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■ SLOVO PŘEDSEDY

Měsíc duben je měsícem MČR v chůzi a MČR v půlmaratonu. Tradiční mistrovský chodecký závod v Podě-
bradech, jehož součástí bylo i mezistátní utkání, se vydařil a věřím, že i MČR v půlmaratonu v Pardubicích 
bude úspěšnou běžeckou událostí letošního roku. Duben je ale i měsícem zasedání Výboru ČAS a Valné 
hromady ČAS, na které musíme vzhledem ke změně právní úpravy a platnosti nového občanského zákoníku 
přizpůsobit stanovy ČAS novým podmínkám. Fakticky se nejedná o žádné výrazné změny, které by zásadně 
obsahově odlišovaly stanovy doposud platné s  těmi předloženými, ale přesto jejich změna přinese nutné 
přizpůsobení textu výše popsaným požadavkům.
Ve slovinském Bledu se 11. dubna konal Kongres Evropské atletické asociace, na kterém bylo nejen zvoleno 
nové vedení Evropské atletiky v čele s předsedou Norem Sveinem Arnem Hansenem, ale na kterém byli tra-
dičně oceněni Ti, kteří pro atletiku v Evropě pracují. Významného ocenění se dostalo čestnému předsedovi 
ČAS Karlu Pilnému, který obdržel ocenění Čestného člena Evropské atletiky a řediteli ČAS Františku Fojtovi, 
který obdržel ocenění „Plaque of Merit“ Evropské atletiky. Oběma oceněným za nás za všechny blahopřeji 
a děkuji za vše, co doposud pro atletiku vykonali.

S přáním krásných dnů rozkvetlého jara,
Libor Varhaník, 

předseda Českého atletického svazu
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Vážení čtenáři,
dostává se k vám letošní čtvrté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračujeme s hlavním 
tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do Středočeského kraje, 
jmenovitě do TJ Lokomotiva Beroun. 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 výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci 
rádi zveřejníme i osobní gratulace.

Michal Procházka, redaktor AL

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

■ Jednání 8.4.
Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ Předsednictvo ČAS schválilo směrnici ČAS č. 
2/2015 o  zabezpečení a průběhu reprezentačních akcí a uložilo předsedovi organizační komise zveřejnit 
text směrnice na internetových stránkách ČAS. ■ P ČAS schválilo směrnici ČAS č. 3/2015 o článcích péče 
o talentovanou mládež a uložilo předsedovi komise mládeže a předsedovi organizační komise zveřejnit text 
směrnice na  internetových stránkách ČAS. ■ P ČAS vzalo na  vědomí informace o  schůzi Výboru ČAS 
a zasedání valné hromady ČAS. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na EP v zimních vrzích 2015, 
konaném v portugalské Leirii jako uspokojivé, vzhledem k fázi přípravy atletů závodících v dlouhých hodech. 
■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o způsobu nominace na EP v chůzi. ■ P ČAS schválilo seznam doda-
tečných zařazených závodníků po halové sezoně do SCM na rok 2015. ■ P ČAS vzalo na vědomí písemnou 
zprávu o kontrolách použití příspěvků v AO/AK, TJ/SK a PAS a schválilo návrh dalšího postupu. ■ P ČAS 
schválilo rekordy dosažené v roce 2014/2015. ■ P ČAS schválilo zřízení Organizačního výboru Kontinentál-
ního poháru IAAF 2018 (dále jen „LOC IAAF CC 2018“). Předsednictvo ČAS rozhodlo nominovat na pozici 
členů LOC IAAF CC 2018: předsedu ČAS Libora Varhaníka jako prezidenta LOC IAAF CC 2018, místopřed-
sedu ČAS Oldřicha Zvolánka jako viceprezidenta LOC IAAF CC 2018, ředitele ČAS Františka Fojta jako člena 
LOC IAAF CC 2018, člena předsednictva ČAS Jiřího Topinku jako člena LOC IAAF CC 2018. Předsednictvo 
ČAS dále zmocnilo předsedu ČAS, aby ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava učinil kroky nezbytné 
podle Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 ke zřízení LOC IAAF CC 2018 
a k zahájení jeho činnosti. Předsednictvo ČAS dále zmocnilo předsedu ČAS, aby z titulu této své funkce 
a v souladu se Smlouvou jmenoval společně s k tomu účelu pověřenými představiteli Statutárního města 
Ostrava všechny členy LOC IAAF CC 2018. ■ P ČAS přijal za svého člena atletický oddíl Spolek rodičů 
a přátel školy Kbely za člena ČAS. * 

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ ÚHRADA POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2015
  6. března 2015, 11:27
  Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (tabulku viz zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-poplatku-v-soutezich-druzstev-cas-2015/). Platbu lze provést 
hotově,   složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300,   nejpozději do 30. dubna 
2015.
Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifi cký symbol = 09.

