Dear friends of Masters Athletics,
It is my great honor to welcome you on the fifth anniversary of Interstate Masters Athletic Match
in Čejkovice in 2016. When I came up with the idea of the arrangement of this kind of competition
five years ago, I could not imagine how successful it would be. But any idea cannot be successful
without the people who develop it. So first of all I would like to thank wholeheartedly to my
followers, namely Gottfried Gassenbauer, Jurij Novak and Ivan Puksar who continued in this
athletic project. Thanks to our joint effort we can welcome this year in Čejkovice six teams from
Austria, Croatia, Hungary, Slovenia, Switzerland and the Czech Republic with more than 200
athletes. It is my pleasure to wish all participants of the Interstate Masters Athletic Match to have
a nice stay, good results and memorable experiences. Enjoy this unique event! People in Čejkovice
and its neighborhood with beautiful landscape of vineyards and wine cellars will give you more
than you can expect.
With best personal regards,

Gejza Valent
Prezident of Czech Veterans Athletic Association

Vážení přátelé veteránské atletiky,
Je mi velkou ctí, že Vás mohu přivítat na pátém výročí mezistátního utkání pro atletické veterány
v Čejkovicích v roce 2016. Když jsem před pěti lety přišel s nápadem uspořádat tyto závody, neměl
jsem představu, jak bude úspěšný. Ale žádný nápad nemůže být úspěšný bez lidí, kteří tento nápad
rozvinou Proto bych chtěl nejprve z celého srdce poděkovat zejména Gottfriedu Gassenbauerovi,
Juriji Novakovi a Ivanu Puksarovi, kteří tento atletický projekt rozvinuli. Díky našemu společnému
úsilí můžeme v letošním roce v Čejkovicích přivítat šest týmů z Rakouska, Chorvatska, Maďarska,
Slovinska, Švýcarska a České republiky s více než 200 atlety. S velkým potěšením přeji všem
účastníkům mezistátního utkání příjemný pobyt, dobré výsledky a nezapomenutelné zážitky. Takže
si to užijte. Lidé v Čejkovicích a okolí v překrásném prostředí vinic a vinných sklepů Vám dají více,
než můžete očekávat.
Na setkání s Vámi všemi se těší,

Gejza Valent
SV ČAS

