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A. Atletický klub AHA Vyškov, z. s.
Činnost atletického klubu byla celoroční. Systematická práce měla za cíl zajistit tréninkový proces dětí,
mládeže a dospělých, důstojnou sportovní prezentaci atletů klubu na závodech v ČR i zahraničí a zajistit
pořadatelskou činnost dle ročního plánu atletických závodů. Abychom mohli zajistit hlavní - sportovní
činnost klubu, bylo nutno věnovat velké úsilí školící práci trenérů, rozhodčích, odborného personálu, ale
také hospodářské a manažerské práci. Výsledkem bylo obhájení a zachování činnosti Sportovního střediska
atletika, jehož je Atletický klub AHA Vyškov, z. s. nositelem.
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. vyvíjel i v roce 2019 veřejně prospěšnou činnost ve prospěch atletiky a
sportu a v podpoře činnosti sportovního střediska atletika působícího při atletickém klubu. Zajistil výchovně
vzdělávací proces atletů se zaměřením na jejich uplatnění ve výkonnostním či vrcholovém sportu, především
pak péče o jejich sportovní i morální růst s důrazem na věkové kategorie dětí a mládeže. Atletický klub
AHA Vyškov, z. s. měl na konci roku 2019 celkem 518 členů.

B. Hlavní činnost klubu
1. Veřejně prospěšná činnost ve prospěch atletiky a sportu.
Cílové skupiny:
 Atletická školka (do 6 let),
 Aháček I – atletické přípravky I (7 až 8 let),
 Aháček II – atletické přípravky II (9 až 11 let),
 Rysáčci – mladší žactvo (12 až 13 let),
 Rysi – starší žactvo (14 až 15 let),
 Dorost (16 až 17 let),
 Junioři (18 až 19 let),
 Kategorie mládeže U 23,
 Kategorie dospělých
 Kategorie veteránů
v plném rozsahu kategorií jednotlivců a družstev.
2. Realizace tréninkově výchovného procesu:
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. působí v českém atletickém hnutí v rozsahu zabezpečení základního
předpokladu pro činnost klubu, tzn. zajištění tréninkově-výchovného procesu. Odborně proškolení trenéři
s patřičnou licencí mají za cíl zajistit sportovní chod klubu.
Tréninkový proces probíhal prakticky ve dnech pondělí až pátek dle rozvrhu tréninků jednotlivých věkových
skupin a specializací. I víkendové tréninky, soustředění a zejména výjezdy na závody tvoří základ pro
budování sportovní výkonnosti členů klubu. Cílem a prioritou práce klubu bylo i v roce 2019 obhájení a
setrvání Sportovního střediska atletika ve Vyškově. Podařilo se. Každoroční obhajoby formou oponentních
řízení proběhly v roce 2019 dle Prováděcích pokynů ČAS pro sportovní střediska pro roky 2017 – 2020. Od
června 2019 se Atletický klub AHA Vyškov, z. s., na základě výběrového řízení ČAS, stal realizátorem
projektu ČAS – činnosti trenérů Sportovního centra mládeže, Ing. Luboše Stloukala a Mgr. Jiřího Němečka.
Projekt byl na dobu určitou – do konce roku 2019. Projekt je realizován dle zásad ČAS Talentovaná mládež
pro roky 2017 – 2020.
Od 15. dubna 2019 do 31. 12. 2019, na základě výběrového řízení, pracoval Jiří Hajzler jako 2. trenér SCM
JMK s tím, že tento pracovník ČAS pracoval na dislokovaném pracovišti ve Vyškově a mimo své pracovní
povinnosti byl zapůjčen klubu vč. povinnosti vedení vlastní tréninkové skupiny dětí ve věku 15 až 19 let.

 10. – 12. 10. 2019, Nymburk – Seminář trenérů, problematika a hodnocení činnosti Sps a SCM.
Účastni byli vedoucí trenérka Sps Magdaléna Hajzlerová, trenér Jiří Hajzler (i jako VT SCM JMK 2) a
garant činnosti Sps na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole Mgr. Jiří Němeček (od pátku 11. 10. 2019; i jako trenér
SCM při AHA Vyškov). Jako trenér SCM při AHA Vyškov se sobotního jednání účastnil Luboš Stloukal.
 12. 11. 2019, Brno – Oponentní řízení Jihomoravského krajského atletického svazu
Za Sps při AHA Vyškov byli účastni vedoucí trenérka Sps Magdaléna Hajzlerová, trenér a místopředseda
Jiří Hajzler (také jako VT SCM JMK 2) a v dvojroli předsedy JmKAS a AHA Vyškov Ing. Luboš Stloukal.
Výsledkem oponentních řízení za rok 2019 je setrvání Sportovního střediska pro rok 2019 ve Vyškově při
Atletickém klubu AHA Vyškov, z. s. V rámci JMK je SpS při AHA Vyškov hodnoceno ČAS jako druhé v
pořadí (v roce 2018 jako první). Bylo doporučeno vedením kraje setrvání SpS při AHA Vyškov I pro
následující rok.
3. Účast a důstojná prezentace atletů AHA Vyškov při závodech:
Stěžejními závody jsou mistrovské závody všech kategorií jednotlivců a družstev a to na úrovních okresu,
Jihomoravského kraje, Moravy a Slezska, Mistrovství České republiky, vše s cílem vydobytí si práva
reprezentace ČR a navázat tak na Pavla Lukáška, Tomáše Fišera, Filipa Navrátila, Pavla Dolejše, Jana
Osolsobě, Marka Kalouse, Jiřího Osolsobě a Sebastiana Hajzlera. V roce 2019, i přes skvělé výsledky, ČR
nereprezentoval žádný atlet.
Výsledky, především na mistrovských závodech jednotlivců (4 republikové medaile), jsme v roce 2019
docela úspěšně navázali na fantastický rok 2018.