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PRO ROK 2015
  16. března 2015, 16:22
Výše členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2015:
Výbor ČAS dne 29. 11. 2014 podle článku VII odstavec 3 písmeno h) Stanov ČAS stanovil sazbu členského 
příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2015 takto:
• každý atletický klub nebo atletický oddíl uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
• každý atletický klub nebo oddíl uhradí dále za každého evidovaného člena 30 Kč. Pro účely výpočtu člen-
ského příspěvku se vychází z  počtu evidovaných členů vykázaných ve  stavu evidence členské základny 
podle směrnice ČAS č. 3/2013 k 31. 12. 2014.
Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2015, výši příspěvků naleznete zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/clenske-prispevky-klubu-a-oddilu/ 
Částku ve výši uvedené ve sloupci „k úhradě“ zašlete na číslo účtu 153150982/0300
variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka)
specifi cký symbol = 01

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
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■ CIZINCI 2015
  24. března 2015, 09:03
Organizační komise ČAS rozhodla o žádostech o provedení registrace cizince podaných v roce 2015. Více 
viz: http://www.atletika.cz/cas-informuje/cizinci-2015/. Přehled je také přílohou těchto AL.

Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ JARNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO TRENÉRY PŘÍPRAVEK A ŽACTVA
  26. března 2015, 10:13
Nabídku školení a seminářů pro trenéry přípravek a žactva najdete na:
http://www.atletikaprodeti.cz/apd-informuje/menu-jarnich-vzdelavacich-akci_1599

za MK ČAS: I. Rudová
■ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015, II. DÍL
  26. března 2015, 13:06
Brožura ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/atleticke-souteze-2015-ii-dil/ 

Martin Mastný
■ NABÍDKA DOPRODEJE MERCHAND. HME PRODLOUŽENA
  15. dubna 2015, 16:47
Některé předměty z merchandisingu navíc nabízíme za cenu sníženou až o 50 procent. Nabídka platí do vy-
prodání zásob. V případě zájmu kontaktujte kancelář Halového mistrovství Evropy: info@praha2015.org, tel: 
727 872 546.
Podrobnosti zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/mimoradna-nabidka-doprodeje-merchandisingu-hme/ 

HME
■ ČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR – POŘADÍ PO 2 ZÁVODECH
  8. dubna 2015, 15:48
20. ročník Českého běžeckého poháru 2015
odkaz Emila Zátopka a lidové běhání pod patronací J. Kratochvílové

Pořadí po MČR v krosu a Běhu městem J. Kratochvílové:
ŽENY: 1. Sekanová Lucie 15 bodů, 2. Fenclová Marta 8, 3. Stewartová Moira + Churaňová radka 5, 5.Lajdová 
Tereza + Dvořáková Petra 3, 7.Nováková Lada + Škodová Petra 1
MUŽI: 1. Kourek Lukáš 37, 2. Pavlišta Vít + Hübl Radek 12, 4. Olejníček Lukáš + Kučera Ladislav 10, 6. Ho-
moláč Jiří + Pelouch Leoš 8, 8. Janů Jan + Mandík Petr 5....
JUNIORKY: 1. Stránská Michaela 15, 2. Rosová Veronika 5, 3. Vocásková Renata 2
JUNIOŘI: 1.Kubec Dominik 15, 2. Chrascina Miroslav 5, 3. Vošrba Sebastian 2
M – 49: 1. Pelouch L. 8, 2. Mandík P. 5, 3. Roubíček Martin 2
M – 59: 1. Poduška J. 8, 2. Kerlík R. 5, Šourek K. 2
M – 69: 1. Smrčka Miloš 8, 2. Čivrný Jiří 5, 3. Brožek R. 2
M – 70 a starší: 1. Říha M. 8, 2. Čížek F. 5, 3. Jantsch V. 2

Mgr. Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT-intersport

■ ZÁJEZDY ZA SVĚTOVOU ATLETIKOU
  8. dubna 2015, 15:55
Letos se chystáme do Curychu na mítink Weltklasse (3. září).
Při včasné platbě pro Vás máme připraveny zajímavé slevy. Neváhejte s přihláškami, o zájezdy je vždy mi-
mořádný zájem!
Podrobné informace v letácích ke stažení: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zajezdy-za-svetovou-atleti-
kou2/

Váš Jacek Přibáň
■ HALOVÁ ROČENKA 2015
  8. dubna 2015, 16:09
Brožura ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/halova-rocenka-2015/

Ročenku sestavili Milan Urban a Luděk Follprecht ve spolupráci s dalšími statistiky SAS
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■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2. TŘÍDY
  10. dubna 2015, 10:18
místo: Praha, FTVS UK
data: 1. konzultace: 24. - 26. 4. 2015; 2. konzultace: 9. - 11. 10. 2015; závěrečná zkouška – jaro 2016
specializace: SPRINTY a PŘEKÁŽKY nebo BĚHY nebo ŽACTVO (vybranou specializaci je nutné uvést do po-
známky v přihlášce)
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři (viz níže) na email: irudova@atletika.cz
Přihláška na školení a semináře: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-2-tridy/

