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■ SLOVO PŘEDSEDY
Atletická sezona oficiálně odstartovala
Věřím, že první mítink diamantové ligy v katarském Dauhá a vítězství Vítězslava Veselého předurčilo, že naši
atleti budou i letos patřičně vidět. A následné výsledky Zuzany Hejnové i Veselého v Šanghaji tento víkend jsou
důkazem, že se můžeme těšit na skvělé výkony. U nás v minulém týdnu vévodil 19. ročník pražského mara-
tonu a nejenom vyprodané startovní pole téměř 10 tisíc běžců, ale i zasedání komise běhů světové atletické
asociace IAAF ukazují, že prestiž PIM neustále stoupá.
Naše atletika ale není jen o prestižních mezinárodních akcích. 14. května jsem měl možnost sledovat atletický
mítink v Sušici a musím říci, že nejen skvělé výkony atletů, především Zuzany Hejnové s nejlepším českým vý-
konem na 300 metrů překážek, ale i dobrá organizace, příjemné prostředí a divácká kulisa ukázaly důležitost
kvalitních startovních příležitostí v rámci akcí, které posilují pozici atletiky v České republice. 
Sportovní prostředí procházelo v minulých dvou letech turbulentním obdobím a chci věřit, že dubnovou úpra-
vou stanov Českého olympijského výboru, který se stává nejvyšší sportovní autoritou, i změnou stanov a názvu
ČSTV (nyní tedy ČUS – České unie sportu) je proces transformace sportovního prostředí opět o významný kus
dále. Doufám, že se podobně jako v Poslanecké sněmovně i v Senátu podaří prosadit úpravu loterijního zá-
kona a tím do sportovního prostředí dostat další tak potřebné finanční prostředky.
Přeji všem, a� se jim začátek sezony vydaří.

Libor Varhaník,
předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na páté číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Plzeňským a TJ Sokol SG Plzeň-Petřín.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na
mprochazka@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se vý-
ročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení přeje Michal Procházka, redaktor AL



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání 13. května
P ČAS vzalo na vědomí informaci o činnosti OV HME 2015. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji hospo-
daření k 31. březnu 2013. ■ P ČAS vzal na vědomí informaci o způsobu nominace na EP v běhu na 10 000
metrů. EP v běhu na 10 000 metrů bude bez české účasti. ■ P ČAS vzalo na vědomí projednání způsobu nomi-
nace na MU 17. ■ P ČAS vzalo na vědomí návrh hlavních termínů roku 2014. P ČAS vzalo na vědomí zprávu or-
ganizačního výboru Mistrovství České republiky mužů a žen, které se uskuteční v půlce června v Táboře. ■ P ČAS
jmenovalo podle čl. VIII odst. 7 písm. B) Stanov ČAS členem ekonomické komise Drahoslava Dočkala, členy ko-
mise mládeže: Petr Konop, Aleš Ž�árský, Zdeněk Rakowski, Jiří Šorm, Vít Rus, Martin Svoboda, Iveta Rudová, Ja-
roslava Weberová, Milan Rybák, Zdeněk Šilhánek, členy metodické komise: PhDr. Aleše Kaplan, Mgr. Pavel Beran,
PhDr. Jan Cacek, Mgr. Petr Jeřábek, Doc. Věra Millerová, PhDr. Martin Pěkný, Mgr. Iveta Rudová, Mgr. Václav
Salcman, Mgr. Jiří Šorm, Mgr. Aleš Tvrzník, PaedDr. Ladislav Valtr, PaedDr. Danuše Vandrolová, komise rozhod-
čích: Ludmila Pudilová, Milena Opavská, Aleš Novotný, Rudolf Šimek, Vladimír Veselý, Jakub Kubálek, soutěžní
komise: Aleš Ž�árský, Tomáš Dvořák, Václav Fišer, Jan Ruda, Josef Šoba, Ondřej Veverka, Roman Málek, Jindřich
Linhart, Petr Kratochvíl, Ladislav Kňákal, Karel Šebelka, Jaroslav Kubica, archivní komise: Pavel Hladík (předseda),
Radovan Brož, Jan Jirka, Aleš Kaplan, František Kolář, Lucie Swierczeková, Viktor Trkal, Milan Urban, Milan Sko-
čovský, Luděk Follprecht. ■ P ČAS schválil Františka Fojta členem organizačního výboru Evropského klubového
poháru mistrů juniorů (Brno, 21.9.2013). ■ P ČAS schvaluje po připomínkách směrnici č. 2/2013 (o evidenci
členské základny v ČAS). ■ P ČAS schválilo nové kluby/oddíly za členy ČAS: Target Sport Milovice (Středočeský
KAS); Eurofoam Sport Team (KAS Vysočina). ■ P ČAS schválilo účast vícebojařů (E. Klučinová, A. S. Helcelet,
R. Šebrle) na mítinku v Götzisu.

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ PŘESTUPY - JARO 2013

19. dubna 2013, 13:56 
Organizační komise Českého atletického svazu rozhodla o přestupech podaných v termínu 1.-31.3. Přehled pře-
stupů ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/prestupy-jaro-2013/ a také je přílohou těchto AL.

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ HOSTOVÁNÍ 2013
24. dubna 2013, 11:25 

Soutěžní komise Českého atletického svazu rozhodla o hostováních podaných v termínu 16.3.-15.4. Seznam
hostování ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/hostovani-2013/ a také je přílohou těchto AL.

Dušan Molitoris, předseda soutěžní komise ČAS 

■ NOVINKY V ATLETICE PRO DĚTI
24. dubna 2013, 14:57  

Jarní novinky v Atletice pro děti (APD)
Český atletický svaz v současné době pořádá soutěžní testování malých atletů (letošní korespondenční soutěž).
Budeme rádi, když napíšete přihlašovací email a otestujete své atlety a atletky (pokud jste se už nezapojili). Více
k testování najdete na http://www.atletikaprodeti.cz/behej-hazej-skakej-rad-budeme-se-testovat_1

Další jarní novinkou je vydání DVD Atletika pro děti, které pokřtila patronka projektu Bára Špotáková. Křest a in-
formace k DVD najdete na http://www.atletikaprodeti.cz/bara-spotakova-pokrtila-nove-dvd-atletiky-pro-deti

A poslední informace, na kterou bych vás ráda upozornila, je vydání medailí s grafikou Atletiky pro děti,
které jsou ke stažení z webu. Více na odkazu http://www.atletikaprodeti.cz/poveste-si-na-krk-medaile

Iveta Rudová, ČAS
koordinátorka projektu Atletika pro děti
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■ EKONOMICKÉ INFORMACE 2013 (1. ČÁST)
30. dubna 2013, 14:44 

Obsah publikace:
1a) Klíč pro dělení finančních prostředků Programu II. pro AK a AO pro rok 2013 schválený výborem ČAS

dne 17. listopadu 2012
1b) Klíč pro dělení finančních prostředků Programu V. pro AK a AO pro rok 2013 schválený výborem ČAS

dne 17. listopadu 2012 
2) Výpočet příspěvků Programu II. a V. pro AK a AO v roce 2013 *) 
3) Klíč pro dělení finančních prostředků Programu IV. pro TJ a SK pro rok 2013 schválený výborem ČAS

dne 17. listopadu 2012
4) Výpočet příspěvků Programu IV. pro TJ a SK v roce 2013 *) 
5) Klíč pro dělení příspěvku na účast v soutěžích družstev mládeže pro AK a AO pro rok 2013 
6) Klíče pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2013

schválené výborem ČAS dne 17. listopadu 
7) Výpočet příspěvků pro krajské atletické svazy a PAS v roce 2013 
8) Rozdělení příspěvků na sportovní přípravu a organizační výdaje SCM v roce 2013 
9) Příspěvky klubům a oddílům na podporu sportovních středisek v roce 2013 
10) Rozpočet Českého atletického svazu pro rok 2013 
11) Adresář ekonomické komise ČAS 
12) Adresář hospodářů krajských atletických svazů 
13) Přehled specifických symbolů pro platby poplatků pro rok 2013 

*) výpočty příspěvků budou doplňovány postupně
po obdržení jednotlivých Rozhodnutí MŠMT ČR

Části publikace jsou ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/ekonomicke-informace-2013/ 

Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ÚŘEDNÍ ZPRÁVA ORGANIZAČNÍ KOMISE ČAS K PŘESTUPŮM
Praha, 7. května 2013

Na základě souhlasu všech účastníků řízení organizační komise ČAS vyhovuje podle čl. 22 odst. 4 směrnice
ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolání atletického klubu AC
Pardubice, mění své původní rozhodnutí a povoluje přestup závodnice 
Adély Kavříkové, 1997, ohlášený v přestupním období od 1. do 31. března 2013 z atletického oddílu
SK Týniště nad Orlicí do atletického klubu AC Pardubice.

