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Vážení čtenáři, nejstarším atletickým závodem 

v Plzeňském kraji, který probíhá bez přerušení již od roku 1945 je Halířův 
memoriál. Tento přebor školy v atletice se koná na počest profesora Jana 
Halíře, popraveného v roce 1942 v době Heydrichiády ve Spáleném lese. 
Je úžasné, že již v říjnu roku 1945, sotva započal první školní rok 
v osvobozeném Československu, profesoři a studenti gymnázia dokázali 
takto uctít jeho památku. Vyučoval matematiku a tělesnou výchovu, byl 
mladý a aktivní, ve svém oboru vynikající pedagog, stál za svým názorem, 
oblíbený u kolegů i u studentů, zkrátka člověk, který si zasloužil tuto 
poctu a my můžeme být pyšní na to, že jsme pokračovatelé v této tradici. 
Však také v průběhu uplynulých let vzniklo na stadionu pod Hůrkou 
mnoho vynikajících výkonů. 
 

 
 
 

OBSAH : 
 

 Propozice 66. ročníku       3 
 Osobnost Jana Halíře       4 
 Historie Halířova memoriálu      7 
 Rekordy Halířova memoriálu      8 
 Vzpomínky na Halířův memoriál     9 
 Určování pořadí v technických disciplínách  12 
 Bodování disciplín      13 
 Vítězové v roce 2011      14 
 Časový rozpis 66. ročníku HM    16 
  

 
 



3 
 

 
 

 
66. ROČNÍKU  HALÍŘOVA  MEMORIÁLU  
 
Datum :     úterý  26.6. 2012 
Místo :      atletický stadion pod Hůrkou 
Sraz :   7:45  hod. 
Začátek :     8:00  hod. – zahajovací nástup 
Před. konec :   13:30  hod. – závěrečný nástup 
Disciplíny:  nižší gymnázium : 
                    běh na 60m, 1500m (800m), skok daleký, 
                    hod míčkem 150g, štafeta 4x60 m  
                   vyšší gymnázium : 
                    běh na 100m, 1500m (800m), skok daleký, 
                    skok vysoký, hod míčkem 350g, vrh koulí 
                    (chlapci 6 kg, dívky 3 kg) 
                    štafeta 4 x 100 m  
 
Startují :   družstva jednotlivých tříd - 2 chlapci a 2 dívky  
                  v každé disciplíně  (+ jedna štafeta ) 
               -  jeden závodník může startovat  ve dvou    
                  disciplínách  a ve štafetě 

 

                  Boduje se každé umístění ! 
 
 

Výsledky :  započítávají se do celoroční sportovní soutěže. 
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 Profesor Halíř se narodil  4. února roku 1909 v Ostravě – Vítkovicích. Po 
absolvování studií na Přírodovědecké fakultě v Brně a na UK v Praze získal oprávnění 
vyučovat na středních školách matematiku, deskriptivní geometrii  a tělesnou 
výchovu. Od mládí miloval sport. Cvičil  v Sokole, Dělnické tělovýchovné jednotě a 
Junáku. Hrál také divadlo, pěstoval hudbu. 

  

Svá vysokoškolská studia ukončil  v době velké hospodářské krize a masové 
nezaměstnanosti. Proto nezískal zpočátku odpovídající místo a pracoval jako úředník 
a později  jako výpomocný učitel v menšinové škole v Chrastavě na Moravě.  V roce 
1937 byl přeložen do Klatov a jmenován profesorem na Reálném gymnáziu Jaroslava 
Vrchlického. Zde vyučoval matematiku a tělesnou výchovu. Chodil cvičit se žáky i  na 
zdejší stadion, získal pověst úspěšného učitele s velmi pěkným vztahem ke 
studentům.  

  

 Od počátku se také výrazně angažoval na veřejnosti i  aktivně vystupoval proti 
nastupujícímu nacismu. Po Mnichovu 1938 je zvolen předsedou dělnické Strany práce 
pro okres Klatovy a celým svým postojem tak odmítá široce se rozvíjející fašizující 
tendence. Klatovské gestapo neodpustilo Janu Halířovi jeho vlastenectví a šíření 
protiněmecké propagandy po zřízení protektorátu. Čekalo jen na vhodný okamžik, 
aby ho umlčelo. To se stalo v době heydrichiády a v době stanného práva. Přesně 
před 70ti lety, 26. června  1942 byl profesor Halíř zatčen (říká se, že na základě udání 
jednoho z místních občanů)  a bez jakéhokoliv soudu tři  dny nato popraven. V té době 
mu bylo 33 let. 