za MK ČAS: I. Rudová
■ ODBORNÝ SEMINÁŘ – VRH KOULÍ
  10. dubna 2015, 11:55
název: Odborný seminář pro trenéry žactva
místo: Praha, FTVS UK
datum: sobota 25. 4. 2015, 11 - 17 hodin
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
lektoři: Dr. J. Vindušková, R. Jebavý, R. Mastík
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifi kace)
specializace: VRH KOULÍ
Seminář je určen zejména pro trenéry žactva, ale i přípravek (10-11 let). Na semináři budou ukázána praktická 
cvičení pro vrh koulí žáků a žákyň, uzlové body techniky a metodika nácviku vlastního vrhu. Během semináře 
je možná diskuse se zkušenými lektory/trenéry žáků a žákyň.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři (ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborny-seminar-vrh
-kouli/) na email: irudova@atletika.cz

za MK ČAS: I. Rudová

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

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Představujeme TJ Lokomotiva Beroun
Info: berounsketygrice.wgz.cz/ 
Vznik: 1959
Počet registrovaných atletů: 227
Předseda oddílu: Miroslav Vondra
(údaje k 15.4. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky za oddíl odpovídali předseda Miroslav Vondra a místopředseda Vladimír Veselý. 

Kolik máte celkově členů, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
K prvnímu dubnu měl náš oddíl celkem 249 členů z toho 152 registrovaných.

■ Z KRAJŮ
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Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V kategoriích přípravek až starší žactvo máme momentálně dostatek závodníků. Hlavně malých dětí máme 
veliké množství. Ve starších kategoriích se potýkáme s problémem odchodů na střední školy a tím i úbytek 
závodníků.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Na letošní rok máme přihlášena dvě družstva přípravky, mladší žáky a žákyně, starší žáky a žákyně, junior-
ky, muže – všechny tyto kategorie v krajském přeboru a družstvo žen v první lize. Registrovaných závodníků 
celkem trénuje a závodí kolem 90 až 100.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem dětí je velký. Pracujeme se sadou Atletika pro děti a dětem se velmi líbí.
Na  svém webu máte strukturu vedení oddílu (http://berounsketygrice.wgz.cz/rubriky/vybor-oddilu). 
Prosím o potvrzení, zda odpovídá současnému stavu případně o doplnění. Přibližte činnost výboru, 
četnost schůzek apod.
Složení vedení oddílu na stránkách oddílu je aktuální. Schůze výboru se konají jednou za měsíc a snažíme 
se řešit požadavky trenérů, závodníků, doplnění nářadí, náčiní, a dalšího materiálu potřebného k činnosti. 
Řešíme různé přihlášky, strukturu pořádání závodů a tak dále.
Jaké je u vás zabezpečení po stránce rozhodčích a trenérů?
Máme 28 kvalifi kovaných rozhodčích, kteří jsou zváni i na další závody v rámci kraje. Někteří i na závody 
republikové a mezinárodní úrovně. O tréninkový proces se stará celkem devět kvalifi kovaných trenérů první 
až třetí třídy a osm trenérů žactva.
Jste členy TJ. Pokud platí web TJ, sdružuje 15 sportů? Jak funguje spolupráce v rámci TJ v takovémto 
počtu odvětví?
Někdy je to složitější, ale snažíme se v některých věcech udělat kompromis. Vždy to nejde, ale v takovémto 
počtu oddílů je to těžké. Na druhou stranu nám mateřská TJ vychází vstříc, co to jde. Bohužel v takovémto 
počtu oddílů je veliký problém s prostory na tréninky hlavně v zimním období.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého mistrovství ČR?
Přemýšlíme na příští rok zažádat o MČR v běhu na 10000 m.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
V letošním roce organizujeme kola družstev: první ligy mužů a žen, krajského přeboru mužů, KP mladšího 
a staršího žactva. Pořádáme nebo spolupořádáme přespolní běhy v Berouně a Hořovicích, veřejné či oddí-
lové závody na dráze. Pomáháme při Poháru rozhlasu.

Michal Procházka

■ MORAVSKOSLEZSKÉ SOUTĚŽE 2015
  23. března 2015, 15:38
Brožura ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/moravskoslezske-souteze-2015/ 

■ BROŽURY LKAS
  1. dubna 2015, 11:56
Brožury Libereckého krajského atletického svazu ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/bro-
zury-lkas/

■ HALOVÁ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA 2015
  10. dubna 2015, 13:20
Halovou ročenku zpracovali: JUDr. Bohumil Vrána, mužské složky; Miroslav Ondruška, ženské složky
Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/halova-rocenka-moravy-a-slezska-2015/
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■ JEDNÁNÍ KAS

