www.metal-ps.com
Společnost METAL-PS spol. s r. o. byla založena v roce 1992. Její výrobní program
byl zaměřen na povrchové úpravy kovů. Od roku 1998 se její výrobní program
postupně rozšířil na konstrukční práce, kovovýrobu a montážní práce.
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001.
Výrobní program:
Dopravníkové systémy, kovovýroba, konstrukční práce, montážní práce, obchodní
činnost, povrchové úpravy kovů. Nabídka nových služeb - Hydraulický děrovací lis
EUROMAC MTX 1250/30 CNC 2000 AUTOINDEX a CNC Hydraulický ohraňovací lis
3108 x 150.

Vážení příznivci sportu, zvláště atletiky!
Těší mne, že i v letošním roce mohu převzít záštitu nad dalším ročníkem
Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a dospělých Otrokovice.
Jde o jednu z největších atletických událostí konaných tradičně na území
Zlínského kraje. Chtěl bych popřát všem závodníkům, aby si mohli vyzkoušet
aktuální sportovní formu a radovat se z dobrých výsledků. Vystoupit na stupně
vítězů je vždy nádherný pocit a zaslouží si ho všichni, kdo usilovně trénují, i když
ve skutečnosti je samozřejmě možné ocenit jen ty nejlepší. Ale i těm, kteří na
medaili tentokrát nedosáhnou, bych chtěl popřát radost z čestného boje a také z
nově vytvořených přátelství, která na soutěžích zpravidla vznikají. A to je také
dobře, protože nemusí vždy jít jen o to vyhrát za každou cenu, ale prostě vydat ze sebe maximum.
Určitě totiž nestojí za to stresovat se jen kvůli výsledkům, ale také strávit hezké chvíle s lidmi, kteří mají
stejné zájmy a podobný přístup k životu. Zkrátka přeji všem soutěžícím, ať co nejlépe a k radosti zúročí
čas obětovaný tvrdému tréninku a prožijí v Otrokovicích pěkný den! Pořadatelům děkuji za energii,
kterou investovali do zajištění všech technických a organizačních záležitostí a všem návštěvníkům a
fanouškům děkuji za vytvoření příjemné atmosféry pro soutěžící a věřím, že i oni si letošní atletický
halový mítink jako diváci naplno užijí!
PaedDr. Petr Navrátil
člen Rady Zlínského kraje
Vážení sportovní přátelé vítejte v Otrokovicích!
Královna sportu, atletika, v těchto dnech opět vládne v Otrokovicích. Je to v řadě
již po sedmnácté, co se do našeho města sjíždí významní sportovci z celého světa
usilující o rekordní výkony, medaile a místa na stupních vítězů. Udržet ale takto
dlouho tradici a ještě k tomu na špičkové úrovni si zaslouží uznání. Proto bych rád
poděkoval všem, kteří se na přípravě Mezinárodního atletického mítinku podílí.
Měl jsem možnost sledovat, s jakým zapálením organizátoři oslovují závodníky,
aby mohli nabídnout co nejkvalitnější startovní pole. Přidanou hodnotu mítinku
dávají také dopoledními závody dětí, které měří své síly a vedeni motivací přiblížit
se právě k dospělým, profesionálním sportovcům, ze sebe dokážou dostat
maximum. A právě sport, pohyb a zdravý životní styl jsou elementy, které dnešním dětem často chybí a
je třeba jim ho dopřávat plnými doušky, například tímto způsobem. Přeji Vám atraktivní podívanou a
strávení příjemných chvil v Otrokovicích. Věřím, že ve Vás návštěva našeho města zanechá jen ty nejlepší
vzpomínky a budete se sem rádi vracet.
Mgr. Jaroslav Budek
starosta města Otrokovice
Vážení sportovní přátelé,
Jsem velmi rád, že vás mohu opět po roce s upřímnou radostí přivítat nejen
jménem svým, ale především jménem naší organizace TJ Jiskra Otrokovice na této
významné sportovní akci. Všichni si umíme představit, jak náročné je připravit
takovou akci mezinárodního významu, a já vás mohu ubezpečit, že organizační
výbor i členové atletického oddílu vynaložili veškeré úsilí na to, aby pro vás
připravili co nejlepší podmínky a aby dnešní závody probíhaly k plné spokojenosti
jak závodníků, tak i ostatních účastníků. Vždyť atletický oddíl, který je jedním z 22
oddílů naší organizace, patří k nejzkušenějším organizátorům, a proto jsem
přesvědčen o zdárném průběhu této tradiční akce. Všem soutěžícím bych chtěl
popřát skvělé výkony a také nezbytnou dávku sportovního štěstí. Ať vámi dosažené výsledky odpovídají
vašim představám. Budu velmi rád, když budete odjíždět z Otrokovic s těmi nejlepšími pocity a zážitky
a vždy se k nám budete rádi vracet.
Ing. Zdeněk Janda
ředitel TJ Jiskra Otrokovice

