
• SLOVO PŘEDSEDY

Halová atletická sezona nám při svém vrcholu na halovém mistrovství světa v Birminghamu opět přinesla spoustu rados-
ti.  Medaile Pavla Masláka, kterou završil zlatý hattrick, bronzová medaile Tomáše Staňka, čtvrté místo Elišky Klučinové, 
páté místo mužské štafety 4x400 metrů a sedmé místo Radka Jušky nás katapultovalo na 7. místo v medailové tabulce 
národů a 10. pozici v bodování národů. Potěšující je vysoká sledovanost přímých přenosů České televize. Děkuji našim 
reprezentantům a přeji jim, ať se příprava na letní atletickou sezonu především na ME v Berlíně vydaří a ať se jim podaří 
nominovat se do družstva Evropy a reprezentovat náš kontinent 8. – 9. září v Ostravě při IAAF Kontinentálním poháru. 

Domácí atletické konání je determinováno změnami na MŠMT a ve fungování sportu. Bohužel je MŠMT s realizací do-
tačních programů opět ve skluzu a skutečnost, že jsme do dnešního dne neobdrželi z MŠMT ani korunu, je alarmující.  
1. března byl Milan Hnilička jmenován vládním zmocněncem pro sport. 6. března jsem se zúčastnil jednání ve Strakově 
akademii na pozvání premiéra Andreje Babiše, za účasti ministra školství mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a nově 
jmenovaného zmocněnce pro sport Milana Hniličky. Ačkoliv jsem zaznamenal snahu palčivé problémy sportovního 
prostředí řešit, zůstávám realistou a beru rok 2018 jako přechodný, ve kterém k žádné pozitivní změně bohužel nedojde.
Jsem přesvědčen, že systémové kroky, které Český atletický svaz pro rok 2018 přijal, nám pomohou tento rok úspěšně 
překlenout a připravit ČAS na nové období, které doufám, od roku 2019 ve sportu nastane.

Přeji Vám hezké jaro.

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 halovým světovým 
šampionátem, který tentokrát proběhl v Birminghamu. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský, Moravskoslezský a Olo-
moucký. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na pje-
linek@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 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Předsednictvo ČAS schválilo s úpravami obsahovou a orga-
nizační přípravu jarní schůze Výboru ČAS v roce 2018, které se uskuteční 14. 4. 2018 v Pardubicích.  • P ČAS schvá-
lilo prováděcí pokyny pro činnost Sportovních středisek, Sportovních center mládeže, Vrcholového sportovního centra 
mládeže a souhrn informací k činnosti Sportovních gymnázií s kmenových sportem atletika. • P ČAS schválilo směrnici 
ČAS, kterou mění směrnice ČAS č. 8/2016, o  článcích péče o  talentovanou mládež. • P ČAS schválilo vyúčtování 
státních dotací za rok 2017. • P ČAS zhodnotilo vystoupení vícebojařů na MU 2018 kladně a jako celkově vydařené. • 
P ČAS schválilo nominaci závodníků a vedení výpravy a doprovodu na halové mistrovství světa do Birminghamu. • P 
ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu pro MS 2018 v ½ maratonu, které se bude konat ve Valencii. • P ČAS 
vzal na vědomí informaci o průběhu příprav Kontinentálního poháru IAAF 2018. • P ČAS schválilo nominaci závodníků 
a doprovodu pro EP ve vrzích a hodech 2018 konaném v portugalské Leiře. •
 Karolína Farská