 

 V roce 1945 byl Janu Halířovi udělen prezidentem republiky Československý 
válečný kříž in memoriam a později byl též jmenován ředitelem Gymnázia v Klatovech 
in memoriam. 
 

 
 

Popraviště ve Spáleném lese v Lubech u Klatov 
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(kaleidoskop) 
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 Myšlenka na uspořádání Halířova memoriálu vznikla 30. června 1945 při smuteční 
tryzně na uctění památky mučednické smrti Jana Halíře. Na jeho počest se uskutečnil 
v říjnu téhož roku první ročník atletického přeboru gymnázia.  

 Halířův memoriál byl zpočátku pořádán pravidelně začátkem školního roku, ale 
pak musel ustoupit bramborovým brigádám, a tak se termín konání od 60. let přesunul 
na květen. Proměnou prošlo nejenom datum konání, ale i místo. V roce 1990 se Halířův 
memoriál přesunul ze Sokolského stadionu na současný moderní atletický stadion.  

 V roce 1995 se Halířův memoriál konal na Vodojemu v tělovýchovném areálu ZŠ 
Plánická a v roce 2005 se konal na podzim, protože na tradičním místě, na atletickém 
stadionu pod Hůrkou probíhaly stavební a rekonstrukční práce (pokládání nové tartanové 
dráhy). 

  V roce 2004 se mezi vítěze Halířova memoriálu zapsali i studenti ze spřáteleného 
gymnázia v německém Viechtachu. Ti se závodu zúčastnili v rámci společných oslav 
vstupu České republiky do Evropské unie. Funkčnost Halířova memoriálu je tak 
mnohovýznamová. Vedle zvyšování sportovní úrovně závodníků aktuálně rozvíjí u 
studentů spolupráci a přátelství směřující do budoucna. Památka profesora Jana Halíře se 
jim k tomu natrvalo stala jedinečnou výzvou.  

 
 

V  roce 2007 se závěrečného ceremoniálu zúčastnila také paní Markéta Okkez, 

 vnučka J. Halíře  
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Nižší gymnázium 
    

     
60 m  Opl V.  7,5 s 2010
1500m  Kořán J. 4:39,7 min 2003
Dálka  Hostýnek T.  564 cm 2007
Míček  Vacovský M.  70,9 m 2001
4x 60 m  Ambrož J., Osvald M.,    
 Skala M., Gondek J.  31,0 s 2007
     
     
     
     
60m Handschuhová K. 8,0 s 2010
800m  Svobodová S.  2:23,1 min 2002
Dálka  Luňáčková E.  488 cm 2006
Míček  Hezoučká Š.  60,16 m 2002
4x 60 m  Zvoníčková E., Junková M.,    
 Vacovská M., Kocúrová B. 32,6 s 1999
     
     

Vyšší gymnázium  
    

     
100m  Hromádka O.  11,1 s 2000
1500m  Koželuh V.  4:18,6 min 2011
Dálka  Handschuh M.  671 cm 1981
Výška  Poláček Z.  195 cm 2006
Granát  Kadlec P.  84,5 m 1988
Koule 6 kg Paroubek J.  12,1 m 1981
4x100m  Deržák M.,Klička V.,     
 Handschuh M.,Aška J. 45,9 s 1981
     
     
100m  Weingärtnerová M. 12,6 s 1958
800m  Pokorná I.  2:11,7 min 1985
Dálka  Weingärtnerová M.  546 cm 1958
Výška  Turnerová D.  171 cm 1985
Granát  Srbová M. 45,94 m 2005
Koule 3 kg Taušková M.  10,05 m 2010
4x100m  Řáhová I., Paumerová J.,     
 Čadová H., Poslední J.  53,2 s 1974
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Vzpomínky na Halířův 
memoriál 

 

Závod představuje vyvrcholení celoročního sportování a je to velký svátek 
pro celou školu. Na stadionu pod Hůrkou se sejdou všichni vyučující, 
všichni studenti i mnozí hosté. Každý se podílí na zdárném průběhu 
závodu. Buď svojí aktivní účastí, nebo pomocí organizátorům či alespoň 
fanděním. Vždy se tu objevují i čerství maturanti a také bývalí absolventi 
školy. Přicházejí si popovídat a připomenout atmosféru, kterou prožívali po 
celá léta studií a na kterou rádi vzpomínají. 