a. Nejvýraznější výsledky jednotlivců
Hodnoceny především individuální výkony s účastí na mistrovských závodech jednotlivců či nadstandartní
výkony jednotlivců, i v soutěžích družstev.
Jan Jakub ČÁP (2004)
2. místo, Vicemistr ČR – na halovém MČR ve vrhu koulí 4 kg žáků výkonem 15,03 m (os. rek.)
3. místo, bronzová medaile MČR žáků vrh koulí 4 kg, žáci, 15,66 m
3. místo, bronzová medaile na MČR žáků hod diskem 1 kg, žáci, 49,42 m
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v hale ve vrh koulí 4 kg, žáci, 13,84 m
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska ve vrhu koulí 4 kg, žáků výkonem 14,36 m
3. místo – M M a Sl. v hodu diskem 1 kg žáků výkonem 40,80 m
4. místo – M M a Sl. v hodu kladivem 4 kg, žáci výkonem 38,73 m
4. místo – M M a sl. v hodu oštěpem 600 g, žáci výkonem 44,34 m
1. místo, vítěz Letní olympiády dětí a mládeže ve vrhu koulí 4 kg výkonem 15,38 m
2. místo – European Kids Athletics Games 2019 – EKAG 2019 vrh koulí 4 kg výkonem 15,24 m
Mario HAJZLER (2004)
2. místo, Vicemistr ČR – na halovém MČR ve skoku o tyči výkonem 3,60 m
5. místo – MČR žáků ve skoku o tyči výkonem 3,65 m
2. místo - skok o tyči žáků na Youth Athletics Indoor Ostrava III, 3,61 m (os. rekord)
2. místo – Vicemistr Moravy a Slezska Sedmiboj, žáci výkonem 2973 bodů
(60 m – 8,69 s. /376 bodů/; 1000 m – 3:03,47 min. /631/; 60 m př. – 10,24 s. /497/; výška – 1,47 m /367/; tyč
– 3,40 m /457/; dálka - 4,77 m /339/; koule 4 kg – 6,97 m /306/, celkem 2973 bodů
2. místo – Vicemistr Moravy a Slezska v hale ve skoku o tyči žáků výkonem 3,46 m
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska ve skoku o tyči žáků výkonem 3,50 m
10. místo – M M a Sl. v běhu na 200 m př., žáci výkonem 30,81 s.
Reprezentoval Jihomoravský kraj v mezikrajovém utkání družstev v Praze ve skoku o tyči výkonem 3,60 m
1. místo – Atletický cirkus – skok o tyči v Opavě výkonem 3,45 m

Marek KALOUS (2000)
6. místo – MČR juniorů v běhu na 1500 m, junioři výkonem 4:08,36 min.
7. místo – MČR do 22 let Běh na 800 m 1:58,44 min. (v sobotním rozběhu 1:56,17 min.)
17. místo – MČR v krosu juniorů
21. místo – MČR v běhu na 800 m, junioři výkonem 2:03,22 min.
22. místo – MČR mužů v běhu na 800 m výkonem 2:02,74 min.
6. místo – M M a Sl. v halovém sedmiboji výkonem 3632 bodů
(60 m – 7,60 s. /681 bodů/; 1000 m – 2:38,40 min. /891/; 60 m př. - 10,91 s. /382/; výška – 1,57 m /441/; tyč
– 2,80 m /309/; dálka - 5,81 m /546/; koule 6 kg - 8,27 m /382/), celkem 3632 bodů
8. místo – M M a Sl. v běhu na 400 m, juniorů výkonem 52,18 s.
1. místo – atletický mítink Mladá Evropa v Jablonci nad Nisou v běhu na 800 m juniorů výkonem 2:00,93
min.
Člen Sportovního centra mládeže JMK.
Sabina FIANTOVÁ (2002)
5. místo – MČR v hale v běhu na 800 m výkonem 2:21,32 min. (v rozběhu 3. místo v čase 2:21,60 min.)
6. místo -, MČR dorostenek v běhu na 800 m, dorostenek výkonem 2:22,67 min. (ve 3. rozběhu vítězství v
čase 2:21,84 min.)
18. místo – MČR žen v běhu na 800 m výkonem 2:28,86 min.
19. místo – MČR žen v běhu na 400 m výkonem 61,92 s.
20. místo – MČR v hale v běhu na 400 m žen výkonem 61,00 s.
21. místo – MČR do 22 let v běhu na 800 m výkonem 2:21,99 min.
25. místo – MČR v běhu na 400 m, dorostenky výkonem 61,88 s.
3. místo – M M a Sl.v běhu na 800 m, dorostenky výkonem 2:21,45 min.
5. místo – M M a Sl. V běhu na 400 m dorostenek výkonem 61,44 s.
7. místo – M M a Sl. v běhu na 300 m př. Dorostenek výkonem 49,24 s.
3. místo – atletický mítink Mladá Evropa v Jablonci nad Nisou v běhu na 800 m juniorek výkonem 2:36,39
min.
Sebastian HAJZLER (2001)
4. místo – MČR juniorů ve skoku o tyči juniorů výkonem 4,58 m
8. místo – MČR do 22 let ve skoku o tyči výkonem 4,42 m
14. místo – MČR v běhu na 400 m př., juniorů výkonem 57,19 s.
1. místo, Mistr Moravy a Slezska skok o tyči, junioři, 4,11 m
1. místo, Mistr Moravy a Slezska - skok o tyči juniorů výkonem 4,02 m
1. místo - skok o tyči mužů na halovém mítinku v Ostravě výkonem 4,06 m
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v halovém sedmiboji výkonem 4254 bodů
(60 m – 7,99 s. /563 bodů/; 1000 m – 2:39,15 min. /883/; 60 m př. – 9,60 s. /619/; výška – 1,72 m /560/; tyč
– 4,40 m /731/; dálka – 5,57 m /496/; koule 6 kg – 8,60 m /402/, celkem 4254 bodů
5. místo – M M a Sl. v běhu na 400 m př., junioři výkonem 57,30 s.
1. místo – Atletický cirkus – skok o tyči v Opavě výkonem 4,35 m
1. místo – atletický mítink Mladá Evropa v Jablonci nad Nisou ve skoku o tyči juniorů výkonem 4,42 m
1. místo – AHA tyčka výkonem 4,20 m
Člen Sportovního centra mládeže JMK.
Jakub Bárek (2001)
8. místo - MČR v hale v běhu na 1500 m juniorů výkonem 4:14,31 min.
9. místo – MČR v běhu na 1500 m juniorů výkonem 4:09,58 min.
3. místo – M M a Sl. v hale v běhu na 3000 m juniorů výkonem 9:13,65 min.
1. místo – Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka
1. místo – Běhání se svíčkou v běhu na 5000 m výkonem 16:43,03 min.
1. místo - běh na 1500 mužů na halovém mítinku v Ostravě výkonem 4:10,34 min.