• TÉMA 

HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018
Letošní halové mistrovství světa hostil britský Birmingham. Jednalo se tak o druhý světový šampionát během jednoho 
roku na území Velké Británie. V druhém největším atletickém městě se naposledy velká mezinárodní akce konala v roce 
2007, kdy zde proběhl halový evropský šampionát. 
Na HMS startovalo 632 atletů ze 144 zemí. Na vrchol halové sezóny odcestovalo celkem 23 českých atletů, což byla 
z historického hlediska největší česká výprava na HMS. Nejpočetnější byli domácí Britové (69). Naše sestava byla šestá 
největší. 
Česká reprezentace se se ziskem jedné zlaté a jedné bronzové medaile zařadila na dělené sedmé místo ve statistice 
zisku cenných kovů po bok Kuby. Co se týká hodnocení výsledků do osmého místa, figurují naši atleti na desáté příčce. 
Obě statistiky ovládli Američané, kteří získali šest zlatých, deset stříbrných a dvě bronzové medaile. Bodů nasbírali 208. 
Z našich nadějí si vedl nejlépe čtvrtkař Pavel Maslák, který získal třetí zlato z HMS v řadě. V samotném finálovém závodě 
sice doběhl třetí, ale oba soupeři, kteří ho porazili, byli diskvalifikování a Pavel se posunul na nejvyšší stupínek. V závo-
dech na 400 metrů bylo uděleno nebývale mnoho diskvalifikací za vyšlápnutí z dráhy (13). 
Bronzovou radost nám udělal koulař Tomáš Staněk. Ten sice do závodu vstupoval v pozici leadera letošních světových 
tabulek, ale limitovala ho poraněná záda a nakonec byl šťastný i za bronz. Suverénně zvítězil Novozélanďan Tom Walsh 
v kontinentálním rekordu a historickém maximum šampionátu 22.31. 
Vícebojařka Eliška Klučinová obsadila čtvrté místo. Pátá skončila ve finále štafeta čtvrtkařů a štafeta čtvrtkařek vybojovala 
sedmé místo. Stejného umístění dosáhl i dálkař Radek Juška. 
V průběhu šampionátu padl jeden světový rekord, který časem 3:01.77 obstarala štafeta Poláků. Osmkrát se měnila 
hodnota kontinentálních rekordů a  šestkrát byl překonán rekord mistrovství. Třináctkrát se ukázalo na výsledkových 
tabulích WL neboli World leading. 
Bohužel průběh mistrovství ovlivnilo také hodně chladné počasí, se kterým Britové příliš nepočítali. Atleti si tak stěžovali 
na zimu v hotelu i na stadionu a sněhová kalamita se dotkla i návštěvnosti, která byla nižší, než se očekávalo. Česká 
výprava se ovšem ve světové konkurenci rozhodně neztratila. 

 Petr Jelínek

• Z JEDNÁNÍ KAS 

OLOMOUCKÝ KAS | 20. ÚNORA
Byl odsouhlasen model pořádání krajských přeborů v bězích od 150 m výše v ostravské hale i pro rok 2019. • Pro-
jednáním spolupráce při vytváření termínové listiny ČAS pro školské soutěže mezi ČAS a AŠSK a zástupci OVOV byl 
pověřen člen komise mládeže. • Databázi škol a vyučujících TV pro potřeby pořadatelů školských soutěží zpracuje ma-
nažer KASO. • Manažer KASO bude nápomocen při vyplňování a podávání žádosti reprezentantů pro dotační program 
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Podpora reprezentantů Olomouckého kraje 2018. • Termín okresního kola štafetového poháru v Hranicích navrhne po 
projednání s manažerem KASO p. Novotným. • Valná hromada KASO se uskuteční 10.4.2017 od 16,30 hod. • Byl zpří-
stupněn nový web KASO na stránkách: http://www.kasolomouc.cz. • Na vyhodnocení sportovců olomouckého kraje 
převzal ocenění Samuel Lawson z AK Olomouc. *

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 12. ÚNORA
Školení rozhodčích II. třídy se bude konat v dubnu 2018, od 20.-22.4. na Bílé. • Školení trenérů II. třídy, běhy, chůze 
proběhne letos v Ostravě. 1.běh se bude konat 12.4. – 14.4. 2018, přihlášky podávejte přes webové stránky ČAS (I. 
Rudová). • MMaS všech kategorií proběhlo bez problémů, u žactva se osvědčilo omezení, které bylo domluveno v Olo-
mouci, výběr startujících dle umístění v tabulkách. Určitě pro příští rok zachovat. Kvalitně proběhlo i MMaS ve vícebojích. 
• . Zvolánek předložil pozvánku na VH, která musí být odeslána 30 dnů před termínem konání, výborem byla pozvánka 
schválena. Počet delegátů na VH z klubů podle ČAS- Vítkovice 6, Sokol Opava 3, Třinec 2, F-M 2, Poruba 2, ostatní 
oddíly po jednom delegátovi. Jednací řád VH byl schválen v listopadu 2015 a valná hromada se jím musí řídit (Jednací 
řád valných hromad KAS). Na zasedání VH se musí zúčastnit statutární zástupce – zapsaný do veřejného rejstříku, 
pokud tak nebude, musí účastník VH mít písemné zmocnění k účasti na VH. Plná moc musí být předložena nejpozději 
do zahájení zasedání VH. *