RNDr. Ladislav Kňákal,
předseda organizační komise ČAS

■ HALOVÁ ROČENKA 2013
13. května 2013, 14:38 

Ročenku sestavil Milan Urban ve spolupráci s dalšími statistiky SAS.
Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/halova-rocenka-2013/

Martin Mastný
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■ MISTROVSTVÍ SVĚTA ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE
Zní to možná neuvěřitelně, ale je to tak. V Karlových Varech a Sokolově ve dnech 22. - 27. června 2013
uspořádá Asociace školních sportovních klubů České republiky mistrovství světa škol. Soutěž je organizo-
vána pod hlavičkou ISF (International School Sport Federation) a mimo atletiku probíhají světová mistrovství
např. ve fotbalu, volejbalu, házené, basketbalu, florbalu, plavání. Svůj samostatný šampionát má i přespolní
běh, který se v roce 2002 uskutečnil přávě v Karlových Varech. Te� na severozápad Čech po jedenácti letech
zavítá kompletní atletika.
Jde o soutěž šestičlenných družstev dívek a chlapců ve čtyřech kategoriích: školní družstva dívek, školní druž-
stva chlapců, výběrová družstva dívek a výběrová družstva chlapců. Závodit mohou studenti ve věku od pat-
nácti do sedmnácti let. Chlapci a dívky školních družstev musí být žáky školy, kterou chtějí reprezentovat
minimálně od začátku tohoto školního roku, výběrová družstva jsou reprezentačním výběrem jednotlivých
zemí.
Rozsah disciplín se blíží klasickým velkým akcím. Chlapci soutěží v bězích na hladkých tratích 100, 200, 400,
800, 1500 a 3000 metrů, a také v překážkových na 110 a 300 m, ve skoku dalekém a vysokém, trojskoku
a ve skoku o tyči. Z vrhačských soutěží je na programu vrh koulí, hod diskem a oštěpem. Na závěr se běží
štafeta 100m+200m+300m+400m. Dívky mají rozsah disciplín prakticky stejný, překážková pochopitelně
není stodesítka, ale stovka, a vypuštěna trojka. Závodníci startují ve dvou disciplínách a štafetě, výsledky jed-
notlivých závodníků se bodují, vítězem je družstvo s nejvyšším počtem bodů.
V Karlových Varech a Sokolově uvidíme účastníky ze 24 států ze všech kontinentů. Mimo jiné přijede Austrálie,
Arménie, Brazílie, Botswana, Čína, Indie, Izrael, Saudská Arábie a řada evropských států. Soutěžit bude téměř
sedmdesát šestičlenných družstev, tedy na čtyři stovky závodníků. Nebudou pochopitelně chybět ani mladí
atleti České republiky.
Mistrovství světa v atletice škol není jen sportovní záležitostí. V rámci pětidenního programu se uskuteční
v prostoru lázeňských kolonád Štafeta přátelství, která bude symbolizovat jednotu všech mladých lidí celého
světa. Večer národů je zaměřen na představení jednotlivých delegací. Děvčata a chlapci na něm ukáží zvyky
a život ve svých zemích, přivezou různé předměty typické pro jejich zemi či region, nabídnou ochutnání ty-
pických jídel či pití. Poslední den je věnován výletu po Karlovarském regionu.
V čele přípravy mistrovství stojí organizační výbor, který spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy a Českým atletickým svazem. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje Josef No-
votný. Důležitými partnery jsou vedle kraje i obě města, přičemž z obou také spolupracující školy: První české
gymnázium v Karlových Varech a Gymnázium Sokolov. Do organizace světového mistrovství je zapojeno
téměř 200 lidí. 
Další podrobnosti o mistrovství světa v atletice škol získáte na www.isf.athletics2013.com.

Bohumil Adamec
předseda OV MS škol v atletice 2013

Obsah: Z činnosti v krajích s. 4 / Jednání KAS s. 6

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME TJ SOKOL SG PLZEŇ-PETŘÍN

Předseda oddílu: Ivan Hubáček
Info o oddílu: www.sokolplzen-petrin.cz/ 
Počet registrovaných atletů v oddílu: 232
(údaje k 15. 5. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v oddílu odpovídal jeho předseda Ivan Hubáček.
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Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 232 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných u ČAS?
Atletický oddíl Sokol SG Plzeň-Petřín (založen roku 1953) v současné době čítá 268 členů, z nichž je 232 re-
gistrovaných.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Do pravidelné závodní činnosti se v uplynulém ročníku zapojilo 183 závodníků všech kategorií.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Je vcelku potěšitelný, v posledních třech letech stoupl zájem o činnost zejména u nejmladších žáků. Lze proto
doufat, že nárůst členů se postupně projeví i ve vyšších kategoriích. Abychom podpořili touhu dětí po sou-
těžení, stali jsme se jedním ze dvou zakládajících oddílů pravidelné konfrontace našich přípravek – krajské ví-
cekolové soutěže atletických přípravek. 
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
V roce 2013 posílá náš oddíl do soutěží celkem sedm družstev. V mladším žactvu, starším žactva a dorostu
vždy v chlapecké i dívčí kategorii. Mezi dospělými soutěžilo družstvo žen posledních 5 let v extralize a letos
bude hájit své barvy v I. lize.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu i s tím, kdo za co odpovídá. Kolik činovníků/trenérů se po-
dílí na práci v oddíle?
Předsedou oddílu jsem já, vedoucím trenérem Lukáš Lintimer, trenérkou SPS Karolína Prokopová a hospo-
dářem Jiří Bastl. Oddíl má v současné době 13 aktivních trenérů a 11 rozhodčích.
Jste TJ s jedním oddílem? Jaké jsou další oddíly v rámci TJ?
Jsme součástí TJ Sokol Plzeň-Petřín, která má kromě atletů ještě oddíly šermu a sportu pro všechny.
Jak je u vás zajiš�ována příprava mládeže?
Činnost dětí a mládeže je u nás podporována prostřednictvím České obce sokolské, a to formou „Sportovní
základny mládeže ČOS“ a dále ze strany Českého atletického svazu přes „SpS“. Výkonnostní atletika do-
spělých je pak podporována rovněž ze strany ČOS projektem „Výkonnostní sport dospělých“.
Jste propojeni se sportovním gymnáziem. Jak spolupráce probíhá?
Výborná spolupráce funguje se sportovním gymnáziem, jehož je atletický oddíl spolupracujícím subjektem,
což vyjadřuje i část SG v názvu oddílu. SG i oddíl využívá vzájemné reciprocity v tréninkových prostorách. Zá-
rukou výborných vztahů je i fakt, že někteří funkcionáři oddílu jsou zároveň zaměstnanci školy.
Kde jinde jsou členové oddílu zapojeni?
Důležitý je podíl našich zástupců na práci v Plzeňském krajském atletickém svazu. Ing. Bastl jako hospodář,
Mgr. Hubáček je sekretářem a Mgr. Prokopová se stará o mládež. 
Které závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové AC?
V letošním roce uspořádáme na našem stadionu několik tradičních závodů: Pohár rozhlasu, Čtyřboj plzeň-
ských základních škol, Oblastní přebor družstev mladšího žactva, mezioddílové utkání přípravek a Západo-
českou veteraniádu. Pořádání závodů většího významu u nás není možné, nebo  nedisponujeme stadionem
s dráhou regulérních rozměrů (270 m)