XVII. ROČNÍK SKOKU VYSOKÉHO
Velká cena CAFÉ & COCTAIL BAR TERASSA
Kategorie:

muži, ženy

Muži
Ženy

Vítězové 2014
Jaroslav Bába – SSK Vítkovice
Magdaléna Nová – SSK Vítkovice

220 cm
178 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Martijn Nuyens – Nizozemí
Romana Dubnová – SSK Vítkovice

224 cm (2007)
192 cm (2006)

XVII. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y
Kategorie:
Systém:

Muži
Ženy
Muži
Ženy

Velká cena SPORTILO
muži, ženy
časy z rozběhů stanoví nasazení do finálových běhů. Každý
má zaručeny 2 starty.

Vítězové 2014
Dominik Šprňa – TJ Jiskra Otrkovice
Zuzana Muchová – AK Kroměříž
Rekordy

Roman Bublyk – Ukrajina
Lucie Kostnerová – AK Olomouc
Iveta Mazáčová – PSK Olymp Praha

4,82 s
5,37 s
4,54 s (2006)
5,07 s (2004)
(2008)

XVI. ROČNÍK SPRINTU NA 40 Y PŘEKÁŽEK
Velká cena RESTAURACE DOLLY
Kategorie:
Systém:

ženy
závodnice běží 2 běhy – součet časů dává celkové pořadí
Vítěz 2014

Ženy

Lenka Svobodová – JAC Brno

11,52 s (5,80 + 5,72)

Muži
Ženy

Rekordy
Stanislav Sajdok – Dukla Praha
Denisa Rosolová – AK SSK Vítkovice

10,23 s (5,10 + 5,13) (2008)
11,09 s (5,57 + 5,52) (2009)

XIII. ROČNÍK SKOKU DALEKÉHO
Velká cena LANÁČEK
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítěz 2014
Adrian Swiderski – Polsko
Lenka Svobodová – JAC Brno

744 cm
565 cm

Muži
Ženy

Rekordy
Roman Novotný – AK Kroměříž
Martina Šestáková – USK Praha

796 cm (2009)
637 cm (2008)

XIII. ROČNÍK TROJSKOKU
Velká cena GREINER PACKAGING
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Muži
Ženy

Vítězové 2014
Adrian Swiderski – Polsko
Krisztina Hoffer – Maďarsko

15,78 cm
12,79 m

Muži
Ženy

Rekordy
Tsapik Aliaksei – Bělorusko
Martina Šestáková – USK Praha

16,20 m (2012)
13,76 m (2002)

XI. ROČNÍK VRHU KOULÍ
Velká cena RESTAURACE LA HABANA & STEAK HOUSE LEGENDA
Kategorie:
Systém:
Muži
Ženy
Muži
Ženy

muži, ženy
dle počtu soutěžících a pravidel atletiky

Vítězové 2014
Georgi Ivanov - Bulharsko
Romana Grómanová – SSK Vítkovice
Rekordy

Georgi Ivanov - Bulharsko
Jana Kárníková – Hvězda SKP Pardubice

20,33 m
14,35 m
20,33 m (2014)
16,93 m (2010)

VII. ROČNÍK ČTYŘBOJE
Velká cena PRVNÍ OTROKOVICKÉ STAVEBNÍ
Kategorie:
Systém:

muži, ženy
muži čtyřboj (2x40y př., 2xsprint 40y, skok daleký, vrh koulí)
ženy trojboj (2x40y př., 2xsprint 40y, skok vysoký, vrh koulí)
bodování dle vícebojařských tabulek, pro sprint a překážky
upraveno – 40 y součet časů x 1,17 (bodování 100m),
40 y př. součet časů x 1,4 (bodování 110mpř/100mpř).
Závodníci jsou současně hodnoceni v individuálním pořadí
Vítězové 2014

(muži - 2x40y překážek + výška + koule, ženy – 2x40y sprint + dálka + koule)
Muži
Ženy

Pavel Baar - TJ Jiskra Litomyšl
Verena Preiner – U. Ebensee

2 180 b
2 089 b

OTROKOVICKÉ HALOVÉ PŘEBORY ŠKOL 2015
XVII. přebor škol ve skoku vysokém o pohár starosty města Otrokovice
XVII. přebor škol ve sprintu na 40 y o pohár ředitele TJ JO
XIV. přebor škol ve skoku dalekém o pohár předsedy AO TJ JO
II. trojboj družstev o Pohár ředitelky DDM Sluníčko Otrokovice
PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU VYSOKÉM
O POHÁR STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE – výsledky 2014