PLZEŇSKÝ KAS, 25.LEDNA
Pan Šilhánek zaslal informaci o možnosti využití atletických sad a přenosné atl. dráhy (v majetku ČAS) k pořádání akcí. 
Zároveň navrhuje řešit podrobnosti o zapůjčení s I. Rudovou až podle přesného data konání akce. Info pro kluby pan 
Šilhánek. • Vedoucí SCM pan Konop informoval o ustálení počtu členů SCM na 20. Zároveň uvedl, že všichni členové 
(vyjma závodníka Kamíra) absolvovali dne 4. 1. 2018 vstupní obecné testy. • Předseda soutěžní komise pan Pšajdl před-
stavil konečnou formu krajské termínové listiny. Výbor návrh projednal. Konečné dopracování a vydání krajské soutěžní 
brožury zajistí komise STK do poloviny března. • Pan Pšajdl upozornil na možnost zúčastnit se semináře k pořádání 
školních atletických soutěží a možnosti zapracování v „Atletické kanceláři 2“ (týkající se i školních atletických soutěží), 
seminář proběhne 24. 3. 2018 v Nymburce. • VV PKAS projednal se vší vážností problematiku bezpečnosti při soutěžích 
všech úrovní. V této  souvislosti předsedkyně komise rozhodčích paní Linhartová apeluje na platnost rozhodcovských 
licencí.

• KALENDÁRIUM 

Čechák Jiří, *25. 3. 1938 Pardubice; vícebojař, po ukončení závodní činnosti v Dynamu Pardubice pokračoval jako 
trenér. V letech 1966-74 odpovědný nár. trenér desetiboje. Významní svěřenci: L. Buřval, J. Ryba, R. Šebrle, T. Komenda 
a další. Od 1998 trenér University v Coloradu (USA). Významně přispěl k rozvoji a úspěchům našich atletů ve vícebojích. 
Bratr Pavel-viz heslo. Os. rekordy: 110 m př. 14,6 (1976) a 15,04 (1979), desetiboj 6935 (1974)

Čechák Pavel, *25. 3. 1938 Pardubice; vícebojař, po ukončení závodní činnosti působil jako trenér v Slavii-Železárnách 
Prostějov (od 1963), dále TJ Gottwaldov (1967), LIAZ Jablonec n. N. (1968), Lokomotiva-AK Olomouc (od 1969). Za-
stával všechny možné funkce v oddíle. Významní svěřenci: L. Pernica, V. Nováková, R. Suchá, R. Zrun, M. Březíková, A. 
Boklažuková, M. Karbanová, R.Lacko a další. Publikoval v Atletice, je i literárně činný. Nositel vyznamenání „Osobnost 
města Olomouce“. Bratr Jiří-viz heslo. Os. rekordy: desetiboj 6677 (1974).

Čechová Kateřina, *21. 3. 1988 Brno; sprinterka. Držitelka bronzové medaile na 100 m z MEJ 2007. Začínala v AC 
Moravská Slavia Brno (2001-02), poté ACP Junior-Olymp Brno (2003-09), PSK Olymp Praha (od 2010, trenér L. Svobo-
da). Účastnice MEJ 2003 (100 m rozb., 4x100 m rozb.) a 2007 (100 m 3., 200 m smf.), MSJ 2006 (100 m rozb., 200 m 
smf.), ME 22 2009 (100 m smf., 4x100 m rozb.), ME 2010 (100 m rozb.) a 2012 (100 m smf., 200 m smf.), HME 2011 
(60 m rozb.), HMS 2012 (60 m rozb.) a OH 2012 (100 m rozb.). Mistryně ČR 2007 (200 m v hale), 2008 (60 m v hale, 
100 m), 2009 (200 m v hale, 100 m), 2010 (200 m v hale, 100 m), 2011 (60 m v hale, 100 m) a 2012 (60 m v hale, 100 
m a 200 m). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (2004-11). Os. rekordy: 100 m 11,32 (2012), 200 m 23,45 (2012).



Janda František, JUDr., sport. pseudonym Suk, *25. 3. 1878 Postřižín u Roudnice n. L, †23. 7. 1955 Praha; diskař, 
jako první použil při hodu diskem otočky. Držitel stříbrné medaile v hodu diskem z OH 1900, o rok později vytvořil nej-
lepší světový výkon 39,42 (Praha 16. 6. 1901). Začínal v AC Praha (1895-96), poté AC Sparta Praha (1897-1904), SK 
Slavia Praha (1905-27). Účastník OH 1900 (disk 2.), 1912 (koule 15., disk 17.), 1924 (disk kval.). Mistr republiky 1913 
(disk), 1921 a 1924 (kladivo). Držitel 5 neoficiálních českých rekordů v hodu diskem 26,25 (1897)-39,42 (1901) a prvního 
českého rekordu v hodu kladivem 23,00 (1900). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1922-24). Po ukončení závodní 
činnosti v 49 letech působil jako trenér v SK Slavia Praha. V 1948 jmenován čestným instruktorem ČsAAU. Jako policejní 
rada byl přednostou pasového úřadu. Os. rekordy: koule 12,15 (1911), disk 42,30 (1913), kladivo 28,96 (1925).