Tereza MAZLOVÁ (2002)
8. místo – MČR dorostenek v běhu na 2000 m př., dorostenky výkonem 8:22,13 min.
15. místo – MČR v běhu na 3000 m dorostenek výkonem 12:41,79 min.
3. místo – M M a Sl. v běhu na 1500 m př. dorostenek výkonem 5:47,86 min.
Pavel LENOMAR (2002)
9. místo - MČR v hale v běhu na 800 m dorostenců výkonem 2:00,84 min.
12. místo – MČR dorostenců v běhu na 800 m výkonem 2:01,46 min.
18. místo - MČR v hale běhu na 800 m mužů výkonem1:59,41 min.
8. místo – M M a Sl. v běhu na 800 m, dorostenci výkonem 2:08,78 min.
1. místo – Běh Lužánkami v kategorii dorostu a juniorů
Reprezentoval Jihomoravský kraj ve štafetě na MČR v krosu
Jiří NĚMEČEK (1982)
9. místo - MČR v běhu na 10000 m mužů v čase 33:11,43 min.
10. místo - MČR v hale běhu na 3000 m, muži výkonem 8:41,36 min.
2. místo - Vicemistr Moravy a Slezska v hale v běhu na 1500 m mužů výkonem : 4:08,82 min.
12. místo – MČR v běhu na 1500 m výkonem 4:04,23 min. (v dresu extraligové Hvězdy Pardubice z. s.)
1. místo – Memoriál Jaromíra Kremličky (1. ročník) v běhu na 400 m výkonem 52,52 s.
Kateřina ČAMLÍKOVÁ (2002)
11. místo – MČR dorostenek ve skoku o tyči výkonem 2,79 m
7. místo - Skok o tyči dorostenek výkonem 2,61 m
10. místo – M M a Sl. v běhu na 100 m př. dorostenek výkonem 18,61 s.
3. místo – Atletický cirkus – skok o tyči v Opavě výkonem 2,70 m
1. místo – AHA tyčka výkonem 2,73 m
Radim HOŘÍNEK (2004)
18. místo – MČR v hale v běhu na 300 m žáků výkonem 40,27 s.
25. místo – MČR žáků v běhu na 150 m výkonem 18,96 s.
25. místo - MČR žáků v běhu na 300 m výkonem 40,30 s.
10. místo – M M a Sl. v běhu na 300 m žáků výkonem 40,97 s.
7. místo – M M a Sl. v běhu na 60 m, žáci výkonem 7,81 s. (v rozběhu 7,81 s.)
Jan OSOLSOBĚ (1998)
1. místo, Mistr Moravy a Slezska v běhu na 3000 m př., muži výkonem 10:22,45 min.
Jakub DERKA (2003)
23. místo – MČR v hale v běhu na 60 m př. výkonem 9,22 s.
22. místo – MČR v běhu na 300 m př., dorostenců výkonem 41,75 s.
23. místo – MČR v běhu na 110 m př., dorostenců výkonem 16,15 s.
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska - běh na 300 m př., dorostenci výkonem 41,08 s.
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska – sedmiboj, dorostenci výkonem 3578 bodů
(60 m – 7,72 s. /643 bodů/; 1000 m – 2:59,07 min. /673/; 60 m př. – 8,89 s. /770/; výška – 1,51 m /396/, tyč
– 2,60 m /264/; dálka – 5,44 m /469/; koule 5 g – 7,94 m /363/, celkem 3578 bodů
6. místo – M M a Sl. v trojskoku dorostenců výkonem 10,89 m
Jindřich OSOLSOBĚ (2004)
9. místo - na halovém MČR v běhu na 3000 m žáků výkonem 10:34,79 min. (os. rek.)
1. místo - běh na 1500 m na Youth Athletics Indoor Ostrava III výkonem 4:49,42 min. (os. rekord)
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v hale v běhu na 3000 m žáků výkonem, 10:38,16 min.
2. místo, Vicemistr Moravy a Slezska v běhu na 1500 m př., žáci výkonem 5:03,09 min.
Tomáš FIŠER (1996)
1. místo, Mistr Moravy a Slezska - skok vysoký muži výkonem 2,00 m

Michaela ZDRAŽILOVÁ (2006)
3. místo - Youth Athletics Indoor Ostrava III skok vysoký ml. žákyň výkonem 1,39 m
Denisa GOTTVALDOVÁ (2001)
2. místo, Vicemistryně Moravy a Slezska - skok o tyči juniorek výkonem 2,21 m
3. místo, M M a Sl. v běhu na 100 m př., dorostenek výkonem 20,73 s.
Adéla JELÍNKOVÁ (2002)
12. místo – MČR dorostenek, Hod oštěpem 500 g výkonem 34,98 m (v kvalifikaci "A" se v pátek výkonem
a novým osobním maximem 39,50 m kvalifikovala do sobotního finále)
5. místo – M M a Sl. hod oštěpem, 500 g dorostenek výkonem 38,66 m
Adam KUCHTÍČEK (2004)
20. místo – MČR žáků hod diskem 1 kg, žáci výkonem 32,25 m
22. místo – MČR žáků v běhu ma 100 m př. výkonem 15,15 s.
5. místo - M M a Sl. v hale ve skoku vysokém starší žáci výkonem 1,59 m
9. místo – M M a Sl. v hale v běhu na 60 m př., žáků výkonem 9,35 m
9. místo – M M a Sl. ve skoku vysokém žáků výkonem 1,65 m
Anna BALÚCHOVÁ (2006)
5. místo – M M a Sl. v hale ve skoku dalekém mladších žákyň výkonem 4,61 m
9. místo – M M a Sl. v hale v běhu na 60 m mladších žákyň výkonem, 8,76 s.
10. místo – M M a Sl. v hale v běhu na 60 m př. mladších žákyň výkonem 10,93 s.
3. místo – halové M JMK ve vrhu koulí 2 kg, mladších žákyň výkonem 6,97 m
1. místo – Nanukový pětiboj výkonem 2309 bodů
Reprezentovala Jihomoravský kraj na mezikrajovém utkání družstev ml. žactva ve Vyškově v běhu na 60 m
výkonem 10,36 s. (7. místo)
Reprezentovala „Brno“ (výběr JMK) na meziměstském utkání v hale Praha-Brno-Ostrava-Bratislava 10. 3.
2019 ve skoku vysokém výkonem 1,26 m (7. místo) a ve skoku dalekém výkonem 4,02 m (7. místo)
Adéla PROVAZNÍKOVÁ (2003)
6. místo - M M a Sl. v běh na 300 m př., dorostenky výkonem 49,13 s.
7. místo – M M a Sl. v běhu na 100 m př., dorostenky výkonem 16,92 s.
Kryštof VINTERA (2005)
10. místo – M M a Sl. v halovém sedmiboji výkonem 2323 bodů
(60 m – 8,66 s. /383/; 1000 m – 3:20,84 min. /475/; 60 m př. - 10,74 s. /410/; výška – 1,32 m /263/; tyč –
2,20 m /179/; dálka – 4,56 m /301/; koule 4 kg – 7,08 m /312/), celkem 1259 bodů
3. místo – Atletický cirkus – skok o tyči v Opavě výkonem 2,40 m
Reprezentoval Jihomoravský kraj v mezikrajovém utkání družstev v Praze ve skoku o tyči výkonem 2,85 m
Sebastian DRLÍK (2006)
9. místo – M M a Sl. v hale ve vrhu koulí 3 kg, mladší žáci výkonem7,64 m
Adam STLOUKAL (2003)
6. místo – M M a Sl. ve skoku dalekém dorostenců výkonem 5,84 m
Dagmar DVOŘÁKOVÁ (1998)
7. místo - M M a Sl. v běhu na 3000 m žen výkonem 11:47,68 min.
Michal DERKA (2005)
3. místo – M M a Sl, v hale v běhu na 300 m ml. žáků výkonem 47,09 s.
7. místo - Mistrovství Moravy a Slezska mladších žáků v atletickém pětiboji:

