
Datum Čas

Kdo by se měl podle tebe 

stát atletem roku? Proč by se jím měl stát?

14.12.2016 20:40:29 Jonáš Kolomazník Získal medaili na MČR

14.12.2016 20:43:27 David Drštička Protože to je můj syn a je a v mých očích je nejlepší :-)

14.12.2016 20:44:55 David Drštička Protože má pevnou vůli a chuť vítězit :)

14.12.2016 20:53:29 Vojtěch Rakušan Obří osobáky a 7. místo na MČR, obrovský posun od minulého roku.

14.12.2016 20:55:33 Barbora Zatloukalová Neskutečný dříč, zaslouží si to.

14.12.2016 21:17:28 Barbora Zatloukalová pomaličku,ale jistě ji to lítá ke hvězdám

14.12.2016 21:21:29 Zuzana Růžičková

Protože i když se atletice nevěnuje až tak dlouho jako ostatní, tak dosahuje výborných výsledků i mezi staršími, je velmi 

nadaná, talentovaná a odhodlaná jít si za svým.

14.12.2016 21:51:44 Barbora Zatloukalová Protože se ji překonala osobní rekord v kouli a hod diskem. 

14.12.2016 22:23:03 Jan Koňařík ..Koňas dělá náš oddíl takovým super oddílem jakým je :)

15.12.2016 8:08:17 Jan Koňařík Pro atletiku dýchá

17.12.2016 14:23:56 Adéla Balůsková Nejlepsi atletka na svete!!

17.12.2016 14:24:03 Adéla Balůsková Protože je nejlepší

17.12.2016 14:26:15 Adéla Balůsková Protože je podle mě nejlepší a je naše

19.12.2016 12:25:42 Adéla Balůsková Výborné výsledky a práce s dětmi

19.12.2016 13:15:08 Jonáš Kolomazník parádní výkony, umístění na závodech, repre

19.12.2016 14:22:43 Barbora Zatloukalová Na trénincích neskutečně dře, na ligách pěkně reprezentuje a snaží si vždycky držet chladnou hlavu

19.12.2016 14:26:34 Adéla Balůsková Protože je dobrá :D Stále boduje na závodech a je schopná se stále zlepšovat ve vícebojích.

19.12.2016 16:31:50 Jonáš Kolomazník je to všestranný atlet s velkou budoucnosti

19.12.2016 16:41:11 Jakub Sehnálek Protože mě porazil :)

19.12.2016 19:48:37 Jáchym Kouba Je to můj dobrý kamarád a myslím si, že je v atletice moc šikovný!

20.12.2016 8:53:52 Helena Tomková

Proč? To je otázka :). Myslím si, že by se měla stát atletem roku 2016 protože hodně trenuje, protoze miluje atletiku..dava 

tomu všechno svůj čas, život..atletika ji dava silu. Proste chce trenovat a spiš si stěžuje že by ten trenink potřebovala těžší. 

Sama vím jak je to těžky se po delší pauze k atletice vrátit a najit v tom zase velkou lasku..boli to začít znovu běhat. Po tom 

co jsem sama pul roku nesměla nic dělat a zaviděla že může trenovat, jsem nemohal najit chut zacit znovu.... a 

obdivovala/zavidela jsem ze se dokaze pro ten trenink nadchnout a tesit.



20.12.2016 17:11:05 Gabriela Patalova za přikladny postoj k trenigum ,za celoroční vysledky a za reprezentaci SK Přerov

20.12.2016 20:25:29 Adéla Balůsková velmi dobré umístění na závodech, zlepšení několika rekordů

20.12.2016 21:34:37 Rostislav Mališka Protože  podává velmi kvalitní a vyrovnané výsledky. 

23.12.2016 15:02:22 Barbora Zatloukalová Za ohromnou píli a snahu něco dokázat. 

3.1.2017 18:33:20 Jan Koňařík Protože to je hvězda našeho oddílu a přivedl spoustu dětí k atletice.

