
ATLETIKA 

Studium 
• Uzpůsobené rozvrhy, předmět teorie sportovní přípravy, trenérská licence 3.třídy a další 

• Pro dojíždějící individuální trénink ihned po školních povinnostech 

• 2x do roka soustředění hrazené školou nezapočítávané do absencí… 

• Vhodné i pro orientační běžce, fotbal, florbal apod.. 

• Vlastní zázemí pro sportovce přímo ve škole a další… 

Komfort sportování 

• Zvýhodněné sportovní oblečení a vybavení při nástupu na školu 

• Atletický stadion 50 m od školy (nejvýše položený tartanový ovál v ČR! 613 m. n. m.) 

• Regenerační centrum s bazénem 25 m cca 300 m od školy  

• Adekvátní běžecké terény, tělocvičny v blízkosti školy 

• Podpora jednoho z nejúspěšnějších oddílů ČR (nejúspěšnější oddíl při MČR 2014 - kros) 

Personální zabezpečení 

• Trenéři nejvyššího vzdělání, členové trenérských sekcí ČAS 

• Trenéři roku 2013 Kraje Vysočina 

Mgr. Petr Hubáček –  Běhy střední a dlouhé tratě a vrhy (od roku 2002 přes 100 medailí z MČR) 

PaedDr. Stanislav Joukal – Skoky, sprinty, víceboj (účastníci OH, MS…) 

    

    Studuj s námi!!! 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě 

Matouš Budig 

Adam Jirků Dočkal Daniel 



Studující studenti  

 

ME 

Praha 2015 

Petr Vitner -  do 17 let fotbal okres, reprezentant ČR, absolvent VUT – 1500m – 3:39 

Jitka Kubelová -  do 15 let plavání, diskařka MS, ME, univerziáda; ČVUT – Disk 57,37 

Petr Zimola - do 16let fotbal okres, medailista ČR dospělých – ČVUT -1500m -3:51 

Lukáš Kourek -  začal v 16 letech , reprezentant ČR , ME - absolvent VUT – 1500m – 3:43 

Helena Tlustá  -  do 16 let lyžování, MSJ reprezentantka ČR – VUT  

Lucie Maršánová  - do 16let basketbal, reprezentanka ČR v běhu do vrchu 

Hana Homolková -  medailistka ČR žen půlmaraton, 10km … 

Lucie Sárová, Bojanovská Gabriela, Brychta Jiří, Kateřina Pulgretová, Karel Kulíšek, Šacl Jiří…  

 

www.atletikanmnm.mameweb.cz 
 

Přihlášky do 30. listopadu 2020 

 

Talentové zkoušky: 12. – 13. ledna 2021 
 

www.gynome.cz 
Nebojte se zeptat: 

Tel.: 731 128 949 

Spolupracující atletický oddíl – TJ Nové Město na Moravě z. s. 

Matouš Budig   1. místo MČR dorostu 60m – 6,98 reprezentant ČR 2020 

   2. místo MČR dorost 200m – 22,15 

  Dorostenec, který první ve Žďárském okrese zaběhl 100m pod 11s (10,98, s větrem 10,86) 

Dočkal Daniel   2. místo MČR žactva 1500m – reprezentant ČR 2020 

Adam Jirků   7. místo ve světovém poháru v běhu do vrchu -Itálie – Reprezentant ČR 2020 

   1. místo nominační závod na MS do 18let v běhu do vrchu   

Šimon Mareček   2. místo na ME v orientačním běhu reprezentant OB 2018 

Barbora Dostálová   4. místo MČR juniorek v hodu kladivem dorostenek (48,68) 2020 

krajská rekordmanka, medailistka MČR v hodu diskem  

Matyáš Ammer   5. místo na MČR v dorostu skok vysoký (192) 2018 

Koutník David  9. místo na MČR dorostu v hodu oštěpem 2020 

Družstvo dívek gymnázia – postup na světovou gymnaziádu v přespolním běhu  a další  

http://www.atletikanmnm.mameweb.cz/
http://www.gynome.cz/