Michal Procházka

■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII STARŠÍCH ŽÁKYŇ 15 LET – HALA
50 m 6,52 Štěpánka Klapáčová, 78 Škoda Plzeň 93
60 m 7,66 Štěpánka Klapáčová, 78 Škoda Plzeň 93
100 m 13,03 Dana Pohořelá, 69 LIAZ Jablonec n. N. 84

13,03 Kateřina Brabcová, 73 Zbrojovka Brno 88
150 m 18,59 Kateřina Čechová, 88 Mor. Slavia Brno 03
200 m 25,65 Dana Pohořelá, 69 LIAZ Jablonec n. N. 84
300 m 40,91 Barbora Dostálová, 75 Zbrojovka Brno 90
400 m 58,26 Helena Tichá, 71 Dynamo Pardubice 86
ručně 57,2 Věra Zelenková, 66 RH Praha 81
400 m 1:19,1 Eva Tománková, 84 Nová Včelnice 99
600 m 1:39,5 Petra Lochmanová, 80 Nové Město n. Met. 95
800 m 2:13,8 Pavla Stojaspalová, 67 Havířov 82
1 km 3:01,9 Linda Bartošová, 79 Čáslav 94
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1500 m 4:41,8 Lada Brázdilová, 78 Kroměříž 93
1 míle 5:52,1 Miluše Pospíšilová, 80 AC Praha 95
2 km 6:51,3 Markéta Tejklová, 81 Cheb 96
3 km 10:23,92 Lucie Křížová, 87 Bruntál 02
50 př./76 7,53 Miroslava Hrabalová, 79 Olomouc 94
50 př./84 7,70 Petra Blovská, 85 Slavia Praha 01
60 př./76 8,81 Pavlína Soprová, 93 LIAZ Jablonec n. N. 08

8,81 Lucie Koudelová, 94 Uherské Hradiště 09
60 př./84 8,71 Veronika Kohútová, 88 Vítkovice 03
80 př./76 12,82 Hana Kobosilová, 83 Turnov 98
100 př./76 16,05 Julie Bernardová, 71 LIAZ Jablonec n. N. 86
výška 183Magdalena Nová, 92 Lovosice 07
tyč 350 Petra Kozelková, 91 Sokol Opava 06
dálka 14 Renata Staňová, 67 LIAZ Jablonec n. N. 82
trojskok 1114 Eliška Řádková, 91 SKM Brno 06
koule 3 kg 1424 Eva Studničková, 79 AFK Pardubice 94
koule 4 kg 1267 Olga Krejčová, 85 Most 00
spr. trojboj 2320 b. Kateřina Brabcová, 73 Zbrojovka Brno 98

8,14 / 13,03 / 26,55 
pětiboj 3327 b. Anna-Marie Rappová, 93 LIAZ Jablonec n. N. 08

9,28 / 148 / 998 / 576 / 2:40,05
2 km chůze 10:42,7 Michaela Racková, 82 Nový Bor 97
3 km chůze 14:31,70 Eliška Drahotová, 95 Rumburk 10
5 km chůze 25:46,49 Barbora Dibelková, 83 Sport Praha 98
3x300 m 2:06,51 Slavia Praha

Vedralová, Fojtová, Proroková 01
4x300 m 3:28,2 Ústí n. O.

Leschingerová, Burešová, Lachmanová, Mikeladzová 78

Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš

■ JEDNÁNÍ KAS
ÚSTECKÝ KAS, 28.3.20133
Kontrola plnění úkolů. ■ Informace o jednání Valné hromady ČAS: Informaci podal předseda ÚKAS (zhodnocení
výsledků v daném období, ekonomická situace a výhled do dalšího období, pravidla pro rozdělování příspěvků
jednotlivým oddílům, volba funkcionářů ČAS). ■  Letní olympiáda dětí a mládeže (LODM 2013): Předseda ÚKAS
informoval výbor ÚKAS o dosud uskutečněných jednáních a poskytnutých informacích ohledně LODM 2013. Na
základě předaných informacích rozhodl výbor ÚKAS takto: a) Vedoucím výpravy na LODM 2013 bude Milan
Rybák. b) Trenéři pro zajištění závodníků ÚKAS budou Veronika Blašková, Jiří Nechvátal, Petr Flanderka, Zděnek
Brůžek a trenér z Ústí nad Labem (bu� USK VŠEM nebo AC, dle počtu závodníků z uvedených klubů). c) Nomi-
nace závodníků bude definitivně uzavřena 14.5.2013 na základě dosažených výkonů k tomuto datu. d) Za no-
minaci závodníků ÚKAS pro LODM 2013 jsou odpovědní Blašková a Nechvátal (kluci) Flanderka a Rybák (dívky).
e) Přidělení závodníků jednotlivým trenérům v průběhu LODM 2013 je v kompetenci vedoucího výpravy a bude
provedeno po ukončené nominaci. ■  Školení trenérů atletických přípravek a trenérů mládeže: Výbor ÚKAS roz-
hodl uskutečnit tato školení v období říjen 2013 a to na základě poptávky z jednotlivých oddílů ÚKAS. V případě
okamžitého požadavku, je možné využít nabídky z jiných KAS. ■  Informace o hospodaření ÚKAS – informaci pod-
ala pí. P.Holcrová, hospodářka ÚKAS: a) Byl podán přehled dotací, které obdrží ÚKAS v roce 2013. b) Byly od-
souhlasena úhrada faktur. ■  Informace o činnosti STK – informaci podal předseda STK ÚKAS Flanderka: a)
Uskutečněné KP ÚKAS v hale byly zhodnoceny jako zdařilé a proto forma organizace těchto závodů bude vy-
užita i pro rok 2014. b) Byla podána informace o stavu zajištění dráhové sezony 2013. ■  Diplomy a medaile pro
KP dorostu a st.žactva na dráze pro rok 2013, konané 5.5.2013 zajistí a předá zástupci pořadatele (ASK Děčín)
Josef Mairich. ■  Výbor ÚKAS vyzývá oddíly k dodržení termínu úhrady soutěžního poplatku 700,-Kč za družstvo,
přihlášené do některé ze soutěží ÚKAS (viz brožura Atletické soutěže ÚKAS 2013). ■  Výbor ÚKAS po diskuzi roz-
hodl o delegaci funkcionářů na soutěže ÚKAS na dráze pro rok 2013 takto: a) technického delegáta určí STK

6

Atletické listy



ÚKAS; b) hlavního rozhodčího stanoví pořadatel závodu. ■  Výbor ÚKAS odsouhlasil výtisk brožur Atletické sou-
těže ÚKAS 2013 a zároveň pověřil předsedu STK ÚKAS k vydání této brožury v digitální podobě a její rozeslání
na oddíly ÚKAS a zveřejnění na webových stránkách ÚKAS. ■

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 15.4.2013
Hodnocení VH MSKAS – velmi dobré, hojná účast, volby proběhly v pořádku, předseda Hoferek přivítal zvolené
členy výboru a popřál jim mnoho trpělivosti, vytrvalosti a úspěchů ve funkci. ■  Hoferek informoval o VH ČAS –
z našeho kraje byli zvoleni O. Zvolánek jako první místopředseda ČAS, I. Polášek do dozorčí rady, J. Nejezchleba
do arbitrážní komise, bohužel se nám nepodařilo, aby ve volbách uspěli – M. Mařádek – předseda komise mlá-
deže a A. Novotný – předseda komise rozhodčích; musíme konstatovat, že kvůli nejednotnosti moravských de-
legátů ztratila Morava v předsednictvu zastoupení na další 4 roky a má pouze dvěma členy. ■  Příprava soutěží
na dráze – 27.-28.4. MMaS ve vícebojích Třinec, 1.5. Májové závody F-M, 11.5. MMaS M, Ž, J, D Třinec, 15.5.
družstva st.žáci Třinec, 16.5. družstva ml.žáci Třinec, 28.5. družstva st.žáci F-M, 30.5. družstva ml.žáci F-M. ■  Ná-
borové soutěže se připravují – Pohár rozhlasu – Zdeněk Duda, Pohár Corny – Emilka Szmeková. ■  Změna časo-
vého programu 9.6. MMaS st.žactva – je přílohou tohoto zápisu, v důsledku rekonstrukce stadionu vč.dráhy
a trávníku nelze ještě 9.6. házet a vrhat na hl.stadionu, takže vrhačské disciplíny (kladivo, disk, oštěp koule) pro-
běhnou všechny na rozcvičovacím stadionu. ■  Termín příštího jednání 20.5. ■