■ Pardubický KAS, 16.3.
Valná hromada, středa 8. 4. 2015. ■ Krajské přebory v hale: technické zajištění na vysoké úrovni; počet star-
tujících byl na hranici maxima pro zdárný průběh. ■ Letní olympiáda dětí a mládeže, 14.-19.6.2015 v Plzni: 
vedoucí výpravy Martin Skřivánek; termíny nominačních závodů jsou středa 6.5. v Pardubicích a sobota 9.5. 
Svitavy, časové pořady a propozice budou zveřejněny na webech oddílů; výkonnostní limit lze plnit na 1. 
kolech soutěží družstev nebo na veřejných závodech; nominace bude provedena na základě tabulkových 
výkonů, termín uzávěrky nominace bude včas zveřejněn. ■ SCM: vedoucí trenér zaslal na ČAS požadavek 
na doplnění členů na základě výsledků halové sezony; v nejbližších dnech bude znám rozpočet na rok 2015. 
■ Finance: uzavřen rok 2014; daňová přiznání vyhotovena, budou podána v termínu; zajistit revizi účetnictví 
za rok 2014, Toušová dohodne termín s Stránským. ■ Zimní liga žactva, medaile a diplomy předány, kladné 
hodnocení, při VH očekáváme na  toto téma diskusi, jak soutěž zkvalitnit a  rozšířit. Jarní školení rozhod-
čích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí – Skalický navrhne termíny, zájemci hlaste se u p. Skalického, Toušové 
a Hüblové. ■ Toušová informovala o rekonstrukci stadionu a možných přesunech termínů v druhé polovině 
sezony. ■ AC Pardubice potvrdilo místo KP v krosu – závodiště Pardubice. 

■ Liberecký KAS, VH 26.3.
Valná hromada schvaluje: Zvolení návrhové a mandátové komise. Účetní závěrku LKAS za rok 2014 (schvále-
no jednohlasně). Rozpočtový záměr LKAS na rok 2015. Základní kritéria pro soutěže v roce 2015 dle návrhu 
STK. Delegáty na VH ČAS 2015 (Petr Šindelář, Miroslav Rucký, Pavel Procházka, Jan Rein, Staňová Renata, 
František Špoták, Kubíček Ladislav, + 2 delegáti budou doplněni). ■ VH bere na vědomí: Výroční zprávu 
předsedy LKAS, kterou přednesl Roman Málek. Zprávy hospodáře LKAS a revizora účtu Arnošta Fišera, které 
přednesl Karel Šebelka; předsedy STK, kterou přednesl Petr Šindelář; zprávu vedoucího trenéra SCM Petra 
Jeřábka; předsedy KR, kterou přednesl Zbyněk Budínský. Výsledky ankety o nejlepšího atleta Libereckého 
kraje za rok 2014. ■ VH ukládá: Předsedovi STK Petru Šindelářovi zapracovat připomínky z diskuse k soutě-
žím do brožury Soutěže LKAS 2015.

■ Plzeňský KAS 26.3.
Výbor se zabýval přípravou valné hromady (4. 4. 2015). ■ Příprava Mistrovství Plzeňského a Jihočeského 
kraje v krosu ve Střelských Hošticích u Horažďovic. ■ Předseda Konop seznámil členy VV s průběhem do-
školovacího semináře trenérů všech stupňů, který proběhl 20.3. na půdě PF v Plzni. O seminář byl značný 
zájem a zúčastnilo se jej 28 trenérů. Samotný průběh přinesl zajímavé přednášky, které byly oceněny ze strany 
účastníků. ■ Byla vydána soutěžní brožura PKAS pro atletické soutěže v roce 2015. ■ Výkonný výbor se 
pozastavil nad nedisciplinovaností oddílů Plzeňského kraje v otázce placení startovného při soutěžích pořá-
daných PKAS. ■ 28. 2. proběhlo Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje předžactva. O smyslu konání 
samostatného závodu této věkové kategorie se vedly diskuse, proto je velmi potěšující, že po jeho proběhnutí 
dorazilo mnoho děkovných dopisů od atletických funkcionářů, ale i rodičů malých závodníků. ■ Šilhánek in-
formoval o konání další schůzky přípravného výboru pro Olympiádu dětí a mládeže. V současné době probíhá 
nominace a je průběžně sledována výkonnost jednotlivých závodníků a závodnic. ■ Hospodář Bastl přednesl 
zprávu o hospodaření a konstatoval, že již bylo předáno daňové přiznání za rok 2014. ■ Příští jednání výboru 
PKAS se uskuteční ve čtvrtek 16. 4.

