Historie atletiky ve Větřní
Vše začalo příchodem pana učitele Otakara Dvořáka v roce 1968 do školy ve Větřní.
Jako mladý kantor znal docela dobře lehkoatletické discipliny a jeho svěřenci v té
době dosahovali většinou sporadické úspěchy. V letech 1968 – 1980 byl na tuto
činnost doslova sám.
V roce 1982 se do Větřní přistěhoval Bohuslav Šesták, který v té době již 9 let běhal
a dělal atletiku na vrcholu. Fakultu tělovýchovy ukončil zkouškou a získal kvalifikaci
trenéra Českého atletického svazu.Ve Větřní začal spolupracovat s Otakarem
Dvořákem a úroveň atletiky šla velice nahoru. Pod vedením pana učitele Otakara
Dvořáka vyrostlo v té době již několik úspěšných jednotlivců (Bohuslav Krčka,
Miroslav Říčař) a někteří z nich byli nejlepšími v kraji (Miroslav Doležal, Martin
Měchura, Jiří Mondšpígl).
Kolem Bohuslava Šestáka se vytvořila skupina (vedoucí Otakar Dvořák, trenéři
Miloslav Holba, Alena Kočířová a další učitelé) a větříňská atletika dosahovala
vysoké úrovně. Samozřejmě, že týmová práce je něco jiného, než práce jednotlivce,
a tak se vozily medaile nejen z kraje (v jednom roce dokonce 25 medailí), ale také
z přeborů republiky. Z kategorie starších žáků byli nejlepšími v kraji Petr Holba, Petr
Fyrbach, Ladislav Stejskal, Karel Hamerník, Lukáš Kohout, z mladších žákyň patřily k
nejlepším v kraji Adriana Pradličková, Kateřina Bláhová, Petra Vraštiaková.
Nejstylovější chodkyni v kraji Janinu Bazalovou trenérovi Bohuslavu Šestákovi
ostatní trenéři doslova záviděli.
Nejlepší žák republiky Karel Hamerník vyhrál mistrovství republiky start-cíl na 800 m
a 10 let už drží krajský rekord 1:58,8. Druhý titul mistra a vícemistra republiky drží
Ladislav Stejskal, který je rovněž z Větřní. Jana Švamberková přivezla bronzovou
medaili z mistrovství republiky dorostu. Petra Vraštiaková získala pro Větřní
z přeboru ČR bronzovou medaili a drží krajský rekord v míčku (65,30 m) a také
v oštěpu žákyň (39,90 m).V oštěpu nemůže být překonána, protože házela starým
tipem. Krajskou nejlepší diskařkou, oštěpařkou a koulařkou je suvereně Petra
Martanová, která nás reprezentovala po celé republice. Nakonec zůstala u oštěpu, ve
kterém patřila k nejlepším v republice. Je držitelkou krajského rekordu dorostenek i
žen a opět nemůže být překonána (staré nářadí). Z mladších žákyň byla velkou
osobností větříňské atletiky Dana Fialová, která sice nezískala na přeborech v ČR
medaili, ale 4. místo, krajskou rekordmankou je ve vrhu koulí mladších žákyň (10,11
m). Rekordmanka Petra Martanová v roce 1998 už jako žena jezdila 1x za měsíc
k trenérce Daně Zátopkové. Rekord Petry Martanové v oštěpu je 40,24 m.
Stručný výčet medailí z mistrovství republiky je 2 zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové. Tři
atleti z Větřní jsou držiteli reprezentačních dresů se lvíčkem (Ladislav Stejskal, Karel
Hamerník, Lukáš Kohout).
Velkým přáním Bohuslava Šestáka je vybudovat pro atlety ve Větřní umělý povrch.
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