(60 m př. - 11,88 s. /242 bodů/; kriket - 28,79 m /134/; 60 m - 8,93 s. /320/; dálka - 4,05 m /214/; 800 m 2:45,09 min. /343/), celkem 1253 bodů
3. místo – Mistrovství Jihomoravského kraje v běhu na 60 m př. ml. žáků výkonem 12,34 s.
1. místo – Nanukový pětiboj výkonem 1765 bodů
1. místo – Atletický čtyřboj ve Vyškově výkonem 1099 bodů
Reprezentoval Jihomoravský kraj na mezikrajovém utkání družstev ml. žactva ve Vyškově v běhu na 60 m
př. výkonem 10,19 s. (7. místo)
Reprezentoval „Brno“ (výběr JMK) na meziměstském utkání v hale Praha-Brno-Ostrava-Bratislava 10. 3.
2019 v běhu na 300 m výkonem 45,15 s. (7. místo)
Filip JAŠÍČEK (2005)
12. místo - Mistrovství Moravy a Slezska mladších žáků v atletickém pětiboji:
(60 m př. - 12,33 s. /127 bodů/; kriket - 28,30 m /130/; 60 m - 9,38 s. /226/; dálka - 3,81 m /176/; 800 m 2:55,02 min /258/), celkem 977 bodů
2. místo – M Jihomoravského kraje v běhu na 60 m př., mladší žáci výkonem 12,16 s.
Pavla ČAMLÍKOVÁ (2005)
9. místo – M M a Sl. v hale ve skok vysokém žákyň, 1,44 m
5. místo - Beskydská laťka, skok vysoký, žákyně výkonem 1,48 m
Natálie NOVÁKOVÁ (2004)
15. místo – MČR žákyň v hodu kladivem 3 kg výkonem 32,99 m
3. místo – M MaSl. v hodu kladivem 3 kg žákyň výkonem 35,87 m
Vojtěch PECHMANN (2006)
1. místo, Mistr Jihomoravského kraje - skok vysoký, mladší žáci výkonem 1,50 m
3. místo – M M a Sl. v hale ve skoku vysokém ml. žáků výkonem 1,48 m
1. místo – Vánoční hala ve skoku vysokém výkonem 1,62 m
Reprezentoval Jihomoravský kraj na mezikrajovém utkání družstev ml. žactva ve Vyškově ve skoku
vysokém výkonem 1,64 m (3. místo)
Linda MENŠÍKOVÁ (2006)
3. místo - M Jihomoravského kraje v běhu na 60 m př. mladších žákyň výkonem 12,83 s.
Ondřej AMBROS (2006)
3. místo – M Jihomoravského kraje v běhu na 60 m, mladších žáků výkonem 8,83 s.
Alžběta SUCHOMELOVÁ (2007)
8. místo – M M a Sl v hale běh na 1500 m, mladší žákyně výkonem 5:59,01 min.
Karolína PŘIBYLOVÁ (2006)
2. místo – halové M JMK ve vrhu koulí 2 kg, mladších žákyň výkonem 7,20 m
7. místo – M M a Sl. v hale vrh koulí 2 kg, mladší žákyň výkonem 8,45 m
Lucie KŘETÍNSKÁ (2007)
10. místo – M M a Sl. v hale ve vrhu koulí 2 kg, mladší žákyň výkonem 7,76 m
Michaela ZDRAŽILOVÁ (2006)
4. místo – M M a Sl. v hale skok vysoký mladší žákyně výkonem 1,48 m

Pavel BABYRÁD (2006)
7. místo – M M a Sl. v hale vrh koulí, mladší žáci výkonem 8,22 m
Tereza RAČANSKÁ (2005)
9. místo – M M a Sl. ve skok o tyči, žákyně výkonem 2,15 m
8. místo - M M a Sl. v běhu na 1500 m př., žákyně 5:54,83 min.
3. místo – Atletický cirkus – skok o tyči v Opavě výkonem 2,10 m
Karolína DIASOVÁ (2006)
1. místo – Atletický čtyřboj výkonem 1312 bodů
ŠTAFETY
10. místo – MČR v hale ve štafetě 4 x 200 m junioři AHA Vyškov (Jakub BÁREK, Sebastian
HAJZLER, Jakub DERKA, Pavel LENOMAR) výkonem 1:39,05 min.
16. místo - MČR štafet žáků na 4 x 200 m AHA Vyškov (Radim HOŘÍNEK, Mario HAJZLER, Tomáš
PLEVA, Matouš ČERNÝ), 1:46,47 min.
2. místo, Vicemistři Moravy a Slezska - Štafeta 4 x 400 m, muži AHA Vyškov (Marek KALOUS,
Sebastian HAJZLER, Jakub DERKA, Pavel LENOMAR), 3:33,62 min.
2. místo, Vicemistři Moravy a Slezska - štafeta 4 x 100 m, dorostenci AHA Vyškov (Marek PARALIČ,
Adam STLOUKAL, Jakub DERKA, Adam STLOUKAL, Pavel LENOMAR), 45,49 s.
4. místo – M M a Sl. v hale ve štafetě žáků 4 x 200 m AHA Vyškov (Adam KUCHTÍČEK, Mario
HAJZLER, Jindřich OSOLSOBĚ, Radim HOŘÍNEK), 1:46,32 min.
6. místo – M M a Sl. štafeta 4 x 300 m, žáci AHA Vyškov (Radim HOŘÍNEK, Mario HAJZLER, Tomáš
PLEVA, Jindřich OSOLSOBĚ), 2.45,44 min.
7. místo – M M a Sl. v hale štafeta 4 x 200 m mladší žáci AHA Vyškov (Lukáš VLAČUHA, Filip
JAŠÍČEK, Michal DERKA, Vojtěch PECHMANN), 2:03,34 min.

