
• SLOVO PŘEDSEDY

Nástup jara s sebou přináší tradiční atletické závody mimo dráhu. 87. ročník chodeckého závodu v Poděbradech byl 
letos opět v podobě mezistátního utkání a mezinárodního mítinku Evropské atletiky. Traťový rekord v ženské kategorii 
umocnil naši radost z širokého pole závodníků, které letos do Poděbrad přijelo. Věřím, že výborný zvuk Poděbradského 
chodeckého závodu umocní i kandidatura Českého atletického svazu na pořádání mistrovství Evropy v chůzi družstev. 
Pokud by byla úspěšná, pak by v letech 2021, 2023 a 2025 Poděbrady přivítaly evropskou chodeckou elitu a rodinné 
stříbro české atletiky by dostalo nový a zasloužený lesk. Mistrovství ČR v půlmaratonu v Pardubicích potvrdilo svou 
kvalitu i vzrůstající počet účastníků. Měsíc duben byl i měsícem Valné hromady Českého atletického svazu, která při-
jala důležité úpravy našich stanov potřebné k legislativnímu posílení svazu v podmínkách přijatého zákona o podpoře 
sportu, rejstříku sportu MŠMT a změn ve vypsaných dotačních programech MŠMT. Po 27 letech jsme v Praze úspěšně 
uspořádali Kongres Evropské atletiky. Přivítali jsme evropskou atletickou rodinu, předsedu IAAF i představitele atletic-
kých federací z dalších kontinentů a opět prokázali, že Český atletický svaz dokáže připravit podmínky pro vrcholové 
atletické setkání na nejvyšší úrovni.

Přeji Vám slunečné jarní dny.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k  vám letošní první číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá Kongresem EA, 
který hostila ve dnech 12. – 14. dubna 2019 Praha. Ve Sportovním centru Nymburk proběhla Valná hromada 
ČAS. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský, Královehradecký, a Olomoucký. 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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• ZPRÁVA Z VÝBORU ČAS  |  6. DUBNA 

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2018. Výbor ČAS schválil 
účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2018 podle českých účetních předpisů. Výbor ČAS schválil zvýšení 
vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2018 a závěrečný účet ČAS. • Výbor ČAS schválil pravi-
dla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění zpracování osobních údajů a zaslání povinné 
dokumentace v roce 2019. •  Výbor ČAS vzal na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2018. • 
Výbor ČAS vzal na vědomí informace o organizační a obsahové přípravě zasedání Valné hromady ČAS v roce 2019. • 
Výbor ČAS schválil návrh na udělení titulu Čestný člen ČAS Mgr. Františku Fojtovi. • Výbor ČAS uložil Předsednictvu ČAS 
předložit Výboru ČAS na dalším zasedání strukturu soutěží jednotlivců a družstev v duchu proběhlé diskuse. • Výbor ČAS 
projednal a schválil termín konání dalšího zasedání na 22. listopadu v Golf resortu Kunětická hora. •
 Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO  |  25. DUBNA 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. •  Předsednictvo vzalo na vědomí návrh hlavních termínů roku 
2020. •  P ČAS uložilo vypsat poptávkové řízení na pořádání mistrovství ČR 2020 a mistrovství ČR mužů a žen na dráze 
2021. •  P ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR dle přiloženého přehledu. •  P ČAS projednalo informace 
poskytnuté auditorem – společnosti Adamec Audit, s. r. o. v dopise zaslaném vedení ČAS. •  P ČAS schválilo směrnici 
ČAS o členství ČAS. •  P ČAS schválilo směrnici ČAS o evidenci členské základny v ČAS. •  P ČAS schválilo nominaci 
závodníků a vedení výpravy pro EP v chůzi 2019 (Vít Hlaváč -  20 km, Lukáš  Gdula – 50 km, Rostislav Rožnovský
– 10 km). •  P ČAS zhodnotilo jednotlivá vystoupení reprezentantů na MU v chůzi 2019, konaném v Poděbradech, vzhle-
dem k jejich dosaženým výkonům jako uspokojivé, ale celkové vystoupení reprezentantů vůči světové konkurenci jako 
neuspokojivé. •  P ČAS schválilo způsob tvorby návrhu nominace pro EH (Minsk/BLR – 23. – 28. 6. 2019). •  
 Karolína Farská