STŘEDOČESKÝ KAS, 15.4.2013
Provedena kontrola zápisu z VH S-KAS a plnění všech připomínek. ■  Povinnost registrace žáků starší 10 let – po-
žadavek ČAS – neregistrovaný závodník nemůže nastoupit do soutěže. * Prověřena funkčnost webových strá-
nek S-KAS – informace o fungování stránek rozeslána na oddíly. ■ 4.září 2013 se bude konat 3 kolo dorostu
a juniorů pouze pro oddíly Středočeského kraje. ■ Přípravky – Skupina A – má soutěž současně se soutěží mlad-
šího žactva, výjimkou je 1. kolo, kdy ml. žáci závodí jako součást KP ve vícebojích ve Staré Boleslavi a přípravky
mají 1.kolo v tomtéž termínu samostatně v Berouně. Skupina B / + Stará Boleslav / - budou pořádat vlastní mí-
tinky otevřené i ostatním družstvům. Pro finále je podmínka účast družstva minimálně v 1 otevřeném mítinku.
Všechny termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v soutěžní brožuře. ■ 1. května se koná Středočeský pohár smí-
šených družstev mužů a žen v Kolíně. 11.5. – Kladno – KP jednotlivců dorost, junioři, ženy, muži; 12.5. – Stará
Boleslav – KP jednotlivců ml. a st. žáků; 18.5. Kladno – extraliga; 29. června - 3. Kolo 1.liga Stará Boleslav, - 3.
Kolo 2.liga Kladno, - 3. Kolo 2.liga Vlašim: Vzhledem k této termínové kolizi bude potřeba využít maximální
počet rozhodčích a pomocníků. ■ Nominace na OLDM se uzavírá 14.5. Posledním nominačním závodem bude
KP jednotlivců 12.5. ve Staré Boleslavi. * Plán schůzí VV – SKAS: 14.5.2013 od 16 h, srpen 2013 – druhá polo-
vina měsíce, říjen 2013 – první polovina měsíce, listopad 2013 – druhá polovina měsíce včetně rozšířené schůze
soutěžní komise. ■

KARLOVARSKÝ KAS, 16.4.2013
Kontrola zápisu: splněno – předseda KKAS na začátku schůze navrhl funkční náplň členů výboru KKAS, která
bude diskutovaná na příštím zasedání KKAS. ■ Valná hromada KKAS – průběh VH byl bezproblémový,VH řídil
zkušeně L. Dočkal. Hosté (ředitel ČASu p. F.Fojt a nynější předseda dozorčí rady M.Nešvera) hodnotili pozitivně or-
ganizaci a průběh VH. VH se bez omluvy nezúčastnil nikdo z AK Sokolov. ■ MČR kros –ženy –2. Monika Preibis-
chová ACMLA, 3. Ivana Sekyrová AKSOK. ■  Příprava závodů: 23.4. (út) – Chodov – Atletika pro Chodov; 1.5. (st)
– K.Vary – Prvomájové závody; 4.5. (so) – Chodov – Chodovská tretra; 11.5. (so) – Písek (Gigant) – bus bude za-
placen z prostředků KKAS, pojede po trase Cheb – Chodov – K.Vary – Bochov - Písek se všemi týmy, které jed-
notlivé kluby přihlásily k soutěži; 13.5. (po) – Cheb –Malá cena; 16.5. (čt) –ML – OMJ ve vícebojích ml.žactva +
1.kolo ml.žactva + vložené závody. VV KKAS se seznámil s přípravami výše uvedených závodů a konstatoval, že
je všechno dobře připraveno. ■  VV schválil řídící Denisu Dočkalovou pro nejmladší žactvo a za celou soutěž jí byla
navržena celková odměnu 1.200 Kč. ■  VV KKAS rozhodl, že v OMD mladšího žactva se bude soutěžit ve štafetě
3x300 m. ■  VV KKAS nemá informaci, jak pokračuje výběr na Olympiádu mládeže. Obracíme se na I. Sekyrovou
se žádostí o poskytnutí rychle informace! ■  ½maraton v K.Varech –25.5.2013 –O.Dvořák zjistí, zda je zájem
o spolupráci s KKAS a na jaké úrovni. ■  Bylo odevzdáno daňové přiznání za rok 2012. * Webové stránky bude
dál zpracovávat M. Zítka v novém designu. ■  Další schůze – 21.5.2013 (út) v Chodově od 18.00 hod. ■

PLZEŇSKÝ KAS, 18.4.2013
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu 3/2013 – úkoly byly splněny. ■  Bývalý sekretář F. Janeček pře-
dal agendu PKAS novému sekretáři Mgr. Ivanu Hubáčkovi. ■  Probíhá zajištění změny adresy PKAS na MV. Ná-
sledně bude o této změně formou dopisu informován ČAS. ■  Byla vydána a rozeslána soutěžní brožura.
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Hospodář Bastl zajistí výběr peněz za obdržené výtisky nad rámec rozdělovníku. Zároveň provede vyúčtování ná-
kladů za brožury připadající na Karlovarský kraj. Člen výboru odpovědný za STK Janeček zašle správci webových
stránek Šilhánkovi elektronickou podobu soutěžní brožury. ■  Bude provedena změna podpisových vzorů
u ČSOB. * Výbor byl seznámen se skutečností, že vyšel zpravodaj STK, obsahující zajištění časomíry. ■  Člen vý-
boru odpovědný za rozhodčí Koleš informoval o připravovaném doškolení rozhodčích. Akce je plánována na
druhou polovinu května v rozsahu cca 3 hod. Předběžným místem konání jsou Domažlice. Prosíme zájemce
o školení aby se přihlásili u J.Koleše. ■  Koordinátor Olympiády mládeže za Plzeňský kraj pan Šilhánek uspořá-
dal dne 18.4. koordinační poradu vedoucích jednotlivých skupin. Termín pro uzavření nominace do výběru kraje
byl stanoven na 24.5. ■  Sladký seznámil výbor s průběžnými výsledky běžeckého poháru mládeže a zrekapitu-
loval poslední závod v Bělé. Další závod seriálu proběhne v Liticích 24.4. ■  Výroční zprávu za rok 2012 na ČAS
dosud neposlali Baník Stříbro, Sokol SG Plzeň-Petřín, Slovan Tachov a BAS Babylon (nutno dodat bez ohledu na
ukončení činnosti). ■  Předseda Konop informoval o nutnosti zpracování výsledků Poháru rozhlasu v programu
Atletická kancelář. Tento požadavek je podmínkou uzavření smlouvy. Pořadatele na tento fakt upozorní Pro-
kopová. ■  Výbor PKAS žádá atletický klub Atletika Klatovy o vydání doplňkových informací k OM ve vícebo-
jích Plz. a JČ kraje. ■  Hospodář PKAS J. Bastl informocval výbor o stavu účtu PKAS. ■  Startovné za soutěže
družstev bylo uhrazeno v plné výši. ■  Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 23.5. 