b. Soutěže družstev
V roce 2019 měl Atletický klub AHA Vyškov, z. s. v krajských či republikových soutěžích družstev celkem
8 družstev:
 Smíšené družstvo „A“ atletických přípravek (KLAP = Krajská liga atletických přípravek, sk. C)
 Smíšené družstvo „B“ atletických přípravek (KLAP = Krajská liga atletických přípravek, sk. C)
 Družstvo mladších žákyň (KP = Krajský přebor , sk. B)
 Družstvo mladších žáků (KP = Krajský přebor , sk. B)
 Družstvo starších žákyň (KP = Krajský přebor)
 Družstvo starších žáků (KP = Krajský přebor)
 Družstvo žen (II. liga, sk. E)
 Družstvo mužů (II. liga, sk. E)

Družstva atletických přípravek (vedoucí Kristýna Sedláková a Markéta Plevová)
2. ročník KLAP (Krajská liga atletických přípravek), skupina C (1. kolo 19. 5. 2019 v Blansku; 2. kolo 6. 6. 2019
v Kuřimi):

Krajská liga atletických přípravek (KLAP), skupina C:
1. Elite Sport Boskovice – 13 hlavních bodů (265 pomocných bodů)
2. AK Blansko Dvorská – 12 (248)
3. AK Kuřim „A“ – 10 (193,5)
4. ASK Blansko – 9 (180)
5. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. „A“ – 6 (108,5)
6. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. „B“ – 3 (12)
7. AK Kuřim „B“– 3 (3)
… první tři družstva postupovala do finále JMK 19. 9. 2019 ve Slavkově u Brna.

Družstvo mladších žákyň (vedoucí družstva Olga Drlíková a Magdaléna Hajzlerová)
Přebor Jihomoravského kraje družstev mladších žákyň, skupina B (dvojkolová soutěž – 23. 5. 2019
v Hodoníně a 6. 6. 2019 v Břeclavi):
1. TJ Lokomotiva Břeclav – 12 hlavních bodů (299 pomocných bodů)
2. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 10 (232)
3. Atletický klub Hodonín z. s. – 7 (201)
4. Atletika Slavkov u Brna, z. s. – 4 (123,5)
5. AC Čejkovice – 2 (74)
…první 3 družstva postoupila na Mistrovství JMK družstev mladších žákyň

Mistrovství Jihomoravského kraje družstev mladších žákyň 26. 9. 2019 v Blansku:
1. JAC Brno – 137 bodů
2. AK Olymp Brno, spolek – 121
3. TJ Lokomotiva Břeclav – 109
4. ASK Blansko - 98
5. VSK Univerzita Brno - 84
6. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 48
7. AC Moravská Slavia Brno, spolek – 38
8. Atletický klub Hodonín, z. s. – 31

Družstvo mladších žáků (vedoucí družstva Olga Drlíková a Magdaléna Hajzlerová)
Přebor Jihomoravského kraje družstev mladších žáků, skupina B (dvojkolová soutěž – 17. 5. 2018
v Hodoníně a 14. 6. 2018 v Břeclavi):
1. TJ Lokomotiva Břeclav – 12 hlavních bodů (299 pomocných bodů)
2. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 10 (232)
3. Atletika Slavkov u Brna, z. s. – 7 (201)
4. Atletický klub Hodonín z. s. – 7 (165)
5. Orel Vyškov – 4 (96)
6. AC Čejkovice – 2 (13)
…první 3 družstva postup na Mistrovství JMK družstev mladších žáků

Mistrovství Jihomoravského kraje družstev mladších žáků 26. 9. 2019 v Blansku:
1. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 153
2. BYAC Brno – 136,5
3. Atletika Slavkov u Brna, z. s. - 93
4. TJ Lokomotiva Břeclav – 86

5. Atletický klub Hodonín, z. s. – 82,5
6. Atletický klub Kuřim, z. s. – 67
7. AC Moravská Slavia Brno, spolek – 47
… družstvo mladších žáků Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. postoupilo na Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších
žáků 6. 10. 2019 v Šumperku:

Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších žáků v Šumperku 6. 10. 2019:
1. Atletika Poruba z. s. – 136,5 bodu
2. TJ Sokol Opava – 95
3. Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice - 74
4. AC TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště – 67,5
5. Atletický klub Olomouc z. s. - 65
6. Atletika Slavkov u Brna, z. s. – 56,5
7. BYAC Brno – 48
8. Atletický klub Prostějov, z. s. – 34,5
9. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 34
10. TJ Šumperk, z. s. – 31,5
11. TJ Valašské Meziříčí – 16
12. Atletický klub Zlín, z. s. – 13,5

Družstvo starších žákyň (vedoucí družstva Magdaléna Hajzlerová, kapitánka Pavla Čamlíková)
Přebor Jihomoravského kraje družstev starších žákyň:
1. JAC Brno - 35 hlavních bodů (518 pomocných bodů)
2. TJ Lokomotiva Břeclav – 34 (523)
3. AC Moravská Slavia Brno, spolek – 27 (264,5)
4. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 26 (266)
5. Atletický klub Hodonín, z. s. – 26 (208)
6. Atletický klub Kyjov z. s. – 20 (114,5)
7. AK Čejkovice – 17 (87)
8. TJ Znojmo – 15 (80)
9. Orel Vyškov – 11 (71)
10. AK Olymp Brno, spolek – 11 (75,5)
11. VSK Univerzita Brno – 8 (62)
12. SK Speed Brno – 4 (36)
První 3 družstva postoupila na Mistrovství Moravy a Slezska družstev starších žákyň 15. 9. 2019 v Uherském Hradišti