■ Moravskoslezský KAS, VH 27.3.
Valná hromada Moravskoslezského KAS schválila: program VH MKAS; jednací řád VH MKAS; pracovní před-
sednictvo ve složení: Vlastimil Hoferek, Oldřich Zvolánek, Václav Kubenka – řídící, Miroslav Mařádek – de-
legát ČAS; mandátovou komisi ve složení: předseda Oldřich Klepek, členové Hana Valčuhová, Bohuslava 
Zvolánková; návrhovou komisi ve  složení: předseda Ivo Polášek, členové Jana Kociánová, Zdeněk Duda; 
VH jmenovala zapisovatele VH: Oldřich Zvolánek. ■ VH KAS vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2014 
přednesenou předsedou Vlastimilem Hoferkem. ■ VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2014 a návrh 
rozpočtového záměru na  rok 2015 přednesenou Bohuslavou Zvolánkovou. ■ VH vzala na vědomí zprávu 
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revizní komise přednesenou Hanou Valčuhovou. ■ VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise: pozvaných 
delegátů 32, přítomných 20, tj. 62,4 %. Přítomných hostů 3. ■ VH zvolila: a) delegáty na VH ČAS konanou 26. 
4. 2015 v Nymburku ve složení: Hoferek Vlastimil, Broda Michal, Polášek Ivo, Klepek Oldřich, Kubenka Václav, 
Zvolánková Bohuslava, Nejezchleba Josef, Černý Vladimír, Duda Zdeněk, Kociánová Jana, Zvolánek Oldřich, Pi-
šová Petra, Hasník Karel, Seitl Otto. ■ VH vzala na vědomí diskusní příspěvky. Oldřich Zvolánek: změna soutěže 
extraligy; na VH ČAS se budou schvalovat nové stanovy v návaznosti na nový občanský zákoník; proběhla kont-
rola financování z ČAS ve vybraných oddílech MSK; atletická hala bude dostavena 30.11.2015; atletický stadion 
bude předáván do užívání od 30.4.2015 (kapacita 15 700 míst); vstupenky na Zlatou Tretru (skupinové po 50, Kč 
– nutno objednat). Zdeněk Duda: dotaz na provozní podmínky nové atletické haly; Oldřich Zvolánek: ještě není 
vyřešeno, zatím existují dvě pravděpodobné varianty, jednání ještě bude probíhat. Josef Nejezchleba: připomínka 
k Mistrovství ČR v přespolním běhu v Rumburku – nápad na zvýšení účasti zavedením soutěží družstev; Vladimír 
Černý: soutěže družstev při MČR v krosu se řešily již dříve, ale nebyl o ně mezi oddíly zájem; Oldřich Zvolánek: 
důvodem malé účasti byla kolize s Během Lužánkami v Brně. ■ VH schvaluje závěrečné usnesení.

■ PAS, 30.3.
Výbor PAS schválil předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z minulého jednání výboru. 2. Kontrolu 
plnění usnesení výboru PAS. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení meziměstského halového utkání mladšího žac-
tva Praha- Brno přednesené předsedou komise mládeže PAS a uložil zahájit jednání o uskutečnění této soutěže 
v březnu 2016, s tím, že bude jednáno o připojení Ostravy k této soutěži. ■ Výbor schválil: 1. ústní přednesení 
Výroční zprávy předsedou PAS a předsedy komisí Pražského atletického svazu. 2. zabezpečit jednoduchý písem-
ný podkladový materiál, který bude obsahovat program valné hromady, jednací řád valné hromady, výsledky hos-
podaření PAS v roce 2014 a návrh na volbu delegátů pro valnou hromadu ČAS. ■ Výbor schválil provést úpravy 
v přidělení prostředků GRANTU hl. m. Prahy pro rok 2014 podle žádosti podané v srpnu 2014 Magistrátu hl. m. 
Prahy. ■ Výbor schválil termíny jednání výboru PAS na období do 30. 6. ■ Výbor schválil: 1. Uskutečnit jednání 
technických delegátů a řídících pracovníků pražských soutěží v úterý 28. dubna od 17.30 hodin na stadionu ASK 
Slavia Praha. 2. Jednání bude řídit a úvodní slovo k zahájení pražských soutěží 2015 přednese předseda soutěžní 
komise PAS. ■ Příští jednání výboru se uskuteční v úterý 28. dubna. 

■ KAS Olomouc, VH 31.3.
Valná hromada KASO schvaluje: a/ zprávu VV KASO přednesenou předsedou; b/ zprávy předsedů komisí; c/ 
výsledky hospodaření KASO za rok 2014; d/ rozpočtový záměr KASO na rok 2015; f/ delegáty na VH ČAS: Dra-
hoslava Dočkala, Miroslava Hrabala, Václava Klvaňu, Jana Milase, Ludmilu Pudilovou, Miroslava Sadila; g/ hlavní 
úkoly KASO pro rok 2015; h/ převod nerozděleného zisku minulých let a výsledku hospodaření 2014 do vlastního 
jmění KAS. ■ VH bere na vědomí: zprávu revizora účtu KASO, který konstatoval, že nebyly zjištěny žádné nedo-
statky. ■ VH ukládá VV KASO: A/ projednat příspěvky delegátů a zaujmout k nim stanovisko /termín 15.5.2015/; 
B/ nadále vést jednání na městských úřadech a krajském úřadě o podpoře vybudování dráhy s umělým povrchem 
(Prostějov, Uničov, Šternberk); C/ Spolupracovat při organizaci 7. LODM v Plzni; D/ Nadále iniciativně rozvíjet růz-
né formy propagace činnosti atletických oddílů, klubů. ■ VH ukládá předsedovi KASO v souladu s Právní úpravou 
spolků dle nového občanského zákoníku a v souvislosti s účinností zákona č. 89/201 Sb.,občanský zákoník je 
povinností TJ/SK provést tyto změny: 1. Do 1.1. 2016 přizpůsobit název TJ/SK na „spolek“ nebo „zapsaný spo-
lek“ z.s.; 2. Do 1.1. 2017 přizpůsobit znění stanov novému občanskému zákoníku.