• VALNÁ HROMADA ČAS  |  7. DUBNA 

V neděli 7. dubna 2019 proběhla ve Sportovním centru Nymburk Valná hromada ČAS. 
Jednání valné hromady Českého atletického svazu vedli předseda ČAS Libor Varhaník a ředitel ČAS. Tomáš Janků.
VH ČAS
- uctila památku zesnulých za roky 2017-2019.
- schválila pořad jednání.
- zvolila členy mandátové komise, volební komise a ověřovatele zápisu.
- jmenovala hlavního struktátory.
- vzala na vědomí vystoupení předsedy ČAS Libora Varhaníka.
- udělila a předseda ČAS slavnostně předal titul „Čestný člen ČAS“ Františku Fojtovi.

Předseda mandátové komise Tomáš Nakládal následně přednesl zprávu mandátové komise (z pozvaných 141 delegátů 
je přítomno 129 (91 %). Valná hromada ČAS vzala na vědomí zprávu mandátové komise.
Byla projednána zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS za období od posledního zasedání VH ČAS. VH ČAS vzala 
na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady ČAS. VH ČAS vzala na vědomí zprávu Arbitrážní rady ČAS od posledního 
zasedání VH.
VH ČAS
-  určila auditorem pro ověření výroční zprávy a účetní uzávěrky ČAS za roky 2019 a 2019 společnost Adamec audit, 

s.r.o.
-  zvolila 118 hlasy Jakuba Kubálka předsedou Komise rozhodčích ČAS. Jakub Kubálek byl současně odvolán z funkce 

člena Dozorčí rady.
- zvolila členy Dozorčí rady ČAS: Josef Fuka (105 hlasů), Dušan Molitoris (115 hlasů).
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Byl projednán a následně přijat návrh nových Stanov ČAS.
Byly projednány a schváleny návrhy nového Jednacího řádu Valné hromady ČAS, nového Volebního řádu Valné hromady 
ČAS a nového Statutu Dozorčí rady ČAS.
VH schválila organizaci voleb členů Předsednictva ČAS na období let 2021 – 2025.

Petr Jelínek

• TÉMA 

PRAHA HOSTILA KONGRES EA
V pražském hotelu Hilton proběhl Kongres EA. Naše metropole hostila tuto událost po dlouhých 27 letech. Kongres se 
zde naposledy konal v roce 1992. Tentokrát se navíc jednalo po čtyřech letech o Kongres volební. Do Prahy se sjely 
nejen špičky evropské atletiky, ale také například předseda IAAF Sebastian Coe nebo zástupci kontinentálních asociací. 
Delegáti z padesáti členských federací volili vedení evropské atletiky pro období 2019-2023. Volil se předseda, místo-
předsedové i členové rady EA. Pozici předsedy evropské atletiky obhájil 72-letý Nor Svein Arne Hansen, jenž byl jediným 
kandidátem na tuto pozici. Místopředsedové se volili tři. Jedním ze sedmi kandidátů byl i předseda Českého atletického 
svazu Libor Varhaník a jeho kandidatura byla úspěšná. Pro období 2019-2023 tak bude jedním ze tří místopředsedů 
evropské atletiky. „Cítím to jako velký závazek, ale své zvolení beru i jako ocenění české atletiky. Pořádáme významné 
světové a evropské akce. Naši atleti mají výsledky, pracujeme nejen na vrcholové a výkonnostní úrovni, ale také se věnu-
jeme sportu pro všechny,“ uvedl Varhaník. Dalšími dvěma místopředsedy se stali Bulhar Dobromir Karamarinov a Britka 
Cherry Alexanderová. 
Z pětadvaceti kandidátů bylo zvoleno třináct členů Rady EA. Osm z nich bude tuto pozici zastávat nově. V Radě EA je 
momentálně pět žen a osm mužů. 