Družstvo starších žáků (vedoucí družstva Magdaléna Hajzlerová, kapitán Mario Hajzler)
Přebor Jihomoravského kraje družstev starších žáků:
1. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. - 27 hlavních bodů (552,5 pomocných bodů)
2. AC Moravská Slavia Brno – 24 (422)
3. BYAC Brno – 21 (355,5)
3. Atletický klub Hodonín, z. s. – 16 (254,5)
5. VSK Univerzita Brno – 16 (254)
7. TJ Znojmo, z. s. – 8 (103)
8. AC Čejkovice – 6 (80)
9. AK Olymp Brno, spolek – 4 (50,5)
První tři družstva postoupila na Mistrovství Moravy a Slezska družstev starších žáků 15. 9. 2019 v Uherském Hradišti.
Mistrovství Moravy a Slezska družstev strarších žáků 15. 9. 2019 v Uherském Hradišti
1. TJ Sokol Opava – 239 bodů
2. SSK Vítkovice – 170
3. Atletický klub Olomouc, z. s. – 161
4. Atletický klub Zlín, z. s. – 91

5. AC Moravská slavia Brno, spolek – 77
6. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 73
7. BYAC Brno – 68
8. AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště – 63
9. Atletika Poruba, z. s. – 22
10. Atletický klub Prostějov, z. s. – 18
11. AK Šternberk 17

Družstvo žen (vedoucí družstva Luboš Stloukal, kapitánka Denisa Hubáčková)
II. liga, skupina E ženy:
1. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 53 hlavních bodů (541 pomocných bodů)
2. Atletika Jihlava – 51 (479)
3. Atletický klub Hodonín, z. s. – 49 (428)
4. TJ Jiskra Otrokovice – 47 (407)
5. TJ Spartak Třebíč – 35 (312,5)
6. Orel Vyškov – 31 (297,5)
7. ASK Blansko – 31 (276,5)
8. AK Olymp Brno „C“ – 28 (245,5)
9. TJ Znojmo, z. s. – 26 (225)
10. SK Speed Brno – 23 (205)
11. TJ Sokol Velké Meziříčí – 19 (179)
12. Atletika Holešov – 12 (128)
13. AC Čejkovice – 10 (101)
14. AC TRACK & FIELD Brno – 4 (54)
První 4 družstva postoupila do Baráže o I. Ligu v Břeclavi

Baráž o účast v I. lize žen Moravy a Slezska:
1. TJ Slezan Frýdek-Místek – 210,33 bodu
2. TJ Lokomotiva Břeclav – 195,66
3. SSK Vítkovice – 148,5
4. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 94,5
5. TJ Jiskra Otrokovice – 93
6. Atletický klub Hodonín, z. s. – 79
7. Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice – 79
8. SK Hranice – 76
9. AK Šternberk – 48
10. Atletika Jihlava - 20

Družstvo mužů (vedoucí Luboš Stloukal, kapitán Tomáš Fišer)
II. liga, skupina E muži:
1. TJ Jiskra Otrokovice – 44 hlavních bodů (777 pomocných bodů)
2. Atletický klub Hodonín z. s. – 40 (640)
3. TJ Sokol Velké Meziříčí – 30 (399)
4. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 29 (391)
5. TJ Znojmo – 29 (380)
6. Atletika Jihlava – 26 (361,5)
7. TJ Spartak Třebíč „B“ – 19 (268,5)
8. Atletika Holešov – 18 (265)
9. AC TRCK & FIELD Brno – 17 (261)
10. AC Čejkovice – 4 (54)
11. AC Moravský Krumlov – 3 (9)
První 4 družstva postoupila do Baráže o I. ligu v Břeclavi

Baráž o účast v I. lize žen Moravy a Slezska:
1. TJ Lokomotiva Břeclav – 204 bodů
2. Atletický klub Olomouc „B“ – 143
3. TJ Jiskra Otrokovice – 124
4. TJ Šumperk – 108,5
5. Atletický klub Havířov – 101
6. TJ TŽ Třinec – 89
7. SSK Vítkovice „B“ – 86,5
8. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. – 69
9. Atletický klub Hodonín, z. s. – 63
10. TJ Sokol Velké Meziříčí - 60

c. Organizátorská, pořadatelská a školící činnost
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. se v roce 2019 řídil termínovkou pořádání akcí (viz Plán pořádání akcí
AHA Vyškov na rok 2019), podle které pořádal akce jak pro registrované atlety, tak pro širokou sportovní
veřejnost. Součástí klubového kalendáře pořádání akcí byly i akce s úctyhodnou tradicí – např. Malečkův
memoriál (38. ročník), Velká cena města Vyškova ve skoku vysokém (67. ročník), Vyškovské míle (17.
ročník), Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka (15. ročník) či humanitární akce Běh
naděje (12. ročník).
Akce pořádané Atletickým klubem AHA Vyškov, z. s. v roce 2019
LEDEN 2019:
Úterý 15. ledna 2019 – Velká cena ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole a Města Vyškova ve skoku vysokém (výška v tělocvičně od 8
hod. na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o.)
BŘEZEN 2019:
Středa 6. března 2019 - Běhání se svíčkou (atletické běžecké závody pro všechny kategorie, první závod Dlouhé míle 2019; od
14.45 hod. na atletickém stadionu za parkem)
DUBEN 2019:
Středa 3. dubna 2019 – Štafetový pohár (od 8 hod. na atletickém stadionu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o.)
Úterý 16. dubna 2019 - Velká cena ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole a Města Vyškova v hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí a
skoku dalekém (od 8 hod. na atletickém stadionu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o.)
Čtvrtek 18. dubna až sobota 27. dubna 2019 – Jarní soustředění atletů v Nové Včelnici
Úterý 30. dubna 2019 – Školní kvalifikační víceboj - nábor do 6. tříd (od 8 hod. na atletickém stadionku na ZŠ a MŠ Vyškov,
Letní pole)
KVĚTEN 2019:
Sobota 11. května 2019 – Mistrovství Moravy a Slezska dorostu, juniorů, mužů a žen na dráze (od 10 hod. na atletickém
stadionu za parkem ve Vyškově)
Sobota 18. května 2019 – II. liga družstev mužů a žen, sk. E, 1. kolo (od 10 hod. na atletickém stadionu za parkem ve Vyškově)
ČERVEN 2019:
Sobota 1. června 2019 – KP JMK družstev starších žáků a starších žákyň, 2. kolo (od 10 hod. na atletickém stadionu za
parkem)
Úterý 18. června 2019 – Nanukový klubový pětiboj – klasický atletický pětiboj mladšího žactva (60 m př., kriket, 60 m, dálka,
800 m od 8 hod na atletickém stadionu za parkem)
Středa 26. června 2019 - MEMORIÁLY (Memoriál Antonína Malečka a Memoriál Jaromíra Kremličky), (od 15 hod. na
atletickém stadionu za parkem; 2. závod Dlouhé míle 2019)
SRPEN 2019:
Pondělí 19. až sobota 24. 8. 2019 - Letní soustředění Aháčků – Areál Jonaspark v Ostružné
ZÁŘÍ 2019:

