předseda oddílu, 1973-78 předseda 
jihomoravské atl. oblasti v Brně.
Vecko Jan, *25. 8. 1907, †24. 2. 1980 Jičín; činovník, rozhodčí, člen TJ Jičín. Od 1942 rozhodčí, později ústř., 
ústř. instr. rozhodčích. Předseda VČ rozhodčích 1957-1980, člen ústř. komise rozhodčích 1970-1980. člen RR čas. 
Atletika 1974-79.
Velebil Václav, Doc., PhDr., *23. 8. 1932 Praha; trenér od 1958 ve Slavii VŠ Praha, kde zastával různé funkce 
včetně předsedy oddílu. Člen výboru TJ, rozhodčí atletiky, národní trenér výšky žen 1963-68, metodik sekce skoků. 
Učitel na katedře atletiky FTVS UK, proděkan. Od 1970 vedoucí vysokoškolské reprezentace. Významní svěřenci:  
V. Bernardová a další. Značná publikační činnost: přes sto titulů, mj. "Skok do výšky" (1962), "Didaktika školní atle-
tiky" (1991) spolu s Dostálem a mnoho dalších statí.

NEKROLOGY

Ve čtvrtek 29. června 2017 ve věku 82 let zemřel Miloň Miller. PhDr. Miloň Miller byl výborným běžcem ASB 
a do dnešního dne například drží absolutní oddílový rekord atletického klubu ze Staré Boleslavi na trati 800 metrů. 
Posléze byl výborným trenérem běžců, který výrazně přesáhl hranice staroboleslavského oddílu a také Středočes-
kého kraje, kde v letech 1966-1972 působil jako člen trenérské rady. V letech 1970-74 byl vedoucím sekce běhů 
a chůze tehdejšího Československého atletického svazu a letech 1977-81 pak ústředním trenérem běhů a chůze 
ČAS a v letech 1981-1990 byl vedoucím oddělení vrcholového sportu ČSTV.

Čest jejich památce
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 12. 8. Velká cena města Opavy .....................................................................................................Opava
 19. 8. Chodská 1500, VC na 100 m a cena J. Mazance na 300 m ..........................................Domažlice 
 19. 8. Velká cena Třebíče ................................................................................................................Třebíč
 20. 8. Cena města v hodu diskem a BANES mítink s memoriály .................................................... Pacov
 22. 8. Mladá Evropa 2017 (do 22 let) ........................................................................ Jablonec nad Nisou
 26. 8. 4. kolo I. a II. ligy mužů a žen ............................................................................... Podle vylosování
 27. 8. Velká cena Kolína .................................................................................................................. Kolín

NEKROLOGY

Ve věku 86 let nás opustil nejstarší maratonec Úpice Jaroslav Mertlík. Jarda byl mnoholetým členem TJ Havlovi-
ce a Maratonstavu Úpice. Kromě běhání po celou dobu funkcionařil, byl ekonomem mnoha mistrovských závodů 
v četně MS a ME. Miloval běhání a "svoje čísla". Jako šedesátník ještě dokázal zaběhnout maraton za 3:20 a ještě 
letos se zúčastnil soutěží v sudoku. Pracoval jako statistik běžeckých závodů a hlavně seriálu Českého poháru 
v bězích do vrchu. Vše zpracovával až do 90. let ručně a bez jediné chybičky. Všechny statistiky měl dlouho ulo-
ženy ve své hlavě a dokázal vždy všem nesrozumitelnosti vysvětlit a dát do pořádku. Byl to člověk, který žil pro 
rodinu, podnikání a sport.

V sobotu 24. června zemřel bývalý předseda atletického oddílu TJ Lokomotiva Beroun Jiří Faltýn starší. Pan 
Faltýn byl dlouholetým trenérem a ústředním rozhodčím.

Zemřel Ivan Ullsperger, běžci, který svého času dokázal porážet Zátopka, bylo 85 let. Narodil se 20. prosin-
ce 1931 v bulharském Svilengradu. Jeho matka pocházela z  Lublaně, otec byl Čech. Přes slovinský Maribor 
a Rakousko se v roce 1944 dostal do Jablonce nad Nisou. Inspirován knihou o Paavo Nurmim začal po válce 
s běháním. Závodil za Jiskru Jablonec nad Nisou (1949-52), ÚDA-Duklu Praha (1953-58) a LIAZ Jablonec (1975-
83). Byl držitelem československého rekordu v oddílové štafetě 4x1500 m 15:26,4 (1954), reprezentoval v šesti 
mezistátních utkáních (1954-57). Všechny jeho osobní rekordy jsou z  roku 1955, a zvlášť ten na desítku budí 
respekt: 1500 m 3:50.4 / 3000 m 8:12.8 / 5000 m 14:09.8 / 10 000 m 29:29.2. Měl splněné limity na ME do Ber-
nu 1950 i olympiádu do Helsinek 1952, ale nominován nebyl. V roce 1955 vyhrál Běchovice v tehdejším rekordu 
31:07,2, dvakrát se stal mistrem republiky na dráhové desítce (1956 a 1957). V několika závodech dokázal porazit 
Emila Zátopka, poprvé při armádním přeboru v přespolním běhu v Českých Budějovicích. Na OH do Melbourne 
se nedostal, jeho kariéru totiž přerušil prodělaný zánět mozkových blan. K běhání se však vrátil (1975-83) a v po-
lovině 70. let vyhrál 25 km na světové veterániádě v Tokiu. Pracoval jako instruktor jemné mechaniky na učilišti 
v Jablonci, atletice zůstal věrný jako činovník a rozhodčí. Ještě koncem května nechyběl na Daňkově memoriálu 
v Turnově. Zemřel 7. června 2017.

Čest jejich památce
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zTYP 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

íí plpplllnnnobbarerreeeerevnvnýýý

lllii

Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy

INZERCE


