
Zdeněk Němec         - medailonek           zakladatel našeho sportu v     TCH  
*1920 - †1992

    

Zdeněk Němec začal ve Zlíně (ještě) jako „mladý muž“ - fa Baťa. Zůstal tomuto městu věrný,
i když bydlel v Otrokovicích. Nakonec byl zaměstnán jako nákupce v n.p. Exico Gottwaldov. 
Od mládí se věnoval sportování, turistiku, lyžování apod. Také měl„pilotní průkaz“ na letadla.
Byl skutečný Sokol, věrný Tyršovým zásadám. 
V roce 1949 stal se členem Sokola Svit Zlín - turisticko-lyžařský oddíl, působil jako 
instruktor. Pro svou aktivitu a zkušenosti byl v tomto období zván schůze krajského výboru 
Sokola, lyžařský odbor, nakonec se stal jejím členem. Byl velmi dobrým organizátorem, 
ústředním rozhodčím, závodníkem, trenérem. Několikrát získal ve své kategorii i Mistrovský 
titul. Velmi mu v těchto činnostech pomáhala manželka a celá rodina.
Ještě v 90. létech se aktivně účastnil života oddílu, pak měl problémy se zdravím a v roce 
1992 odešel…

        

 

1) Zdeněk Němec, portrét
2) článek o úmrtí

Foto - popisky
3) 1951 – instruktor na školení cvičitelů – Gottwaldov
4) 1958 – M ČSR, Senec – na startu 
5) 1961 – M ČSSR, Prievidza – ZN, zákres tratě na startu
6) 1958 – MOZ SNP – Velká Fatra – vítězná hlídka – O. Mráček, Z. Němec, C. Halámek - GW 
5) 1991 – PMZ Bohuslavice – ZN předává Pohár města Zlína, dospělí – J. Tišer - TJ Jičín
7) 1991 – PMZ Bohuslavice – ZN předává Pohár SČSP, dorost – V. Zakouřil ml. - TJ Turnov
 



Jeho sportovní život …

1952 - 1969 Ústřední komise OZ Praha - člen 
1958 reprezentace - BUL, Kolarovgrad - účast na M BUL +jednání IOF (7 zemí)
1960 trenér TCH repre družstva - MOZ Praha, Hořovice
1963 - 1965 IOF, Ski komise - člen korespondent
1975 odznak „Za zásluhy“ - I. stupeň
2010 uveden do Síně slávy Klubu českých turistů - předáno při zlínských závodech 

PMZ - Držková za své aktivity v turistice a orientačních závodech…  

      

  

        

Foto - popisky
8) 1958 – BUL, Kolarovgrad – nástup - cedule - Zdeněk Jaroš, za ním - Zdeněk Němec 
9) 1960 – MOZ  - Praha, Hořovice – uprostřed Zdeněk Němec, trenér tu již máš
10) 2010 – uznání KČT pro Zdenka Němce - in memorial
11) 2010 – uvedení - Síň slávy Klubu českých turistů – uznání předáno při zlínských

     závodech PMZ - Držková za své aktivity v turistice a orientačních závodech.
      Předává za KČT Libuše Valentová, přebírá manželka. V pozadí syn Petr  N. 