PAS, 25.4.2013
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■  Výbor schválil: 1. Zápis ze 41. jednání výboru PAS
ze dne 25. února 2013; 2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu 25. 4. 2013. ■  Přítomni
členové výboru ve svých vystoupeních hodnotili jednání valné hromady ČAS jako úspěšné, i když volební speci-
fičnost znamená menší aktivní účast delegátů. Zvláště bylo oceněno organizační a technické zabezpečení celého
průběhu valné hromady. ■  Výbor podrobně projednal zabezpečení nominačního závodu žactva pro LODM, který
se uskuteční 9.5.2013 na Děkance. Technicky závod zajiš�uje atletický oddíl Spartaku Praha 4. Výbor také vyslechl
informaci Milana Gály o zabezpečení účasti družstva Prahy, především jeho konstatování, že Magistrát dosud ne-
vydal žádné podrobnější pokyny. ■  Výbor vzal na vědomí hodnocení školení trenérů žactva, které se uskutečnilo
ve dnech 23. a 24. března 2013 včetně ekonomického vyúčtování a vyslovuje poděkování organizátorům ško-
lení a lektorskému sboru. ■  Výbor schválil: 1. na návrh předsedů složení odborných komisí PAS: a) komise mlá-
deže – Radek Bártl, Josef Jičínský, Martina Skružná, Richard Vaculka a Jaroslava Weberová; b) komise rozhodčích
– Adriana Dvořáková, Marcela Horáčková, Jiří Kryštof, Tereza Trčková a Zdeněk Simon. 2. odložit projednání slo-
žení soutěžní komise na příští jednání výboru za účasti předsedy komise. ■  Výbor vzal na vědomí písemnou
zprávu předsedy soutěžní komise k zabezpečení Přeboru Prahy mužů, žen a juniorských kategorií. ■  Příští jed-
nání výboru se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2013 od 19.00 hodin. ■

LIBERECKÝ KAS, 30.4.2013
Kontrola úkolů – průběžně plněny. ■  Zhodnocení průběhu sezony: - KP v přespolním běhu – 23.3. – Mladá Bo-
leslav (Štěpánka), nebyla dostatečně připravena tra�, málo rozhodčích, v příštím roce projednat předem pomoc
rozhodčích z jiných oddílů. ■  Plánované soutěže, - začínají soutěže družstev, v kategorii staršího žactva budou
velké počty závodníků. 1.kolo KPD M+Ž – 1.5. – Liberec - bude větší počet závodníků – zúčastní se i členové
A družstev 1.ligy. 1. kolo KPD juniorů a dorostu – společné se Středočeským krajem – 4.5. – Stará Boleslav - roz-
tažený časový pořad. - 2. kolo KPD juniorů a dorostu – 8.6. – Mladá Boleslav - zjistit jestli nebudou potřebovat
pomoc rozhodčích. KP v chůzi, které se konalo pravidelně v Jablonci letos nebude; je možnost pořádat KP v chůzi
8.5. v rámci Memoriálu Z.Krejčové. V Jablonci se bude konat M ČR J +D - 22.-23.6. – příprava probíhá bez komp-
likací. ■ Zprávy z výboru ČAS: valná hromada ČAS se konala 6.4. v Nymburce; do výkonného výboru byl znovu
zvolen D.Molitoris; v komisích ČAS bude dále pracovat J.Hromada (dozorčí rada) a J.Riedl (arbitrážní rada).  ■ Eko-
nomika: žádosti o dotace na sportovní akce bylo možno podávat do 22.4.; na podzim bude vyhlášena 2. výzva;
možno ještě zažádat o dotaci na reprezentaci kraje – mezistátní utkání. ■ SCM: soustředění proběhla v Itálii
a Španělsku (byly špatné podmínky pro vrhače); členové SCM špatně čtou podklady k proplacení; v letní sezoně
většinou členové jezdí na oddílová soustředění; společné může být v Bílině 3.-10.8., další bude až na podzim. ■
Rozhodčí: Z. Budínský rozdal soupis delegací hlavních rozhodčích při akcích v kraji; některé hlavní rozhodčí je třeba
ještě dojednat; školení společně se seminářem proběhlo 6.-7.4. v Jablonci; malý počet zúčastněných – celkem
13; pro příště neposílat jen na oddíly, ale i přímo adresně jednotlivým rozhodčím, kteří by mohli mít zájem o zvý-
šení kvalifikace; - krajská komise by měla pracovat v mírně pozměněném složení; zasedání asi 4x ročně. ■ Olym-
piáda mládeže: LODM proběhne 23.-28.6. v Uherském Hradišti – vedoucí A.Drahoňovský, kvalifikační závod
16.5. v Turnově; A. Drahoňovský vydá propozice včetně nominačních kritérií. ■ Školení trenérů atletické přípravky
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v Liberci proběhlo s úspěchem - 21 zúčastněných; školení trenérů žactva je v plánu na podzim po sezoně. ■ Byl
doupřesněn soutěžní řád družstev v brožuře LKAS – články 9 a 13 – přesné znění je na stránkách www.lkas.cz.
■ Dne 21.3. proběhla volební valná hromada LKAS – znovuzvolen byl předseda R. Málek a členové P. Jeřábek,
D. Molitoris, P. Pícha, R. Staňová, K. Šebelka a P. Šindelář, nově zvolen byl Z. Budínský; zápis z VH uveden na webu
LKAS. V květnu oslaví 70 let Milan Drahoňovský a v červnu Z. Truksa. Výbor LKAS schválil odměny oslavencům.
■ Nové kontakty na AC Syner Turnov: předseda Jana Svobodová, adresa: Skálova 207, 511 01 Turnov, stránky:
www.acturnov.com, telefon: 724 022 275. * Další schůzka výboru LKAS se bude konat 18.6. od 16.00 hod. ■

KRÁLOVÉHRADECKÝ KAS, 30.4.2013 
Výbor odsouhlasil: Zápis č. 25 z posledního jednání výboru KH KAS a zápis z XI. VH. ■ Úkol vyplývající z diskuze
na VH: Při KP v hale se budou diplomy předávat přímo ihned po skončení závodů. ■ Na základě požadavku z od-
dílu bylo vytvořeno webové úložiště, které je určeno pro zveřejňování materiálů k činnosti KAS a je dostupné pod
tímto odkazem. ■ L. Šnajdr informoval o průběhu VH ČAS v Nymburce. ■ Schválení rozpočtu KH KAS na rok
2013: Rozpočet na rok 2013, předložený Ing. F. Karlíkem, byl po doplnění odměny 3000,- Kč na KP jednotlivců
ve vícebojích 4.-5.5. schválen. ■ Projednání rozdělení funkčních činností členů výboru: Místopředsedou výboru
byl zvolen O. Veverka, s dalšími členy výboru byla dojednána pracovní náplň. 16.5. proběhne schůzka předsedy,
místopředsedy a hospodáře s KO ČUS ohledně ekonomiky KAS. ■ Žádáme oddíly a kluby, aby veškeré faktury
odesílaly na adresu J. Brycha, ostatní korespondenci zasílejte na adresu sekretářky V. Šnajdrové. ■ J. Brych infor-
moval o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013. ■ Prosíme o provedení změny ve složení výboru KH KAS v Roz-
pisu 2013: Místopředseda F. Karlík skončil v této funkci a dále skončil J. Veverka. Novým místopředsedou je
O. Veverka a novým členem výboru byl zvolen Pavel Metelka, Čajkovského 958, 500 09 Hradec Králové 9, tel.
723 663 083, e-mail: pavel.metelka@urbaplan.cz. ■ Výbor souhlasí s poskytnutím částky 500,- Kč za občerstvení
při každém jednání výboru. ■ Příští jednání výboru KH KAS bude v září, termín bude upřesněn v závěru srpna. ■

