
 

 

České Budějovice 22/3 2018 

Zpravodaj SCM 1/2018 
 

Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři, 

 

pro rok 2018 máme v Jihočeském kraji 15 atletek a atletů zařazených do SCM. Seznam zařazených 

atletek a atletů je uveřejněn na webových stránkách www.scmjihoceskykraj.cz. Zde můžete nalézt i další 

informace včetně kritérií a podmínek pro zařazení. V průběhu závodního období se na těchto stránkách 

pravidelně objevují články k závodům, kterých se členové našeho SCM účastní. 

 

Halová sezóna 2018 byla pro jihočeskou atletiku velmi úspěšná. Do bojů o mistrovské tituly se zapojilo 

13 atletek a atletů SCM Jihočeský kraj. Dohromady atleti z Jihočeského kraje získali na MČR 14 medailí 

(9 zlatých, 2 stříbrné a 3 bronzové): 

 

Adéla Záhorová (VS Tábor, trenér Jiří Couf) – 3x zlato (60m, dálka, trojskok) – juniorky 

Tereza Babická (Sokol České Budějovice, trenér Jiří Couf) – 1x zlato (60m př.), 1x stříbro (300m) – 

starší žákyně 

Tomáš Němejc (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) – 1x zlato (200m) – junioři 

Lada Doležalová (VS Tábor, trenér Roman Bém) – 1x zlato (výška) – juniorky 

Filip Bárta – Adam Bosák – Matouš Boudný – Tomáš Němejc (Sokol České Budějovice, trenér 

Tomáš Najbrt) – 1x zlato (4x200m) – junioři 

David Jodl (Sokol České Budějovice, trenér Tomáš Najbrt) – 1x zlato (dálka) – starší žák 

Karolína Podlahová (VS Tábor, trenéři Jiří Smetana a Zdeněk Lubenský) – 1x zlato (tyč) – starší 

žákyně 

Hana Váchová (VS Tábor, trenéři Jiří Smetana a Roman Bém) – 1x stříbro (výška) – juniorky 

Matyáš Jánský (Sokol České Budějovice, trenér Petr Bahenský) – 1x bronz (3000m) – junioři 

Alena Panovská (VS Tábor, trenéři Iva Straková a Roman Bém) – 1x bronz (výška) – juniorky 

Marek Strnad (Nová Včelnice, trenér Marek Strnad) – 1x bronz (1500m) – dorostenci 

 

Kromě medailí na MČR získali atletky a atleti z Jižních Čech dalších 15 finálových umístění. 

 

Úkoly na sezónu 2018: 

1/ I Run Clean 

Posílám odkaz, na kterém najdete informace o tomto antidopingovém programu EAA. V letošním roce se 

týká přihlášky atletů na ME do 17 let. V praxi to znamená, že všichni atleti, kteří si myslí, že by mohli být 

nominovaní na ME 17, musí tento vzdělávací program úspěšně vyplnit do konce května 2018 a získaný 

certifikát odeslat (také do konce května 2018) na adresu irunclean@atletika.cz 

http://www.atletika.cz/cas-informuje/antidopingovy-program-eaa-povinny-postupne-pro-vse/ 

 

2/ MČR 

Účast závodníka na MČR je jednou z podmínek pro zařazení do SCM. V případě Vaší neúčasti na MČR 

musím vysvětlovat důvody, proč jste na MČR nezávodili. Abych mohl Váš návrh na zařazení do SCM 

pro příští rok obhájit, je nutné znát příčinu Vaší případné neúčasti. Z tohoto důvodu vás prosím o zasílání 

omluvy na moji mailovou adresu (zdravotní problémy je nutné dokládat lékařskou zprávou).  

http://www.scmjihoceskykraj.cz/
mailto:irunclean@atletika.cz
http://www.atletika.cz/cas-informuje/antidopingovy-program-eaa-povinny-postupne-pro-vse/


 

 

 

3/ Velikost oblečení a čísla obuvi 

Prosím Vás, abyste ve svém mateřském oddíle zajistili ve Vaší evidenční kartě na webových stránkách 

ČAS dopsání velikosti oblečení a velikosti obuvi. Já nemám možnost tyto údaje dopisovat. Do systému se 

dostane pouze oprávněný pracovník příslušného atletického oddílu. V případě potřeby mohou pracovníci 

ČAS bez zbytečných průtahů zjistit Vaše velikosti. 

 

 

Přeji Vám pohodovou přípravu na letní sezónu, bez zdravotních problémů a dalších komplikací. Na 

závodech plno osobních rekordů, medaile a finálové umístění na MČR. Rovněž tak splnění nominačních 

kritérií na vrcholné reprezentační akce. Ať se Vám cíle naplánované společně s vašimi trenéry podaří 

splnit. 

 

Těším se na spolupráci 

 

Mgr. Tomáš Najbrt 

Vedoucí trenér krajského SCM Jihočeský kraj 

 

Mobil: +420 602 543 263, +420 728 326 655 

E-mail: tnajbrt@atletika.cz 

www.atletika.cz 

www.scmjihoceskykraj.cz 
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