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Kusák Karel
Heimová Marie
Mikš František
Heimová Marie
ZŠ TGM OTR

AK Zlín
ZŠ E.Zátopka
ZŠ Malenovice
ZŠ E.Zátopka

162 cm
152 cm
153 cm
152 cm
541 cm

PŘEBOR ŠKOL VE SPRINTU NA 40 Y
O POHÁR ŘEDITELE TJ JISKRA OTROKOVICE – výsledky 2014

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Hájek Filip
Hillerová Nikol
Kašpárek Kryštof
Hromadníková Tereza
ZŠ E.Zátopka

ZŠ Kvítková
ZŠ Mánesova "A"
ZŠ Mánesova "A"
ZŠ E.Zátopka

5,54 s
5,74 s
5,15 s
5,61 s
22,57 s

PŘEBOR ŠKOL VE SKOKU DALEKÉM
O POHÁR PŘEDSEDY ATLETICKÉHO ODDÍLU – výsledky 2014

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Přebor škol

Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky

Kunt Jakub
Dlabajová Kateřina
Kašpárek Kryštof
Fráňová Petra
ZŠ Mánesova A

SSUH
ZŠ E.Zátopka
ZŠ Mánesova "A"
AK Zlín

451 cm
418 cm
516 cm
486 cm
1 739 cm

PŘEBOR ŠKOL NA 40Y PŘEKÁŽEK – výsledky 2014
překážky se nezapočítávaly do soutěže družstev
Zvoníček Štěpán
Dlabajová Kateřina
Hlavinka Tomáš
Jurčová Nela

ZŠ Mánesova
ZŠ E.Zátopka
ZŠ E.Zátopka
ZŠ E.Zátopka

7,69 s
7,18 s
7,28 s
7,84 s

VI. ROČNÍK TROJBOJE PŘÍPRAVEK
Velká cena obce Pohořelice – jednotlivci
II. ROČNÍK – TROJBOJ PŘÍPRAVEK DRUŽSTEV
O pohár ředitelky DDM Sluníčko Otrokovice
Kategorie:
Systém:

mladší (2006-2007) a starší (2004-2005) přípravky
závod je vypsán v disciplínách překážky a sprint, dálka,
raketka jako trojboj, součet umístění v jednotlivých
disciplínách určí celkové pořadí

Vítězové 2014
Mladší přípravky
Starší přípravky

Chovanečková Nikola
Hanáček Filip
Drozdová Nela
Bujdák Michal

KOPŘIVNICE
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KOPŘIVNICE
OTROKOVICE-A

15. ročník GIBU POWER DRINK PŮLMARATONU - Memoriálu MUDr. Josefa Podmolíka
Rekordní účast i časy, takový byl 15. ročník. Od ranních hodin se představilo 5 kategorií
přípravek, postupně v běhu, hodu raketkou a překážkovém běhu. Přesně 100 dětí usilovně
bojovalo a ti nejlepší si po zásluze odnesli ceny a medaile.
V hlavním závodě se pak představilo 20 žáků, kteří absolvovali jeden tříkilometrový okruh,
104 půlmaratonců a 34 štafet. Premiérově se představili mimo jiné keňští běžci, kteří ukázali,
jak vypadá běh rychlostí 20 km/h po celý závod. Vítězem se stal v novém traťovém rekordu
1:04:59 Kipruto, nejlepší Čech byl při své premiéře Gaisl z Turnova. V ženách pak zaběhla
vynikající čas Keňanka Peris, časem 1:13:37 překonala traťový rekord o více než 5 minut.
Nejlepší z domácích závodnic byla Žaludková ze Zlína za 1:27:51. Nejrychlejší štafetou byla
pětičlenná štafeta rodiny Podmolíkovy v čase 1:13:33, nejlepší mládežnickou štafetu sestavili
Lyžaři Jiskry Otrokovice (1:29:29). V žákovských závodech pak byli vítězové Šmédek, Horková,
Vabroušek a Nešporová.
Se závodem, nad nímž převzal záštitu jako tradičně starosta města Mgr. Jaroslav Budek, byla
velmi spokojena také patronka závodu, manželka MUDr. Josefa Podmolíka, na jehož počest
se závod pořádá.
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 369 závodníků ze 4 zemí a závod tak získal
mezinárodní punc. Již nyní Vás pořadatelé zvou na 16tý ročník, který se uskuteční 7. 11.
2015.
Další ročník se bude konat 7. listopadu 2015. Novinkou bude rozdělení závodu štafet a
jednotlivců a pro ultraběžce zařazení závodu na maraton a půl (63.288 km).