„Při přípravě atletického Halířova memoriálu, tak jako v pravidelných školních 

přeborech v ostatních sportech, už tehdy třídy „taktizovaly“. Například při sestavování 

svých třídních družstev jsme přemlouvali děvčata a další spolužáky ke startu aby  

„sbírali“ body z výsledků třeba i na čtvrtých, pátých a dalších  místech. Po skončení 

vyučování chodili jsme zpravidla až do večera trénovat na sokolský stadion. Pod 

Hůrkou, zkušenější radili těm slabším, prostě žilo se víc sportem, teď to mohu říct, než 

učením.“ 

        M. Míka (mat. ročník 1953) 
 

 
 

„Když se řekne Halířův memoriál, tak se mi před očima vybaví pan profesor Knoll, jak 

měřil skok daleký v saku a kravatě…“ 

      

     Ivana Suchánková - Nováková (mat. ročník 1984)  
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A jak vzpomínají na Halířův memoriál naši současní učitelé? 
 
Zeptali jsme se jich na tyto otázky: 
 1)Co se Vám vybaví, když se řekne „Halířák“? 
 2)Zúčastnili jste se někdy aktivně? 
 3)Vzpomínáte si na nějakou veselou příhodu spojenou s těmito     
    atletickými závody? 
 
Mgr. Dagmar Protivová: 
 1)Atletická soutěž. 
 2)Jako student ne, ale od roku 1983 jako pedagogický dozor při 
    hodu granátem. 
 3)Ne, na nic si nevzpomínám. 
 
František Kislinger : 

1)Je to pro mě taková srdeční záležitost. Vybaví se mi pan profesor 
Jan Halíř, který byl vyslýchán a následně popraven v Lubském lese. 
2)V letech 1974-1975 jako student na trase 1000m. Poté jako 
rozhodčí na granátu. 
3)Vzpomínám si na jednoho soutěžícího, který při hodu granátem 
házel za sebe, místo před sebe. 

 
Mgr. Tomáš Görner : 
 1)Běh na 1500 metrů. 
 2)Samozřejmě a málem jsem překonal rekord. Zaběhl jsem 4:21 a 
 rekord je 4:18 min. Chyběly mi tři sekundy ! 
 3)Nevím, to už je na mě dávno (smích).  
 
Mgr. Josef Pšajdl – držitel rekordu z roku 1975 na trase 1000m s časem 
 2:38,2 a z roku 1976 na trase 800 s časem 1:57,5 min: 
 1)Krásné vzpomínky na školní léta spojené s dlouholetou školní 
 tradicí. 

2)Samozřejmě. Dosáhl jsem rekordu, ale předcházelo tomu velké 
úsilí a mnoho tréninků. 
3)Trenky mi nespadly (smích), takže nic vtipného si nevybavuji. V 
době, kdy jsem závodil, se bral Halířův memoriál velmi vážně. Celá 
škola měsíce trénovala a připravovala se. Všichni se snažili 
dosáhnout co nejlepších výsledků, protože vítěz získal týden volna 
na Valše nebo na Hnačově. 

 
Mgr. Richard Ekert – držitel rekordu z roku 1978 ve skoku o tyči – 360cm: 
 1)Moje studentská léta. 
 2)Ano, zúčastnil jsem se. Máte pravdu, stále držím školní  rekord, za 
 kterým stojí pilný trénink. 

3)Na nic vtipného si nevzpomínám, ale dodnes nemohu zapomenout 
na okamžik, kdy jsem překonal tehdy dlouhodobý školní rekord ve 
skoku vysokém. Byl to nádherný pocit ☺. 
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(kaleidoskop) 
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Určování po řadí v atletických disciplínách  
při rovnosti výkon ů 
        
        

Skok daleký, hod mí čkem, granátem, vrh koulí                                  
        
1. Nejlepší výkon       
2. Druhý nejlepší výkon      
3. Třetí nejlepší výkon      
        

Skok vysoký        

        
1. Nejvyšší dosažená výška      
2. Nejvyšší dosažená výška zdolaná nejmenším počtem pokusů    
3. Nejmenší počet nezdařených pokusů 
     

 

 
 

Slavnostní zahájení v roce 2007 
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Individuální sout ěže  Štafety 

           