• Z JEDNÁNÍ KAS 

PLZEŇSKÝ KAS | 4. DUBNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.2/19. VV zhodnotil průběh VH PKAS. Bylo konstatováno, že byla 
menší účast než bylo očekáváno. Bohužel mezi nezúčastněnými kluby byly i některé neomluvené (TJ Sušice, DDM Stod, 
TJ Sokol Plzeň 1, AC Falkon Rokycany). Projednána příprava Krajského přeboru v přespolním běhu. Předseda pan 
Konop seznámil výbor s pokračujícími přípravami v oblasti pořadatelství. Byla probrána problematika přihlášek a vyhla-
šování. Rozhodčí jsou zajištěni. Hospodář pan Bastl přednesl zprávu o stavu konta PKAS. 

OLOMOUCKÝ KAS | 20. BŘEZNA
Projednány návrhy na obsazení členů komisí – zástupců z jednotlivých klubů.  Projednán návrh kandidátů na delegáta na 
VH ČAS. Schválen návrh propozic na konání krajského přeboru na dráze. Za člena v krajské komisi rozhodčích místo ze-
snulého J. Volfa nominoval AK Prostějov PhDr.  Antonína Bůžka Ph.D.  Probíhá aktualizace rozhodčích v databázi ČAS. 
V souvislostí se zařazením soutěže v chůzi mimo dráhu do soutěží družstev navrhuje V. Klvaňa rovněž zařazení vícebojů 
a ½ maratonu do soutěží družstev. Rovněž byla diskutována problematika MČR družstev žactva a omezení počtu startů. 
Byl projednán návrh Výroční zprávy KASO, který bude předložen VH KASO ke schválení. 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 28. ÚNORA
Valnou hromadu zahájil předseda L. Šnajdr, přivítal delegáty i hosty a provedl volbu předsedajícího VH. Předsedou zasedání 
byl zvolen O. Veverka, který dále jednání  VH řídil. Do mandátové komise byli zvoleni: J. Brych, A. Žďárský, K.Kuklová. Zprávu 
přednesl  A. Žďárský. Pozváno bylo 20 delegátů, přítomno 14 delegátů  tj. 70% - VH je usnášeníschopná. Valná hromada 
projednala Výroční zprávu KAS za rok 2018 a schválila ji s úpravami. Zprávu o účetní uzávěrce přednesl  J. Brych a podal  ná-
vrh usnesení  o naložení s výsledkem  hospodaření  KAS. J. Brych předložil Valné hromadě návrh rozpočtu KAS na rok 2019.