Jelínek Karel, *3. 3. 1948 Kunčí; tyčkař. Začínal ve Spartaku Slatiňany (1964, trenéři F. Myška, O. Rybišar, 1965-67 P. 
Žďárek), poté Dynamo Pardubice (1967) a Dukla Banská Bystrica (1968-77), trenér F. Vavrinčík). Mistr ČSSR 1972, 1973 
a 1975. Vytvořil 3 čs. rekordy 502 (1972)-513 (1973). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních. Os. rekord: tyč 513 (1973).
Kamenský Martin, *26. 3. 1958 Kladno; běžec. Závodil za Poldi SONP Kladno (1974-86, trenér otec Antonín). Účastník 
MEJ 1977 (800 m smf.). Mistr ČR 1982 (800 m). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1977-83), z toho 1x v EP. Os. 
rekordy: 400 m 49,4 (1979), 800 m 1:48,39 (1983), 1500 m 3:46,03 (1983).

Karbanová Milada, provd. Matoušová, *27. 3. 1948 Jablonec n. N.; výškařka. Halová mistryně Evropy 1971, drži-
telka stříbrných medailí z ME 1974 a z HME 1974, bronzových medailí z HME 1973 a 1976. Začínala jako košíkářka, 
s atletikou ve Slovanu Liberec (1963-67, trenér M. Mader), poté LIAZ Jablonec (1968-79 a 1989, trenéři P. Čechák a J. 
Janků). Účastnice HME 1971 (1.), 1972 (9.), 1973 (3.), 1974 (2.), 1976 (3.) a 1978 (6.), ME 1971 (7.), 1974 (2.) a 1978 
(14.), OH 1972 (22.) a 1976 (19.). Mistryně ČR 1970-75 a 1977, v hale 1977 a 1978. Čs. mistryně 1970, 1973, 1977 
a 1978, v hale 1972, 1974, 1977 a 1978. Držitelka 3 českých rekordů 188 (1973)-192 (1977). Jako první česká výškařka 
překonala hranici 190 cm (191 Praha 8. 9. 1974. Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1970-77). Os. rekord: výška 
192 (1977).

Kynos Jiří, Ing., *24. 3. 1943 Třebechovice pod Orebem; sprinter. Mistr Evropy 1971 (4x100 m), držitel bronzových 
medailí z ME 1969 (4x100 m) a EHH 1967 (1-2-3-4 kola). Začínal jako fotbalista a hokejista (1951), s atletikou v Tatranu 
Solnice (1960, trenér bratr Václav-viz heslo), poté Spartak Hradec Králové (1961-62), Dukla Praha (1963-74, trenéři M. 
Tošnar, od 1966 A. Poděbrad). Účastník ME 1966 (200 m rozb., 4x100 m 7.), 1969 (200 m 5., 4x100 m 3.), 1971 (200 
m smf., 4x100 m 1.), 1974 (200 m rozb., 4x100 m 8.), EHH 1967 (štafeta 1+2+3+4 kola 3.) a OH 1972 (200 m smf., 
4x100 m 4.). Mistr ČR 1970, 1971 a 1973 (200 m), 1970, 1971 a 1973 (4x100 m). Čs. mistr 1967, 1969, 1970 a 1972 
(200 m), 1966-68, 1970, 1972-74 (4x100 m). Držitel 2 českých rekordů na 200 m 20,7 a 20,6 (1969), 9 ve štafetě 4x100 
m 40,0 (1964)-38,82 (1972), 1 na 4x 110 y a 4x200 m, 4 v odd. štafetě 4x100 m. Reprezentoval v 33 mezist. utkáních 
(1961-74). Ekonom ČOV. Os. rekordy: 100 m 10,3 (1967) a 10,78 (1974), 200 m 20,6 (1969) a 20,88 (1972).