Vyšší gymnázium  Nižší gymnázium  
Vyšší 
gymnázium   Nižší gymnázium  

1.místo 32 bodů  1. místo 12 bodů  1. místo 32 bodů  1. místo 12 bodů 
2. 31  2. 11  2. 30  2. 10 
3. 30  3. 10  3. 28  3. 8 
4. 29  4. 9  4. 26  4. 6 
5. 28  5. 8  5. 24  5. 4 
6. 27  6. 7  6. 22  6. 2  body 
7. 26  7. 6  7. 20    
8. 25  8. 5  8. 18    
9. 24  9. 4  9. 16    
10. 23  10. 3  10. 14    
11. 22  11. 2  11. 12    
12. 21  12. 1  bod  12. 10    
13. 20     13. 8    
14. 19     14. 6    
15. 18     15. 4    
16. 17     16. 2  body    
17. 16          
18. 15          
19. 14          
20. 13          
21. 12          
22. 11          
23. 10          
24. 9          
25. 8          
26. 7          
27. 6          
28. 5          
29. 4          
30. 3          
31. 2          
32. 1 bod          

 
 
 
 
 

     Individuální sout ěže                  Štafety 
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Vítězové Halířova memoriálu 
2011  

 
   
    

Hoši mladší 

 

   

Běh na 60m Klika Jan 7,6 s  
 Dung Nguen Minh   
Běh na 1500m Klika Jan 5:21,9 min  
Skok daleký Jarošík Jakub 510 cm  
Hod míčkem Jarošík Jakub 60,79 m  
Štafeta 4x 60 m Sattler Michael 32,1 s  
 Nguen Trong   
 Klika Jan   
 Jarošík Jakub   
    
    

 

Dívky mladší 

 

   

Běh na 60m Krejčiříková Tereza 8,0 s  
Běh na 800m Krejčiříková Tereza 2:33,8 min  
Skok daleký Handschuhová Klára 463 cm  
Hod míčkem Fialová Veronika  49,06 m  
Štafeta 4x 60 m Illetšková Jana 32,8 s  
 Hronková Eliška   
 Fialová Veronika   
 Krejčiříková Tereza   
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Hoši starší 

 
Hoši starší 

 

   

Běh na 100m Greger Martin 11,5 s  
Běh na 1500m Koželuh Vojtěch 4:18,6 min  (rekord HM) 
Skok daleký Bešta Lukáš 588 cm  
Skok vysoký Bešta Lukáš 181 cm  
Hod míčkem Jacko Michal 59,81 m  
Vrh koulí Kyselý Vojtěch 11,36 m  
Štafeta 4 x 100 mVeselý Václav 47,8 s  
 Greger Martin   
 Polák David   
 Matějka Pavel   
    
    

 

Dívky starší 

 

   

Běh na 100m Roubalová Andrea 13,8 s  
Běh na 800m Petrmichlová Diana 2:37,4 min  
Skok daleký Martínková Tereza 424 cm  
Skok vysoký Kreuzerová Markéta 148 cm  
Hod míčkem Költöová Aneta 45,53 m  
Vrh koulí Tichá Markéta 9,45 m  
Štafeta 4 x 100 mTomanová Tereza 57,6 s  
 Tomanová Anna   
 Költöová Aneta   
 Krýslová Barbora          

 
 
 
 
 
 
 

          

Vítězové Halířova memoriálu 
2011  
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 7.45    sraz všech účastníků 

  8.00   zahajovací nástup, slavnostní projevy, představení hostů 

     8.30   60 m  - d   Míček-H     Dálka -D   
   8.45   60 m  - h        Koule -D         Výška-H 
   9.00  100m  - D       

   9.30  100m  - H                Míček-D   Dálka –h 
            prohlídka školy, beseda s hosty, pohoštění,  
            předání upomínkových dárků … 

 10.00   800m - d            Dálka-H 
 10.15   800m - D    Míček -d      
 10.30  1500m - h       Koule-H       Výška-D 

 10.45  1500m - H                 Míček -h   Dálka -d 
 11.15  4 x 60m -  d 
 11.30  4 x 60m -  h 

 11.45  4 x 100m - D  
 12.15  4 x 100m - H  

 13.00  nástup, vyhlášení výsledků, rozloučení s hosty 
 13.30  zakončení 

  

Poznámka  :  Prezentace ( a případné změny v soupiskách) probíhají u 
     každé disciplíny vždy 10 min. před plánovaným začátkem. 

  
Vysvětlivky :  

  h  - chlapci nižší gymnázium   d  - dívky nižší gymnázium 

  H - chlapci vyšší  gymnázium  D - dívky vyšší gymnázium 
 
 

Magazín Gymnázia Klatovy ���� vydává Novinářský kroužek při Gymnáziu Jaroslava 
Vrchlického v Klatovech � Vedoucí: Mgr. Roman Sedláček � šéfredaktorka: Kristýna 

Němcová � otištěné texty nemusí vyjadřovat názor redakce � kontakt : magyk12@seznam.cz 
� toto číslo vyšlo v červnu 2012 � 

 