■ KAS Olomouc, 31.3.
V letošním roce proběhne školení rozhodčích: měření a vážení. ■ Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické 
oddíly podle počtu přihlášených družstev do 30. dubna. ■ Přehled trenérských školení a seminářů v letošním 
roce na webu ČAS. ■ Termín zaslání výroční zprávy je 15.4. ■ Miroslav Sadil informoval o účasti závodníků 
Olomouckého kraje na MČR v přespolním běhu v Rumburku. Časově i finančně náročné pro účastníky z Moravy. 
Pro závodníky chybělo zázemí, zbytečně zdlouhavý časový pořad, setkal se bohužel s neochotou pořadatelů při 
hledání místa pro vytvoření zázemí pro závodníky. ■ L. Pudilová podrobně informovala o HME z pohledu rozhod-
čích. Z Olomouckého kraje se zúčastnilo 5 rozhodčích + 3 pomocníci. Dále informovala o školení rozhodčích 3. 
třídy, které proběhlo v Olomouci a Přerově. ■ J. Milas pozval přítomné a informoval o 48. ročníku Běhu vítězství 
(11.4.). ■ V. Klvaňa informoval proběhlých závodech Jarní běh a o připravovaném 25. ročníku Přerovského pě-
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tiboje, konaném 1.5. ■ M. Hrabal podal informaci o Hanáckém ½maratonu, konaném 25. 4., který je vypsán 
jako Mistrovství Moravy a Slezska. ■ Příští jednání se uskuteční v úterý 28.4.

■ Karlovarský KAS, VH 7.4.
Valná hromada KKAS zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Libor Dočkal, Miloslav Zítka, Jacek Přibáň; 
mandátovou komisi ve složení: Eva Zekuciová, Miroslav Sabadin (předseda), Jaroslav Vébr; volební a návr-
hovou komisi ve složení: Viktor Borsik, Petr Pavelka (předseda), Arnošt Ptáček. ■ VH KKAS přijala program 
jednání navržený VV v předloženém znění. ■ VH vyslechla zprávu mandátové komise: 20 delegátů pozváno, 
14 přítomno, 6 nepřítomno, VH KKAS je usnášeníschopná. ■ VH vyslechla kontrolu usnesení předchozí VH 
KKAS (2013). ■ VH vzala na vědomí zprávu o činnosti VV za období od poslední VH. ■ VH schválila zprávu 
o hospodaření KKAS. * VH schválila zprávu revizora KKAS. ■ VH vyslechla vystoupení hosta – Martina Nešve-
ry. ■ VH zvolila delegáty KKAS: Libor Dočkal, Oldřich Dvořák, Karel Matičky, Miroslav Sabadin, Miloslav Zít-
ka. ■ VH ukládá VV zpracovat technický rozpis dvoukolové soutěže družstev staršího žactva do následujícího 
jednání VV. ■ VH doporučuje zrušení okresních kol štafetového poháru. VH KKAS nesouhlasí s rozšiřováním 
školních soutěží mládeže pro nezájem učitelů a zapojení stále stejných dětí, kdy dochází k jejich přetěžování 
a pozdější nechuti k aktivnímu sportování.

■ PAS, VH 7.4.
Valná hromada PAS schválila: 1/1 Pracovní předsednictvo valné hromady ve  složení Adriana Dvořáková, 
František Fojt, Petr Šarapatka, Vladimír Tikal a Libor Varhaník; 1/2 Předložený program valné hromady; 1/3 
Předložený Jednací řád valné hromady; ¼ Mandátovou komisi ve složení: Jitka Fialová (SK Kotlářka), Bedřich 
Skála (AC Ranck), František Zouhar (AC Praha 1890) – zde se držela hlasování 1 delegátka. ■ VH schválila: 
2/1 Výroční zprávu Pražského atletického svazu za období 2013-2014, přednesenou předsedou PAS, dopl-
něnou dalšími členy výboru PAS, včetně statistických přehledů uvedených v písemném podkladovém mate-
riálu. 2/2 Výsledky hospodaření Pražského atletického svazu za rok 2014, které skončilo přebytkem ve výši 
124 158,49 Kč, při nákladech, které činily 7 679 120,55 Kč a výnosech ve výši 7 803 279,04 Kč. V roce 2014 
nevznikla Pražskému atletickému svazu daňová povinnost. 2/3 Zavedení nového poplatku za administraci 
grantových programů ve výši 1,5 % z přiděleného grantu. ■ VH vzala na vědomí Zprávu revizora Pražského 
atletického svazu. ■ VH schválila Zprávu mandátové komise o účasti na dnešním jednání valné hromady.■ 
VH zvolila Delegáty na valnou hromadu ČAS v následujícím složení: Radek Bártl (SK Aktis), Jitka Fialová (SK 
kotlářka Praha), Dita Franklová (Atletika Človíček), Milan Gála (SK ZŠ Jeseniova), Ladislav Kárský (Atletika 
Jižní Město), Petr Kratochvíl (Sportovní chůze Praha), Jiří Kryštof jun. (ŠAK Novoborská Praha), Jaroslav Ku-
bica (Spartak Praha 4), Jindřich Linhart (PSK Olymp Praha), Jan Ruda (USK Praha), Bedřich Skála (AC Ranck 
Praha), Petr Šarapatka (ASK Slavia Prah), Jindřich Šimánek (ASK Slavia Praha), Vladimír Tikal (A.C. Sparta 
Praha), Kristina Volfová (ASK Slavia Praha), Zbyněk Zahrádka (SK Aritma Praha) a  František Zouhar (AC 
Praha 1890). ■ VH vzala na vědomí Účast sedmi delegátů delegovaných pražskými oddíly/kluby na valnou 
hromadu Českého atletického svazu (ASK Slavia Praha ,TJ Dukla Praha, SK ZŠ Jeseniova, Spartak Praha 4, 
SK Kotlářka Praha, USK Praha, PSK Olymp Praha).