• KALENDÁRIUM 

Doležalová Eva, *24. 5. 1979 Brno; dálkařka, trojskokanka. Začínala s volejbalem a košíkovou (1989), s atletikou v Lo-
komotivě Břeclav (1990-98, trenéři J. Horník, od 1991 Z. Chlumecký), poté USK Praha (1999-2002, trenér M. Pogány), 
Lokomotiva Břeclav (od 2003). Účastnice MSJ 1996 (dálka 8., trojskok 11.), MEJ 1997 (dálka kval., trojskok 7.), ME 
22 1999 (trojskok 5.), MS 1999 (dálka kval., trojskok kval.). Mistryně ČR 1999 (trojskok). Reprezentovala ve 2 mezist. 
utkáních (1999), z toho 1x v EP. Os. rekordy: dálka 651 (1999), trojskok 14,19 (1999), oštěp: 41,89 (2005).
Hedvičák Jaroslav, *3. 5. 1959 Dvůr Králové nad Labem; sprinter a dálkař. Závodil za Dynamo Pardubice (1973-78, 
trenér R. Brož), poté VŠ Praha (1979-81). Po ukončení závodní činnosti trenér SG Pardubice. Významní svěřenci M. 
Morkes, J. Neumann, J. Hedvičák. Od 2002 předseda ŠAK Pardubice. Os. rekordy: 100 m 10,6 (1978), dálka 727 
(1978).
Brücknerová Věra, *2. 5. 1969 Brno; běžkyně. Závodila za Zbrojovku Brno (1981-90), Univerzitu Brno (1992-95), 
ACP Plussz Brno (1996-97), PSK Olymp Praha(1998-99). Účastnice ME 1994 v krosu (68.). Mistryně ČR 1989 (1500 
m v hale), 1990 (kros) a 1992 (3000 m). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1989-93), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 
800 m 2:08,00 (1989), 1500 m 4:23,40 (1989), 3000 m 9:46,15 (1994), 5000 m 17:09,50 (1997), 10 000 m 35:09,82 
(1992), půlmaraton 1:20:43 (1994).
Hübner Rudolf, *20. 5. 1944 Praha; výškař. Začínal ve Spartaku Sokolovo (1958-63, trenér J. Kulhánek), poté RH 
Praha (1964-65), Sparta Praha (1966-68), RH Praha (1969-74, trenér od 1968 J. Kovář). Účastník EHH 1966 (13.), 1967 
(4.) a 1968 (4.), ME 1966 (kval.) a OH 1968 (kval.). Mistr republiky 1967. Držitel 3 čs. rekordů 211 (1965)-214 (1967). 
Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1965-68), z  toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér. Manžel Mileny 
Rezkové-viz heslo. Os. rekordy: 218h (1968) a 214 (1967).
Kováč Igor, *12. 5. 1969 Krompachy (Slovensko); překážkář. Začínal v Tatranu Spišská Nová Ves (1979-83, trenér 
Schuller), poté VSŽ Košice (1984-89), AC Sparta Praha (1990-91, trenér L. Svoboda), Dukla Praha (1992). V čs. barvách 
účastník HME 1990 (60 m př. rozb.), 1992 (60 m př. vyř v semif.), ME 1990 (110 m př. rozb.), MS 1991 (110 m př. smf.), 
OH 1992 (110 m př. rozb.), univerziády 1991 (110 m př. 4.). Mistr republiky 1990 a 1991 (110 m př.), 1992 (50 m př. 
v hale). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1990-92), z toho 1x v EP. Jako reprezentant Slovenska bronzový na 110 m 
překážek z MS 1997. V Poháru mistrů a v soutěžích družstev trvale hostoval za Duklu Praha. Os. rekordy: 100 m 10,32 
(1997), 200 m 20,81 (1997), 110 m př. 13,13 (1997).
Molitoris Dušan, *16. 5. 1944 Lednické Rovné; sprinter, dálkař. S atletikou začal v RH Pardubice (1960-62), poté LIAZ 
Jablonec n. N. (1963), Dukla Vyškov (1964-65), LIAZ Jablonec n. N. (1966-75). Od 1966 člen výboru v různých funkcích, 