4.1.2017 17:32:52 Frata Rezek Umisťuje se a dře a dře a dře

5.1.2017 13:49:49 Jonáš Kolomazník Mistr ČR v pětiboji, druhý nejlepší výkon v pětiboji ml.žáků v historii !

11.1.2017 18:29:54 Eliška Škrabalová Eliška se hodně snaží ...a SNAHA se cení. A chodí pravidelně na tréninky.

11.1.2017 18:31:51 Eliška Škrabalová

Eliška by se měla stát atletem roku, protože chodí pravidelně na tréninky a přidává si i vlastní. Jde na ní vidět snaha a úsilí, 

ale větších úspěchů zatím moc neposbírala..

11.1.2017 18:47:22 Eliška Škrabalová

Máme tady hodně dobrých sportovců, ale v atletice je velmi těžké rozlišit, kdo je lepší, kdo víc trénuje nebo kdo má prostě 

talent. Někdo si svou královskou disciplínu vybere hned, ale někdo se stále nedokáže prosadit. Eliška Škrabalová mě 

napadla hned, protože je velký dříč a má hodně silnou vůli. Akorát je škoda, že se její dřina ještě tolik neprojevila, ale to ji 

určitě čeká. Jde vidět, že Elišku atletika hodně baví a o tom to je....

16.1.2017 21:55:22 Eliška Škrabalová

14. místo na 800m, čas 2:37,78 na MMS starších žáků a žákyn. Ale kromě toho, je největším dříčem z celého našeho oddílu, 

je vzorem toho jak by se k tréninkům mělo přistupovat a tím motivuje i ostatní, mě určitě. 

17.1.2017 17:29:56 Barbora Zatloukalová přepsala několik juniorských, 20-22 let, ženských rekordů Přerova, úspěchy na MČR juniorů a vyšších - poslední rok juniorka

18.1.2017 16:33:44 Pavlína Vašinová

Pro svou houževnatost, nevynechá trénink, i když není z Přerova, je schopná čekat na hodiny tréninku i několik hodin, jen 

aby ho nezmeškala. Atletika je pro ni nábojem i pro studium.

18.1.2017 20:40:14 Rostislav Mališka 5. místo Halové MČR , 7. místo MČR dráha. 

18.1.2017 20:42:23 Rostislav Mališka 5. místo Halové MČR , 7. místo MČR dráha. 

18.1.2017 20:44:10 Rostislav Mališka 5. místo Halové MČR , 7. místo MČR dráha. 

18.1.2017 20:46:09 Rostislav Mališka 5. místo Halové MČR , 7. místo MČR dráha. 

18.1.2017 20:47:49 Rostislav Mališka 5. místo Halové MČR , 7. místo MČR dráha. 

19.1.2017 17:28:15 Adéla Balůsková Protože Kajsa je nejlepší 

19.1.2017 17:58:46 Adéla Balůsková Umístění, reprezentování



19.1.2017 19:25:40 Adéla Balůsková Nejlepší v více disciplinách, nespočet úspěchu

20.1.2017 8:13:12 Adéla Balůsková Je nejlepší atletkou v Přerově, která se každým dnem zlepšuje.

28.1.2017 12:15:59 Klára Chmelařová Velké pokroky, dobré umístění na každých závodech

28.1.2017 12:19:23 Klára Chmelařová

Je velmi šikovná, ze své kategorie nejlepší. Za rok 2016 předvedla skvělé výsledky a velké pokroky, pokaždé se na 

závodech dobře umístila. 

28.1.2017 12:23:00 Klára Chmelařová Každá disciplína jí jde, od minulého roku hodně pokročila, na závodech se vždy dobře umístí.

12.2.2017 11:13:33 Pavlína Vašinová Protože by si to zaslouzila za to jak trénuje i přes bolest a že nic nevzdává. Vždy staví závody na první místo.

15.2.2017 19:15:08 Jonáš Kolomazník hvězda SK

15.2.2017 20:28:09 Matěj Vojáček Vyhrál čokoládovou tretru

27.2.2017 12:26:37 Jonáš Kolomazník Skvělé výsledky

1.3.2017 15:30:47 Adéla Balůsková Protože je nejlepší :)