■ Královéhradecký KAS, VH 9.4.
Jednací řád VH byl schválen. ■ Zvolena mandátová komise ve složení: J. Brych, V. Šnajdrová. Zvolena vo-
lební komise ve složení: Mgr. D. Šnajdr, Mgr. M. Špicar, Ing. L. Ovčarik. ■ Zpráva předsedy KAS o výsledcích 
činnosti KAS za období březen 2013 až duben 2015 a zpráva členů výboru z oblasti jejich působnosti. ■ 
Zpráva mandátové komise: ze 6 členů výboru KAS přítomno 5, z 22 delegátů přítomno 15; celkem přítomno 
20 z 28 pozvaných delegátů, tj. 72 % - VH je usnášeníschopná. Ze 6 pozvaných hostů byli přítomni 4. ■ Pro-
jednání čerpání rozpočtu za rok 2014 a schválení 1. verze rozpočtu na rok 2015. Finanční hospodaření roku 
2014 skončilo s výnosem 41 551,- Kč, který bude čerpán v I. čtvrtletí 2015. Rozpočtový záměr na rok 2015 je 
vyrovnaný a to ve výši 523 000,- Kč, bude upřesněn až bude známa výše příspěvku od ČAS. ■ Volební řád byl 
schválen. ■ Volba 4 delegátů na VH ČAS: Jelikož kandidovali 4 kandidáti – Ing. O. Veverka, Bc. Karel Ettler, 
Ing. O. Voňka, Mgr. Miroslav Špicar, volilo se aklamací, všichni navržení kandidáti byli zvoleni (18 hlasů pro, 2 
se zdrželi). ■ Seznámení s postupem při nominaci na VII. LODM v Plzni. ■ Zpráva o výsledku volby delegátů 
na VH ČAS: Volba proběhla aklamací, výsledek byl oznámen ihned po volbě. ■ Rozprava k jiným oblastem 
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činnosti KAS, oddílů a klubů: Předseda seznámil přítomné o postupu při provádění transformace občanského 
sdružení na spolek (do konce roku 2015). Mgr. David Šnajdr informoval o činnosti SG Jilemnice.

■ Moravskoslezský KAS, 13.4.
VH MSKAS – 27.3. proběhla bez problémů, delegáti na VH ČAS byli zvoleni v plném počtu, VH byla pracovní, 
vyslovena spokojenost, jediné, co nás mrzí, že se nezúčastnily bez omluvy tyto kluby: SVČ Fokus NJ, TJ Kr-
nov, Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice, SŠK Příbor, SK X-air Ostrava, SK Prestar Opava, TJ Loko. Ostrava, 
TJ Sokol Kobeřice, je to jednání jednou za rok a jsme přesvědčeni, že by se zástupci klubů mohli zúčastnit. 
■ Doprava na VH ČAS dne 26.4. ■ Příprava soutěží na dráze – vše se rozbíhá, první zahajovací závody už 
proběhly; došlo k několika změnám přihlášek do soutěží družstev. ■ Byl projednáván návrh, aby soutěž druž-
stev st. žactva byla zařazena do soutěže jednotlivců jako krajský přebor, pro tento rok výbor MSKAS návrh 
neschvaluje, zvážit pro 2016; na návrh Nejezchleby byl schválen krajský přebor ml. žactva, který se uskuteční 
ve F-M dne 24.5. * 24.4. proběhne na vítkovickém stadionu školení trenérů žactva. * Buzek informoval o změ-
nách v SCM po přestupech, nové zařazení závodníků. ■ Hoferek informoval o přípravách olympiády mládeže 
v Plzni. ■ Termín příštího jednání 18.5. ■