vedoucí družstva, organizační pracovník, od 2011 předseda oddílu. Ústřední rozhodčí od 1987. Ředitel cca 300 závodů 
od 1970. 1981-90 vedoucí střediska vrcholového sportu v Jablonci n. N., člen komise vrcholového sportu, technický 
vedoucí juniorské reprezentace, člen komise mládeže. Od 2000 řídící pracovník extraligy mužů, 2005-2009 předs. org. 
komise ČAS, od 2009 předs. soutěžní komise.
Musil Vladimír, Ing., *19. 5. 1959 Praha; překážkář. Začínal v ZŠ Jeseniova Praha (1971, trenér J. Goga), poté Bohe-
mians Praha (1973-84, trenér J. Severa), RH Praha (1985), Bohemians Praha (1986-88). Mistr ČR 1979 (400 m) a 1981 
(400 m v hale). Čs. mistr v hale 1981 (400 m). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1979-85), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 
400 m 47,07 (1982), 400 m př. 50,71 (1982).
Pilný Karel, Ing., *19. 5. 1944 Pardubice; překážkář, činovník, rozhodčí a trenér II. třídy. Závodil za Spartak Plzeň (1960-
64), poté Dukla Praha (1965-66), Sparta ČKD Praha (1967-68), Škoda Plzeň (1969-72). Člen Sokola Úvaly od 1973. 
Předseda VAS ČÚV ČSTV a mpř. VAS ÚV ČSTV (1983-88), III. mpř. ČAS (1990), předseda ČSAS (1990-92), předseda 
ČAS (1993-2009), člen VV ČOV (1996-2012), člen soutěžní komise EAA (1991-95), člen Rady EAA (1995-99), pokladník 
EAA (1999-2011), mpř. EAA (od 2011). Ocenění: Veterán IAAF (2005) a držitel stříbrného řádu IAAF Za zásluhy (2007). 
Byl také mpř. ČÚV ČSTV (2004-08). Od 2009 čestný předseda ČAS. Os. rekordy: 100 m 11,3, 110 m př. 14,9 (1969), 
200 m př. 25,1, 400 m př. 56,6 (1963).
Přibáň Jaroslav, sport. pseudonym Jacek *16. 5. 1949 Cheb; činovník, trenér, hlasatel. Od roku 1992 majitel CK Bri-
ga, zajišťující zájezdy na velké atl. akce. Člen RH-SKP Union Cheb. Trenér od 1979, významní svěřenci J. Janoušek, H. 
Zímová, T. Votava. Od 1978 předseda (prezident) klubu SKP Union Cheb, od 1992 předseda Unie sportu okresu Cheb, 
člen a od 1999 předseda ZČ oblasti, od 2001 předseda karlovarského KAS. Od 1990 člen předsednictva ČAS, od 2005 
člen ekonomické komise ČAS, od 2009 místopředseda ČAS.
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Šimánek Jindřich, *27. 5. 1979 Praha; překážkář. Začínal v ASK Slavia Praha (1996-2001, trenér P. Novotný), poté 
Dukla Praha (2002-03), ASK Slavia Praha (od 2004). Účastník ME 2002 (400 m př. rozb.). Mistr ČR 2007 (400 m př.), 
2002, 2005-08 a 2011 (4x400 m). Os. rekordy: 100 m 10,83 (2003), 200 m 21,48 (2007), 400 m 48,08 (2002), 110 m 
př. 14,66 (2002), 400 m př. 50,19 (2002), desetiboj 6593 (2004).
Vašíček Dalibor, *6. 5. 1954 Ostrava; koulař. Začínal na ZŠ s košíkovou, odbíjenou a kulturistikou (1966), s atletikou 
ve Vratimově (1967-68, trenéři otec a učitel Z. Pořízka), poté VŽKG Vítkovice (1969-74, trenér J. Šmíd), RH Praha 
(1975-84, trenér Z. Čihák). Účastník MEJ 1973 (koule 8., disk 5.), HME 1981 (koule 8.), univerziáda 1981 (koule 3.). 
Halový mistr ČR 1981, čs. halový mistr 1981. Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1980-81), z toho 2x v EP. Os. rekor-
dy: koule 19,70 (1980), disk 55,84 (1981).