JIHOMORAVSKÝ KAS, 3.5.2013
Schůzi zahájil předseda JmKAS C. Nezdařil. ■ Funkci předsedy trenérské rady přebírá Luboš Stloukal, ostatní
funkce zůstavají jako v předešlém VV. ■ Předseda JmKAS zhodnotil uplynulou halovou sezónu jako výbornou,
zisk skoro 60 medailí, z toho 17 žactvo. ■ Výbor projednal opětovné nezaplacení poplatků za soutěže družstev
žactva AC Čejkovice a rozhodl, že pokud nebudou poplatky uhrazeny do 11.5., nebudou družstva AC Čejko-
vice připuštěna ke startu v soutěži družstev žactva. ■ Zpráva o hospodaření za halovou sezonu 2013 – Ošlejšek.
Nižší dotace proti r. 2012 jsou způsobeny nižším počtem registrovaných závodníků proti republikovému prů-
měru. JmK má nárůst 5 %, republika 13 %. Výbor doporučuje oddílům JmK, aby zvážily registraci i mladších zá-
vodníků (ročníky 2002 – 2004), protože v kraji vzhledem k ostatním krajům klesl počet registrovaných členů
a kraj přichází o dotace z ČAS. Ukládá J. Ošlejškovi rozeslat maily s vysvětlením. ■ LODM v Uherském Hradišti.
Počty členů za kraj – 9 – 9 – 8 – 8 plus 6 trenérů. Do 8.5. musí být nahlášeny sestavy a velikosti oblečení. Ve-
doucí družstva chlapců je Jan Pokorný, vedoucí dívek Alena Nezdařilová, hlavním vedoucím výpravy je Ctibor
Nezdařil. ■ Význačné soutěže na dráze v roce 2013: EP družstev juniorek a MČR družstev dorostu. ■ Výbor schvá-
lil žádost AK Olymp Brno na družstvo juniorek ve výši 20.000,- Kč a žádost na podporu EP juniorek ve výši
30.000,- Kč. ■ Vzhledem k příznivé situaci pro jednání o změnách financování SpS žádá VV jednotlivá střediska
JmK o návrhy na financování. J. Ošlejšek rozešle maily s tím, že návrhy musí být dodány nejpozději do 13.5.2013.
■ SCM: Před halovou sezónou byl počet 47 závodníků, po přestupech je to 52. SCM JmK získalo na MČR 8 zla-
tých, 9 stříbrných a 10 bronzových medailí. ■ Zástupce komise rozhodčích seznámil výbor se situací v kraji. Je po-
třeba aktivních rozhodčích. Je nutné vyčistit databázi od neaktivních členů a pořádat nejméně jednou ročně
školení rozhodčích. ■ VV projednal krajskou soutěž přípravek a uložil J. Šobovi zpracovat návrh tak, aby soutěž
mohla proběhnout v podzimním termínu 2013. * VV schválil proplacení faktury za odznaky rozhodčích. ■ Další
výbor bude na konci prázdnin 2013. ■
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Medailony s. 10 

JUBILANTI 1. 6. - 30. 6.
1. 6. 1953 Levoča (Slovensko) Ján Dzurňák, chodec. Začínal v Tatranu Spišská Nová Ves (1968-1971, tre-
nér Vančura), poté Slávia Košice (1972, trenér T. Rimai), RH Kutná Hora (1973-74), VŠ Praha (1975-78, tre-
nér J. Nezbeda), RH Praha (1979-81, trenér L. Fišer), LIAZ Jablonec (1982-83), SKU Junior Plzeň (od 1998).
Mistr ČR 1978 (50 km), 1981 a 1982 (20 km), čs. mistr 1976 (50 km). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních
(1977-79). Držitel českých rekordů: 30 000 m 2:19:58,4 (1978) a 50 000 m 4:08:19,0 (1979). Účastník ME
1978 (50 km 14.). Os. rekordy: 20 km 1:27:30 (1980), 50 km 4:04:03 (1979). 

1. 6. 1928 Břeclav Olga Šicnerová, provd. Oldřichová, sprinterka. Začínala v SK a Sokol Přerov (1945-48),
poté Zbrojovka Brno (1949-50), Spartak a Metra Blansko (1966 a 1973), 1973 skočila do dálky ještě 503 cm.
Mistryně republiky 1947-49 (100 m), 1948 (200 m), 1949 (dálka), 1948 (4x100 m). Držitelka 4 českých re-
kordů na 100 m 12,3 (1947) - 12,0 (1949), 2 na 200 m 25,7 a 25,5 (1948), ve štafetě 4x100 m 49,8 (1947)
a 49,6 (1949). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1947-49). Účastnice OH 1948 (100 m mzb., 200 m
rozb.). Os. rekordy: 100 m 12,0 (1948), 200 m 25,5 (1948), 80 m př. 11,9 (1949), dálka 522 (1949).

1. 6. 1938 Veronika Vodičková, provd. Vicianová, sprinterka, Spartak Brno. Reprezentovala v 11 mezist.
utkáních. Os. rekordy: 100 m 12,2 (1958), 200 m 25,1 (1959).

2. 6. 1948 Chrudim Ladislav Hrstka, trenér od 1973 v Dynamu, nyní AC Pardubice, významní svěřenci:
P. Obdržálek, M. Blažková a další. V odd. zastával funkci ved. druž. žactva, dorostu i juniorů.

2. 6. 1953 Praha Petr Ondrášek, běžec. Závodil za Spartu Praha (1969-77), poté RH Praha (1978-79), Sparta
Praha (1980). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1976-77). Os. rekordy: 5000 m 14:12,5 (1978), 10 000 m
29:47,9 (1978), maraton 2:24:38 (1977), 3000 m př. 9:32,4 (1973).

5. 6. 1958 Vyškov Ludmila Jimramovská, sprinterka, dálkařka. Začínala jako s basketbalem (1970), s atle-
tikou v Metře Blansko (1971-73, trenérka O. Oldřichová), poté Zbrojovka Brno (1974-89, trenéři B. Bartušek,
od 1979 Z. Odehnal). Mistryně ČR 1978 (50 m v hale), 1978 (100 m), 1982 (dálka v hale i na dráze), 1984-
86 (dálka v hale), 1986 (dálka). Čs. mistryně v hale 1977 a 1978 (50 m), 1982 a 1986 (dálka), na dráze 1975
a 1981 (4x100 m), 1977 (100 m), 1982 (dálka). Držitelka českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 45,03
(1978). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1977-86), z toho 2x v EP. Účastnice ME 1978 (100 m a 4x100 m
rozb.) a 1982 (dálka nekv.), HME 1983 (dálka 7.). Os. rekordy: 100 m 11,5 (1978) a 11,91 (1978), 200 m 23,9
(1978) a 24,33 (1978), dálka 662 (1982). Od 1989 ve funkci ved. trenérky TSM Brno do 1991, členka výboru
TJ Zbrojovka - AAC Brno.

7. 6. 1948 Marta Olbrichová, sprinterka. Závodila za TJ Gottwaldov (1961-73), poté Sparta Praha (1974-
77). Mistryně ČR 1975 (100 m), 1975 a 1977 (4x100 m). Čs. mistryně 1974 (4x100 m). Držitelka českého
rekordu ve štafetě 4x400 m 3:43,7 (1970) a v odd. štafetě 4x100 m 48,17 (1974). Reprezentovala ve 4
mezist. utkáních (1971-72). Účastnice EHJ 1966 (100 m rozb., 200 m 8., 4x100 m 5.). Os. rekordy: 100 m
11,7 (1971), 200 m 24,4 (1971) a 25,45 (1974).

8. 6. 1903 Košice (Slovensko) Jozef Koščák (†10. 1. 1979 Brno), běžec. Začínal v ETC a KAC Košice (1923-
24), poté AC Sparta Praha (1925 - 1927), SK Moravská Slavia Brno (1928-33), SK Slavia Praha (1934-35), SK
Židenice (1936-38). Mistr republiky 1927-34 (5000 m), 1925, 1929 - 1932 a 1934 (10 000 m), 1928-32, 1934
a 1936 (kros), 1934 (lesní běh a silniční běh Běchovice - Praha). V roce 1934 získal celkem 5 mistr. titulů. Drži-
tel českých rekordů 3000 m 8:44,6 (1931), 5000 m 15:24,0 (1928) a 15:14,8 (1929), 10 000 m 33:11,4
(1930) a 32:31,3 (1932). Reprezentoval v 17 mezist. utkáních (1924-34). Účastník OH 1928 (5000 m rozb.),
ME 1934 (5000 m 13.). Os. rekordy: 1500 m 4:06,3 (1931), 5000 m 15:12,3 (1934), 10 000 m 32:31,3
(Brno 26. 6. 1932 - první náš atlet, který překonal hranici 33 min.).
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8. 6. 1973 Pardubice Radka Neumannová, provd. Bartakovičová, sprinterka. Začínala v Dynamu Pardu-
bice (1985 - 1991, trenéři L. Hrstka, od 1987 J. Náhlík, od 1989 Jar. Jón), poté USK Praha (1993-94). Re-
prezentovala v 1 mezist. utkání (1991). Účastnice MEJ 1991 (4x400 m 4.). Os. rekordy: 200 m 25,63 (1991), 
400 m 55,35 (1991), 800 m 2:12,60 (1991).