Čtvrtek 5. září 2019 - Atletický mítink Vyškovská míle a Velká cena města Vyškova ve skoku vysokém, hod kladivem a
humanitární akce Běh naděje (atletický mítink pro registrované atlety i pro neregistrovanou veřejnost od 9.00 hod. na atletickém
stadionu Za parkem, Běh naděje registrace od 9.00 hod., start ve 12.45 hod.; 3. a 4. závod do Dlouhé míle 2019)
Úterý 10. září 2019 – AHA tyčka (atletické závody ve skoku o tyči, od 14:00 hod. na atletickém stadionu za parkem
Úterý 24. září 2019 – Atletický čtyřboj mladšího žactva (od 9:00 hod. na atletickém stadionu za parkem)
Neděle 29. září 2019 – Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva, sk. C (od 11 hod. na atletickém stadionu za parkem)
ŘÍJEN 2019:
Pondělí 21. října 2019 – Společný trénink s rodiči (od 16:30 hod. na atletickém stadionu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o.)
Neděle 13. až neděle 20. října 2019 – Podzimní soustředění atletů v Tatrách
Úterý 22. října 2019 – Závod ve skoku vysokém ml. a st. žactva (od 11:00 hod. na atletickém stadionu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní
pole, p. o.)
LISTOPAD 2019:
Sobota 23. listopadu 2019 - Vyškovský Mikulášský běh - Memoriál Milana Dvořáka (již 15. ročník akce pro širokou sportovní
veřejnost, pro všechny kategorie, poslední závod Dlouhé míle 2019 a slavnostní vyhlášení Dlouhé míle 2019, od 8.30 hod na
atletickém stadionu za perkem a Smetanových sadech ve Vyškově).

Dále Atletický klub AHA Vyškov, z. s. pořádal v roce 2019 soustředění – výcvikové tábory pro své atlety:
 18. 4. – 27. 4. 2019 – Nová Včelnice (předzávodní soustředění, speciální příprava jednotlivých
atletických disciplín)
 19. – 24. 8. 2019 – Ostružná, Jeseníky (kondice, hry, všeobecný pohybový rozvoj, teorie a praxe
jednotlivých atletických disciplín)
 14. Až 17. 8. 2019 – soustředění „KOJA“ (ladící a závodní soustředění před MČR žactva – Kolín a
Jablonec nad Nisou)
 13. – 20. 10. 2019 – Vysoké Tatry, Štrbské pleso (SK; všeobecná kondice, hry, teorie a praxe skok o
tyči)
 3. až 6. 12. 2019 – Soustředění tyčařů „JABLIB“ (teorie a praxe skoku o tyči, gymnastická průprava;
Jablonec nad Nisou, Liberec)
I v roce 2019 pokračoval další ročník interní klubové soutěže MOSJE 2019, taktéž další ročník běžeckého
seriálu Dlouhá míle našel své zdárné naplnění. V neděli 1. 9. 2019 bylo slavnostně vyhlášeno pořadí
MOSJE 2018.

Rozhodčí
V roce 2019 po linii rozhodčích pracovala Ing. Andrea Václavková, jako jejich vedoucí. Velice prospěšná
byla pomoc Naděždy Václavkové, která úspěšně zaskakovala při nepřítomnosti vedoucí rozhodčích.
Významnou úlohu při pořádání velkých akcí i v roce 2019 sehrál Jiří Kubíček, brněnský rozhodčí. Při
akcích, které AHA Vyškov pořadatelsky zajišťovalo, byli činní nejen „domácí“ rozhodčí, ale mnoho
přespolních, bez kterých by nebylo možné velké akce uspořádat. Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 bylo
v Restauraci Besední dům uspořádáno posezení rozhodčích s večeří, jako poděkování všem, kteří vlastní
akce bezprostředně po linii rozhodčích zajišťují.

Trenéři
Během roku 2019 proběhla celá řada školení trenérů. Externě byli proškoleni noví trenéři s licencí od
trenérů atletických přípravek (TAP) a trenérů žactva (TŽ) až po trenéry II. třídy. Proškolení činní trenéři
jsou hlavním stavebním kamenem chodu klubu.

Realizace projektů ČAS
V roce 2019 Atletický klub AHA Vyškov, z. s. pokračoval v realizaci projektů ČAS – APR I, AŠP I a
Pohybová gramotnost – atletika pro rodinu a Talent Sps atletika.
APR I (atletika pro radost I) v Rousínově, kde pod vedením trenérky paní Mgr. Martiny Straňákové funguje
atletický kroužek na prvním stupni ZŠ. Projekt jako takový skončil v červnu 2018. Přesto činnost pokračuje
i nadále díky podpoře všech zúčastněných stran (vedení ZŠ Rousínov, AHA Vyškov, trenérky Mgr. Martina
Straňáková a Mgr. Markéta Sekaninová, Město Rousínov) se daří Atletiku Rousínov, pod AHA Vyškov,
udržet.
AŠP I (atletické školní přípravky) – Dne 3. 7. 2019 proběhlo jednání s panem zástupcem stát. orgánu ZŠ a
MŠ Bohdalice Mgr. Jakubem Vaštíkem ohledně dalšího fungování atletických školních přípravek pod
vedením Mgr. Naděždy Mokré a Zity Pospíšilové. Byl vyjádřen zájem o další spolupráci, byla podepsána
smlouva o poskytnutí prostor tělocvičny k tréninku dětí. Od září 2018 zde pracuje jako „garant“ činnosti
trenérka Mgr. Naděžda Mokrá v úzké spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Bohdalice, učitelským sborem,
družinou a trenérkou Zitou Pospíšilovou.
Pohybová gramotnost – atletika pro rodinu – další projekt ČAS, na který reagovalo AHA Vyškov a
projekt také úspěšně prakticky realizovalo, když v pondělí 21. října 2019 na atletickém stadionu ZŠ a MŠ
Vyškov, Letní pole proběhla i akce „Společný trénink s rodiči“. Garanty akce a proškolenými trenéry byly
již druhým rokem trenérky AHA Vyškov Mgr. Markéta Plevová a Kristýna Sedláková.
Talent Sps atletika pro rok 2019 byli vyhlášeni a oceněni Alžběta Suchomelová, Daniela Řiháková, Anna
Balúchová, Filip Jašíček, Michal Derka a Mario Hajzler.