NEKROLOGY

Dne 5. dubna zemřel ve věku 62 let Přemysl Kočí, jenž byl dlouholetým mladoboleslavským atletickým činovníkem, 
vedoucím družstva mužů, rozhodčím a skvělým vrhačským trenérem. Celý svůj život zasvětil atletice. 

27. března zemřel ve věku 81 let JUDr. Jindřich Skácel. Jindřich Skácel se narodil 30.11.1937 Olomouc, býv. ak-
tivní závodník Zbrojovky, Dukly Tábor, Techniky a Sokola Žabovřesky, rozhodčí, později funkcionář Atletického svazu 
Brno a v osmdesátých letech člen Krajského výboru AS; v této funkci byl jedním z iniciátorů výstavby tartanu v Brně, 
který byl nakonec položen na nově vzniklém hřišti Pod Palackého vrchem (variantou byl i stadion za Lužánkami 
a v Pisárkách). Člen Moravské Slavie od roku 1996. V roce 2009 člen dozorčí rady.

Dne 18. března zemřel Vlastimil Brlica, jenž závodil od konce 40. let za Sokol Olomouc, poté v 50. letech za ATK 
Praha, NV-Slovan Olomouc a Spartak Přerov, na začátku 60. let pak ještě krátce za Duklu Lipník nad Bečvou. Zú-
častníl se dvou mistrovství Evopy, v roce 1954 byl sedmý, v roce 1958 pátý, na OH v Římě 1960 skončil v rozběhu. 
Na své hlavní trati 3000 m překážek se stal pětkrát mistrem republiky, k tomu jednou ve štafetě 4x1500 m. Ve stýplu 
také zaběhl sedm národních rekordů, od 9:03.6 (1954) po 8:42.2 (1958), jednou vylepšil NR na 2 míle - 9:18.6 
(1953). Reprezentoval ve 22 mezistátních utkáních (1954-61). Osobní rekordy: 1500 m 3:52.8 (1960), 3000 m 
8:27.4 (1954), 5000 m 14:56.8 (1954), 10 000 m 31:24.6 (1954), 3000 m př. 8:42.2 (1958). 

Dne 19. února zemřel Vladimír Víšek. Narodil se 18. března 1937. Byl vydavatelem statistických publikací Start 
(1970-77), sestavovatelem dlouhodových světových a evropských tabulek. Členem ATFS (mezinárodní asociace 
atletických statistiků) se stal v roce 1966, byl zakládajícím členem českého Sdružení atletických statistiků. Publikoval 
v časopise Stadion, krátce působil jako šéfredaktor časopisu Atletika (1991) a byl členem jeho redakční rady.

Ve věku 54 let zemřel Mgr Libor Dočkal. Zakladatel ŠAK Chodov byl jeho dlouholetým předsedou, trenérem a funk-
cionářem. Libor Dočkal se narodil 31. srpna 1964 ve Vyškově. Trenérem byl od roku 1985. Působil v TJ Olympie 
Březová, TJ Baník Sokolov a v roce 1991 založil ŠAK Chodov, kterému předsedal. Pracoval také jako trenér mládeže 
v Karlovarském kraji. 

Ve středu 13. února zemřel Petr Němeček. Narodil se 27. září 1933 Levoči na nynějším Slovensku. Jako aktivní 
atlet skákal do výšky. Byl dlouholetým členem Bohemians Praha (1958-92), přičemž 20 let oddílu šéfoval. Přes dvě 
desetiletí předsedal hospodářské komisi ČAS (1971-92). Působil také jako ředitel Mistrovství Evropy v Praze 1978 
a řady dalších významných závodů. V letech 1974 až 86 byl v redakční radě časopisu Atletika. Čestným členem 
ČAS byl od roku 1992. 

V pátek 4. 1. zemřel Stanislav Nebojsa, jenž byl skvělým běžcem-vytrvalcem (osobní rekordy: 5000 m 14:54.6,
10 000 m 31:11.3, maraton 2:35:46), v maratonu reprezentoval Československo. Ještě v průběhu své aktívní čin-
nosti se stal trenérem, mezi jeho svěřence patřili Pavel Trňáček, Milan Koňarik, Pavel Smejkal, Alena Stancová aj. 
V klubu působil dlouhodobě také jako rozhodčí.

Čest jejich památce

5



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

• 

e-mail: skala@ranck.cz
mobil: +420 602 374 251

 

we help to win

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 5. 5.  MČR v maratonu mužů a žen ............................................................................................ Praha
 18. 5.  1. kolo extraligy mužů a žen ................................................................................................Plzeň
 18. 5.  Mattoni půlmaraton Karlovy Vary.............................................................................. Karlovy Vary 
 25. 5. MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek ............................................... Jánské Lázně
 28. 5.  Memoriál Ludvíka Daňka……………………………………………………………………. .... Turnov
 31. 5 – 2. 6. Mistrovství ČR ve vícebojích… ............................................................................................... Zlín
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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

ííííí plplplplplp nnnon bbabababababbabarerereeevnvnvnvnvnýýýýý

llliii

Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy
pamětní samolepky

INZERCE