Málek Josef, *12. 3. 1933 Praha, †13. 3. 2013; kladivář. Začínal v JAWA Praha (1945), poté Slavia TÚTVS Praha 
(1952), Spartak Závody 9. května (1953), ÚDA Praha (1954-55, trenér J. Vrabel, od 1956 bez trenéra), Spartak Závo-
dy 9. května-Spartak Nusle (1956-57), Spartak Stalingrad-ČKD-Bohemians Praha (1958-77), Dukla Praha (1979-82). 
Účastník ME 1962 (kval.). Mistr republiky 1958, 1960-62. Držitel 2 čs. rekordů 62,37 (1958) a 63,01 (1959). Reprezen-
toval ve 23 mezist. utkáních (1954-63). Současně trenér v Bohemians Praha (od 1961), po ukončení závodní činnosti 
trenér v Dukle Praha, poté Slavia IPS Praha, Spartak Praha 4. Významní svěřenci: Z. Bednář, P. Horák, J. Charvát, Josef 
Málek ml., M. Malát, J. Matoušek, P. Novosad, M. Pilařová, Stanislav Pluhař, R. Skoumal, F. Vrbka a další. Světový autor 
nyní často používané koulařské otočky. Rovněž oštěpařské, IAAF ale zakázané. Os. rekord: kladivo 64,92 (1963).

Rozkošná Zlata, *14. 3. 1928 Užhorod (Podkarpatská Rus); dálkařka. Začínala v AFK Kolín (1941-46), poté Sokol 
Vinohrady-Sokol ČKD Stalingrad (1947-51), ČSD Kolín (1952), ÚDA Praha (1953-56), Dynamo Praha (1957-58). Účast-
nice ME 1958 (11.). Mistryně republiky 1950, 1954, 1956-58. Držitelka 7 čs. rekordů 547 (1951)-603 (1956). Jako první 
česká atletka překonala hranici 6 m (603 Praha 22. 7. 1956). Reprezentovala v 18 mezist. utkáních (1954-58). Při startu 
na ME 1958 ve Stockholmu emigrovala, žije v USA. Os. rekord: dálka 603 (1956).

Salinger Tomáš, Ing., *16. 3. 1938 Zlín; běžec. Držitel bronzové medaile na 1500 m z ME 1962. Začínal jako košíkář 
a hokejista, s atletikou v ÚDA-Dukla Praha (1956-63, trenér J. Šourek), poté Slavia VŠ Praha (1964-68, trenér od 1958 

4



5

L. Fišer). Účastník ME 1962 (1500 m 3.). Mistr republiky 1959 (800 m a 4x400 m), 1960 (4x400 m), 1961-63 (1500 
m). Držitel 5 čs. rekordů ve štafetách: 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:14,4 (1959) a 3:13,8 (1960), 2 na 4x1 míle 17:11,0 
(1959) a 17:03,8 (1961), 1 ve štafetě 4x800 m 7:23,4 (1961, běželo se 4x880 y). Reprezentoval ve 20 mezist. utkáních 
(1958-64). Os. rekordy: 400 m 49,4 (1959), 800 m 1:48,9 (1962), 1500 m 3:42,2 (1962), 1 míle 4:00,8 (1963), 5000 
m 14:26,0 (1968).

Táborská Monika, *31. 3. 1988 Praha; sprinterka. Začínala v ASK Slavia Praha (2003-07, trenér P. Habásko), poté 
PSK Olymp Praha (2008-12, trenér M. Zahořák), USK Praha (od 2013, trenér F. Ptáčník). Účastnice ME 22 2009 (200 
m rozb, 4x100 m rozb.). Mistryně ČR 2011 ve štafetě 4x100 m a 4x400 m. Držitelka českého rekordu ve štafetě 4x100 
m 44,61 (2011). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (2004-11). Os. rekordy: 100 m 11,80 (2011) a 11,54w (2010), 
200 m 24,24 (2008).

NEKROLOGY

15. února 2018 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 68 let Jan Pták, dlouholetý závodník Lokomotivy Děčín, 
výborný oštěpař.

Po nedávném úmrtí bývalého výborného oštěpaře, reprezentanta a funkcionáře, Vladimíra Poskočila (85) zasáhla 
rodinu a děčínské atlety další tragická událost. V pouhých 51 letech zemřel jeho syn ing. Robert Poskočil, také 
bývalý výborný atlet, vrhač.

Čest jeho památce

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 3. – 4. 3. Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale .....................................................................................Ostrava
 10. 3.  Mistrovství ČR veteránů v hale ..............................................................................................Praha
 24.3.  Mistrovství ČR v přespolním běhu mládežnických kategorií ......................................Dolní Dobrouč
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• dodávky veškerého atletického náčiní a nářadí
• dodávky disků od firmy Denfi Sport ApS

• kompletní vybavení hřišť a stadionů
• poradenské služby

RANCK, s. r. o.
Opatovická 17, 110 00  Praha 1, ČR

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

VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY POLANIK

NABÍZÍ

we help to win
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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

ííííí plplplplplp nnnon bbabababababbabarerereeevnvnvnvnvnýýýýý

llliii

Kompletní tiskový
servis závodů:

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

INZERCE