d. Hospodářská činnost, veřejnoprávní kontrola
Hlavním úkolem celoroční hospodářské a manažerské činnosti klubu bylo zabezpečení financování klubu se
vším, co s tím souvisí, dle platných právních předpisů. Evidence majetku, nákup nářadí a náčiní klubu, jeho
údržba, zajištění výjezdů výprav, ubytování a jednání s partnery a institucemi, vedení evidence členské
základny, GDPR, propagace a mnoho dalších činností spadá do této části činnosti. Hospodářská činnost
klubu je časově nesmírně náročná záležitost… V roce 2019 se nepodařilo zajistit dostatek finančních
prostředků, které by dostatečně pokryly veškeré výdaje, které s rozsáhlou činností klubu souvisí!

e. Výbor, trenérská rada
V roce 2019 byla dle stanov klubu svolána volební valná hromada (1 x za dva roky).
Výbor klubu pracoval v roce 2019 do konce srpna ve složení: Ing. Luboš Stloukal – předseda, Magdaléna
Hajzlerová – jednatelka a vedoucí trenérka Sps, Bc. Lubomír Papp – místopředseda, Jiří Hajzler –
místopředseda, Ing. Lenka Suráková-Rašková – vedoucí přípravek, Mgr. Jiří Němeček – garant Sps atletika
na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Mgr. Jiří Kalda, Tomáš Fišer.
Na neděli 1. 9. 2019 byla svolána řádná volební Valná hromada klubu. Valnou hromadou byl znovu zvolen
předsedou klubu Ing: Luboš Stloukal, současně jako člen výboru. Další členové výboru byli zvoleni:
Magdaléna Hajzlerová (jednatelka a vedoucí trenérka SpS atletika), Mgr. Jiří Němeček (garant činnosti Sps
atletika na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Naděžda Václavková (smírčí výbor a zástupkyně rozhodčích), Ing.
Lenka Rašková (vedoucí přípravek), Tomáš Fišer a Jiří Hajzler (místopředseda),
Výbor klubu se scházel dle potřeb, trenérskou radu svolávala vedoucí trenérka Sps s vedoucí atletických
přípravek dle potřeby – vše viz zápisy jednání.

f. Ostatní
Pokračovala jednání předsedy klubu Ing. Luboše Stloukala s ředitelem Správy majetku města Vyškova, p. o.
Mgr. J. Hastíkem za účelem snížení nájmů, které byly klubu nastaveny vedením města. Tyto nájmy byly pro
klub likvidační. Zásadní jednání proběhlo dne 20. 5. 2019 na radnici u I. místostarostky Bc. Mgr. Karin
Šulcové, když za klubové vedení vystupoval Mgr. Ladislav Koubek (pověřený předsedou klubu). Byl
vyhotoven zápis jednání, kde byly pojmenovány veškeré problémy především mezi provozovatelem
stadionu a klubem. Problémy, které se táhnou léta, jsou naprosto zbytečné a dají se řešit. Výsledkem jednání
byl alespoň nový ceník, schválený Radou města. Zde byly výše nájmů upraveny alespoň k částečné
spokojenosti žadatele.
Během počátku roku byl vedením Správy majetku města Vyškova, p. o. na tribuně namontován změkčovač
vody, čímž došlo k výraznému poklesu kvality dodávané pitné vody. Tento problém byl pojmenován i na
výše uvedené radniční schůzce. Po té následovala další jednání, další technické zásahy do rozvodu pitné
vody, do konce roku nebyl jasný výsledek bez adekvátní zprávy, zda je dodávaná voda bez závad, či je
nadále nekvalitní ev. nepitná… Na sportovišti, kde se téměř denně pohybují sportovci je takovýto stav
neuspokojující a pro vedení klubu alarmující.
Dne 26. 6. 2019 proběhla schůzka vedení klubu s panem ředitelem ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Mgr. Jiřím
Sochorem, když předmětem jednání byly především provozní záležitosti fungování Sps atletika při AHA
Vyškov potažmo na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole.
Účast I. místostarostky města Vyškova Mgr. Bc. Karin Šulcové při řešení problémů na pronajmutých
sportovištích byla zásadní. Na půdě radnice, u I. Místostarostky města proběhlo dne 22. 10. 2019 i jednání
mezi vedením AHA Vyškov a vedením Orla Vyškov a vedením oddílu atletiky Orla Vyškov. Jednání
vyvolalo vedení AHA Vyškov, když bylo zásadně podpořeno a iniciováno paní I. místostarostkou města.
Cílem bylo probrat možné styčné body prospěšné pro další fungování vyškovské atletiky. Následný dopis
pana starosty Orla Vyškov do tohoto jednání vnesl spíše otazníky, následné jednání mezi předsedou AHA
Vyškov a vedením atletického oddílu Orla Vyškov, dne 19. 11. 2019, bylo již konstruktivní, ovšem zatím
nic konkrétního nebylo realizováno.

H. Poděkování
Atleti a atletky Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. děkují všem, kteří činnost klubu v roce 2018 podpořili:
Partneři:
 Město Vyškov
 Jihomoravský kraj
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Český atletický svaz
 ČESKÁ ATLETIKA, s. r. o.
 Česká unie sportu, z. s.
 BKR ČR, s. r. o.
 Město Rousínov
 AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
 ANTREG, a. s.
 REPROSERVIS CZ, s. r. o.
 Strojírny Bohdalice, a. s.
 CHRIŠTOF, spol. s r.o.
 TBG BETONMIX a.s.

 Českomoravský štěrk, a.s.
 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 ROSTEX VYŠKOV, s. r. o.
 Jan Derka
 Obec Bohdalice-Pavlovice
 LS Facility s.r.o.
 KALÁB – stavební firma, s. r. o.
 Atleti, s. r. o.
Dodavatelé:
 BOTY J HANÁK R, s. r. o.
 SIMATOUR
 NEWLINE
 Magdaléna Kiliánová účetnictví
dále atleti děkují všem rozhodčím, pracovníkům technické pomoci, trenérům a funkcionářům v klubu a v
atletickém hnutí. Velké poděkování patří paní účetní Magdaleně Kiliánové.
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. je nositelem činnosti Sportovního střediska atletika v úzké spolupráci se
ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole. Dále realizace projektů ČAS je odvislá od pochopení vedení ZŠ Rousínov a
ZŠ a MŠ Bohdalice. Tímto vedení klubu AHA Vyškov děkuje vedení zmíněných škol za pochopení, pomoc
a spolupráci.

Rok 2019 ve foto zkratce

Vypracoval: Jiří Hajzler
Schválil: Ing. Luboš Stloukal v. r.
Ve Vyškově dne 30. ledna 2020