9. 6. 1943 Praha Karel Nečas, běžec. Závodil za VŠ Praha (1971-79). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních
(1974-76). Os. rekordy: 5000 m 14:28,8 (1974), 10 000 m 29:58,0 (1974), maraton 2:23:25 (1974), 3000 m
př. 8:54,8 (1970).

9. 6. 1933 Vysoké Mýto Libuše Strejčková, roz. Říhová (†1984), sprinterka. Začínala ve Slavii Podmokly (1950-
51), poté Slavia, Spartak a Lokomotiva Děčín (1952-56, trenér S. Jahoda), Spartak Ústí nad Labem (1957-62).
Mistryně republiky 1953-57 (100 m), 1953-59 (200 m), 1954, 1957 a 1959 (4x100 m). Držitelka českých re-
kordů na 100 m 12,0 (1956), 3 na 200 m 25,2 (1955) - 24,7 (1958), 5 ve štafetě 4x100 m 49,0 (1953) - 47,0
(1958), 2 na 4x200 m 1:43,1 (1954) - 1:42,9 (1959). Reprezentovala ve 27 mezist. utkáních (1950-60). Účast-
nice ME 1954 (200 m rozb., 4x100 m 6.). Os. rekordy: 100 m 12,0 (1956), 200 m 24,7 (1958). 

10. 6. 1968 Slaný Valerie Kondačová, běžkyně. Začínala ve Slovácké Slávii Uherské Hradiště (1982-83, tre-
nér K. Tichavský), poté Zbrojovka Brno (1984-85, trenérka K. Josefíková), Sparta Praha (1986-87). Repre-
zentovala v 1 mezist. utkání (1985). Účastnice MEJ 1985 (1500 m 7.). Os. rekordy: 400 m 56,39 (1985),
800 m 2:08,01 (1985), 1500 m 4:24,09 (1985).

12. 6. 1913 Rochlice Václav Weisshäutel, běžec. Začínal jako házenkář a lyžař, s atletikou v AFK Liberec,
poté SK Náchod (1942-45), Sokol Liberec (1946), AC Sparta Praha (1947 - 1949), Skloexport Jablonec (1950-
52). Mistr republiky 1946-48. Účastník ME 1946 (11.). Os. rekordy: 10 000 m 33:24,6 (1946), maraton
2:33:19 (1949). Později trenér.

12. 6. 1938 Praha Anna Zábršová, provd. Harantová, překážkářka. Závodila za RH Praha (1954-68, tre-
nér Z. Holler). Mistryně republiky 1959 (80 m př.), 1960 a 1962 (4x100 m). Držitelka českých rekordů na
100 m př. 14,8 a 14,7 (1968), 5 v odd. štafetě 4x100 m 49,1 (1955) - 47,8 (1965). Reprezentovala v 21
mezist. utkáních (1956-68). Účastnice EHH 1967 (50 m př. rozb.). Os. rekordy: 80 m př. 10,9 (1967), 100 m
př. 14,5 (1968), pětiboj 4091 (1967).

14. 6. 1948 Praha Petr Kratochvíl, závodník, činovník. Člen USK, SPORT-PIT Praha, trenér od 1996. Od
1993 sekr. chodecké komise ČAS, od 1995 člen STK ČAS.

14. 6. 1973 Kladno Libor Malina, diskař. Začínal jako fotbalista (1980), s atletikou v Poldi Kladno (1983-90,
trenér od 1987 R. Kavan), poté Olymp Praha (od 1991, trenér od 1989 J. Šilhavý). Mistr ČR 1996-99. Re-
prezentoval v 7 mezist. utkáních (1993-99), z toho 5x v EP a 1x v EP do 22 let. (1992). Účastník MEJ 1991
(9.), MSJ 1992 (5.), MS 1997 a 1999 (nekv.), ME 1998 (10.), OH 2000 (nekv.). Os. rekord: 65,08 (1998).

14. 6. 1913 Praha Miroslav Vorel, ing., CSc., (†14. 5. 2005 Praha), činovník. Byl projektantem, po 1952 ře-
ditelem Keramoprojektu, 1966 - 1978 ředitelem Sportprojektu. Činovník, rozhodčí. Působil ve VS Praha, kde
byl členem výboru a druhým jednatelem, od 1934 rozhodčím. Za svého působení v Karlových Varech založil
Sokol Rybáře, projektoval jejich běžeckou dráhu, 1946 - 1950 byl členem župního předsednictva Sokola
okresu Karlovy Vary, 1957-59 předsedou org. komise a členem výboru atl. ústředí. Zároveň byl členem Vě-
decké rady ČSTV a Technické rady ČSTV. Publikace: s kolektivem "Hřiště a stadiony" (1959), "Sauna" (1973),
"Projekt speciální pružné běžecké dráhy pro MEA v Praze" (1976), "Encyklopedie tělesné kultury" s kolek-
tivem (1964 a 1988), "Stavby pro tělovýchovu a sport" (1991).

15. 6. 1958 Ostrava Jiří Kottas, běžec. Začínal v NHKG Karviná (1973), poté Slavia Havířov (1974), TŽ Tři-
nec (1975-77), Sparta Praha (1978 - 1984), Slavia Havířov (1985). Mistr republiky ve štafetě 4x400 m (1980).
Mistr ČR 1979 (4x400 m). Reprezentoval v 1 dor. mezist. utkání (1976). Os. rekord: 800 m 1:50,0 (1978).
15. 6. 1958 Miroslav Ševčík, překážkář, činovník. Předseda disc. komise ČAS od 1996, předseda OV Memo-
riálu Josefa Odložila. Ekonom, ředitel Liberálního institutu. Os. rekord: 400 m př. 52,94 (1984).
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16. 6. 1928 Muráň (Slovensko) Gejza Valent, diskař. Závodil za ATK, ÚDA a Duklu Praha (1950-58), poté
ČKD Stalingrad (1959-60), Baník Příbram (1961), ČKD Stalingrad (1962), Lokomotiva Olomouc (1965), Baník
Příbram (1978). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1956-58). Os. rekord: disk 53,84 (1956). 

17. 6. 1928 Náchod Otto Kudelka, († ?. 8. 2010 Náchod), v mládí aktivní atlet, po ukončení aktivní činnosti
se stal hybnou silou atletiky v Náchodě. 1949-1952 členem krajského svazu atletiky hradeckého kraje, 1955
členem ústředí DSO Sokol, 1969 - 1973 člen pléna ČAS, 1973-1983 člen pléna VAS ÚV ČSTV, 1983-1989
člen kontrolní a revizní komise VAS ÚV ČSTV. Od roku 1958 člen ústř. STK především na úseku družstev; ně-
kolik let byl řídícím pracovníkem I. ligy žen. Jako statistik pracoval od roku 1943. V šedesátých letech vydal
velké množství českých statistických materiálů. Členem ATFS od 1966.

18. 6. 1948 Žatec Milada Peterková, roz. Hebrová, koulařka. Začínala v Tatranu Podbořany (1962-63),
poté SONP Kladno (1964-70, trenér od začátku J. Jungmann), Sparta Praha (od 1971, trenér od 1973 J.
Šmíd). Halová mistryně ČR 1976, čs. halová mistryně 1976. Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1966). Účast-
nice EHJ 1966 (5.), EHH 1967 (8.). Os. rekord: 15,79 (1972).

19. 6. 1968 Karlovy Vary Martin Giorgiutti, sprinter. Závodil za Start Karlovy Vary (1984-87, trenér E. Ja-
nisch), poté RH Praha (1988, trenér R. Černý). Účastník MEJ 1987 (200 m a 4x100 m rozb.). Os. rekordy:
100 m 10,71 (1987), 200 m 21,85 (1988).

21. 6. 1958 Gottwaldov František Břečka, sprinter, překážkář. Držitel bronzové medaile z ME 1978 (4x400
m). Začínal ve Slezanu Opava (1967-76, trenéři otec František, Vlček a Augustin), poté TJ Vítkovice (1977,
trenér O. Jurák), RH Praha (1978-85, trenér A. Litera). Mistr ČR 1980 (100 a 200 m), 1982-83 (400 m), 1984
(400 m a 4x100 m), čs. mistr 1981-82 a 1984 (200 m), 1984 (4x100 m). Držitel českých rekordů na 200 m
20,61 (1984) a 4 ve štafetě 4x400 m 3:04,0 (1978) - 3:02,82 (1982). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních
(1978-84), z toho 2x v EP. Účastník OH 1980 (200 m mzb. 4x400 m 7.), ME 1978 (4x400 m 3.), 1982 (200 m
smf., 4x400 m 5.), MEJ 1977 (400 m př. 7.). Os. rekordy: 100 m 10,42 (1984), 200 m 20,61 (1984), 400 m
46,69 (1982), 400 m př. 51,55 (1979).

21. 6. 1918 Praha Arnošt Schneider (†11. 6. 1988), překážkář. Závodil za AC Sparta Praha (1937-49). Mistr
republiky 1942 (110 m př.), 1943 (110 m př. a 400 m př.), 1946 a 1947 (4x 400 m), 1948 (4x100 a 4x400
m). Držitel českého rekordu na 200 m př. 25,8 (1941). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1947-48). Os. re-
kordy: 110 m př. 15,4 (1947), 400 m př. 55,3 (1948).

21. 6. 1878 Spálené Poříčí u Plzně František Vyskočil (†4. 9. 1956 Praha), vrhač, na tehdejší dobu vynika-
jící koulař, věnoval se také disku a kladivu. Začínal 1897 v AC Plzeň, od 1900 SK Plzeň, v AC Sparta 1902 -
1919. Mistrem zemí Koruny české v kouli 1908 a 1918. V roce 1899 se stal mistrem Rakouska výkonem
12,12, který byl prohlášen za kontinentální rekord. Jeho první rekordy byly dosaženy z odhodového čtverce
nebo od čáry, jak tehdejší pravidla určovala. V roce 1900 hodil ve Vídni 12,65 a stal se mistrem Rakouska.
Také tento výkon byl prohlášen kontinentálním rekordem. V září 1903 skočil z místa 311 cm, tento výkon byl
také českým a kontinentálním rekordem. R. 1903 vyhrál výkonem 11,78 závod o titul mistra Evropy v Praze.
V červnu 1911 na Spartě docílil ve vrhu koulí obouruč 21,35 m (pravou 11,82 a levou 9,53). Dne 5. 7. 1914
vytvořil os. rekord 12,375 m, tentokrát dosažený z kruhu, který byl také prohlášen kontinentálním rekordem
podle nových platných pravidel.

22. 6. 1953 Náchod Věra Hrušová, roz. Mertlíková, běžkyně, trenérka od 1985 v AC Kablo Kladno, uči-
telka sportovního gymnázia v Kladně. Významní svěřenci V. Hřích a další. Os. rekord: 800 m 2:10,3 (1976).
22. 6. 1903 Vojtěch Kasl, překážkář. Závodil za SK Slavia Praha (1921-25). Mistr republiky 1923 a 1925
(400 m př.), 1923 (4x100 m). Držitel českého rekordu na 400 m př. 63,4 (1923). Reprezentoval ve 2 mezist.
utkáních (1922). Os. rekordy: 110 m př. 16,4 (1925), 200 m př. 28,8 (1923), 400 m př. 62,4 (1925). S atle-
tikou předčasně skončil ve 22 letech.

22. 6. 1973 Petr Novák, oštěpař. Začínal ve Slavoji Stará Boleslav (1987-92), poté Dukla Praha (1993-96),
AC Start Karlovy Vary (1997-). Reprezentoval v 1 mezist. utkání do 23 let (1994), z to 1x v EP. Účastník MEJ
1991 (nekv.). Os. rekord: 75,26 m (1998).
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22. 6. 1978 Mladá Boleslav Jan Verner, běžec. Začínal v AŠ Mladá Boleslav (1993-96, trenér M. Klíma),
poté ASK Slavia Praha (1997), USK Praha (od 1998, trenér M. Semerád). Reprezentoval v 1 dor., 1 jun. a 1
mezist. utkání do 22 let (1995-99). Účastník MEJ 1997 (800 m smf.), ME do 22 let 1999 (800 m rozb.). Os.
rekord: 800 m 1:48,33 (1999).

23. 6. 1973 Šumperk Hana Inderková, vícebojařka. Začínala v LP Šumperk (1983-87, trenéři manž. Hynkovi),
poté VŠ a USK Praha (1988 - 1995, trenér R. Černý). Reprezentovala v 1 jun. mezist. utkání (1989). Os. re-
kordy: 800 m 2:09,26h (1994) a 2:10,17 (1992), sedmiboj 5016 (1989).

23. 6. 1978 Stod Michal Šneberger, běžec. Začínal jako fotbalista (1987), s atletikou v TJ Dobřany (1993,
trenér ing. Lobovský), poté SKU Junior Plzeň (1994-97, trenéři J. Dzurňák, od 1996 M. Krásný), Dukla Praha
(od 1998, trenér V. Kučera). Mistr ČR 2000 (1500 m v hale i na dráze). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních
(1999-2000), z toho 1x v EP. Účastník MSJ 1997 (kros 127.), ME do 22 let 1999 (1500 m 9.). Os. rekordy:
800 m 1:48,21 (2000), 1500 m 3:43,30 (1999).

27. 6. 1943 Martin (Slovensko) Milan Haranta, výškař. Začínal v Dynamu Žilina (1959-60), poté Dynamo
Kutná Hora (1961), Dynamo Žilina (1962), Dukla Praha (1963-65), Sparta Praha (1966-71), RH Praha (1972).
Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1966). Účastník ME 1966 (nekv.). Os. rekord: 209 (1966).

28. 6.1943 Čechovice Zdeněk Truksa, trenér od 1971, začínal v Loko-Pramet Šumperk, trenér TSM a ST
v Šumperku, ved. trenér SVS-M v Jablonci nad Nisou. Významní svěřenci: V. Nožičková, I. Kleinová, F. Tem-
pír, P. Bureš, P. Hujer a další. Připravuje metodickou příručku pro trénink běhů na střední a dlouhé tratě spolu
s Vladimírem Kučerou.
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
KVĚTEN
24.-26.5. Mistrovství ČR ve vícebojích všech kategorií  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stará Boleslav
25.5. Mattoni půlmaraton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Karlovy Vary
28.5. 2. mítink pro 2. kolo extraligy, Memoriál Ludvíka Daňka  . . . . . . . . . . . . . . . . .Turnov

ČERVEN
1.6. 2. kolo I. a II. ligy mužů a žen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Podle vylosování
1.6. Kvalifikační závod na ME v běhu do vrchu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ostravice-Lysá hora
4.6. 3. mítink pro 2. kolo extraligy, Praga Academica 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
8.6. Mezistátní utkání dorostu ČR-Ma�arsko-Slovensko  . . . . . . . . . . . . . .Hradec Králové
8.6. Mattoni půlmaraton České Budějovice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .České Budějovice
8.-9.6. Mítink IAAF ve vícebojích-TNT-Fortuna Meeting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kladno
10.6. Premium mítink EA-Memoriál Josefa Odložila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
12.6. České akademické hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
15.-16. Mistrovství ČR mužů a žen na dráze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tábor

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na
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