Obsah: 
Medailony s. 9 / Nekrology s. 13

MEDAILONY DUBEN 2015

Barna Miloš, MUDr., *25. 5. 1970 Vranov nad Topĺou (Slovensko); trenér a lékař, člen ústř. TR a lékař české 
reprezentace.
Bednář Tomáš, *22. 5. 1985 Rýmařov; běžec. Závodil za SSK Vítkovice (2000-10, trenér A. Šulc). Účastník 
ME 2003 v krosu (junioři 31.) a 2004 (junioři 76.). Mistr ČR 2008 (kros), 2010 (1500 m a kros). Reprezentoval v 5 
mezist. utkáních (2003-05). Os. rekordy: 800 m 1:52,26 (2008), 1500 m 3:42,4h a 3:45,01 (2008).
Burešová Marie, *6. 5. 1985; vícebojařka. Závodila za A.C. Sparta Praha (2001-05), poté PSK Olymp Praha 
(2006-11). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (2003-07). Os. rekordy: 200 m 24,76 (2006), 100 m př. 14,38 
(2005), výška 175 (2004), dálka 585h (2004) a 583 (2007), sedmiboj 5424 (2007).
Čeřovský Jiří, *23. 5. 1955 Semily; překážkář. Začínal se sjezdovým lyžováním (1965-71), s atletikou v Koloře 
Semily (1965-69, trenéři Morávek a Kolzert), poté LIAZ Jablonec (1970-78, trenéři M. Dajbych a J. Dostál), VŠ 
Praha (1979-80), LIAZ Jablonec (1981), Dukla Banská Bystrica (1982, trenér J. Šaffa), LIAZ Jablonec (1983-
89, trenér J. Dostál). Účastník HME 1975 (60 m př. rozb.), 1976 (60 m př. 4.), 1977 (60 m př. smf.), 1981 (50 m 
př. rozb.) a 1983 (60 m př. rozb.), ME 1978 (110 m př. rozb.). Mistr ČR v hale 1975-76, 1979 a 1981 (50 m př.), 
1976 ve štafetě 4x100 m. Čs. mistr v hale 1975, 1977 a 1981-83, na dráze 1976 (110 m př.). Reprezentoval v 7 
mezist. utkáních (1976-82), z toho 2x v EP. Starosta Jablonce nad Nisou od 1994. Os. rekordy: 100 m 10,96 
(1982), 10,90w (1975), 10,5 (1976) a 10,4w (1976), 110 m př. 13,94 (1980).
Dostalík Václav, *23. 5. 1940 Drahlov; chodec. Začínal ve Slovanu Olomouc (1956-59 trenér M. Černý), poté 
Dukla Lipník nad Bečvou (1960-61), Slovan-Lokomotiva-AK Olomouc (1962-93, trenér od 1970 A. Lajčík). 
Jako veterán startoval ještě v letech 2004 a 2006. Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1968-73). Os. rekordy: 
20 km 1:34:19,6 (1973), 50 km 4:28:01,4 (1968). reprezentant ČSR v chůzi, zakladatel olomoucké 20 km chůze 
a stále jeho účastník, rozhodčí 2. třídy, člen AK Olomouc a spoluzakladatel chůze na dráze
Elbogen Petr, *12. 5. 1935 Praha; výškař. Začínal v TOS Čelákovice (1948-53), poté Lokomotiva Kolín (1954), 
RH Cheb (1955), Baník Karlovy Vary (1956), Lokomotiva Kolín (1957-65), Slavia Praha (1966-67), Lokomotiva 
Kolín (1971). Účastník ME 1958 (7.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1958-61). Žije v Německu. Os. rekord: 
výška 205 (1958).
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Hladká Blanka, provd. Henešová, *14. 5. 1965 Frýdlant v Čechách; překážkářka. Závodila za TJ Gottwaldov 
(1976-89), poté Vítkovice (1990), Alfa Zlín (1991), v 1991 diskv. za doping. Účastnice HMS 1991 (60 m př. 
rozb.). Mistryně ČR 1989 (50 m př. v hale a 100 m př.), 1990 (100 m př.), 1991 (50 m př.). Čs. mistryně 1989 
a 1990 (100 m př.), 1990 a 1991 (50 m př.). Držitelka českého rekordu na 100 m př. 13,35 (1990). Reprezentova-
la v 6 mezist. utkáních (1989-91), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,9 (1990), 12,28 (1990) a 11,6w (1989), 
100 m př. 13,35 (1990), dálka 586 (1989.
Holuša Miloš, *2. 5. 1965 Vítkov; chodec. Začínal jako fotbalista (1973), s atletikou ve Slezanu STS Opava 
(1977-85, trenér P. Scholz, od 1979 J. Štindl), VTJ Kutná Hora (1986-89, trenér S. Mikeska), PSK Olymp Praha 
(1990-93, trenér P. Moravec), Czech Walk (1994, trenér od 1994 I. Piták), PSK Olymp Praha (1995-97), USK 
Praha (1998-2006) a AK Kroměříž 2007-10). Účastník ME 1994 (50 km 16.), 1998 (50 km 18.), 2002 (20 km 
20.) a 2006 (50 km 21.), MS 1993 (50 km 24.), 1995 (50 km 19.), 1997 (20 km 29., 50 km 26.), 1999 (50 km 17.), 
2001 (20 km 17., 50 km 18.), 2003 (50 km diskv.) a 2005 (50 km diskv.), OH 1996 (50 km 27.), 2000 (50 km 16.) 
a 2004 (50 km 38.). Mistr ČR v hale na 5000 m (1989-90), na 20 km (1988 a 2003-08), na 50 km (1993, 2000, 
2003 a 2007). Reprezentoval v 32 mezist. utkáních (1988-2009). Os. rekordy: 20 km chůze 1:21:58 (1997), 
50 km chůze 3:49:08 (1996).
Horčic Josef, *25. 5. 1945 České Budějovice; běžec. Začínal v KIN České Budějovice (1956, trenér K. Nedo-
bitý), 5 let se věnoval plavání, pak opět atletice v KIN České Budějovice (1962-64, trenér K. Nedobitý), VŠ Pra-
ha (1965-69, trenér L. Fišer), Dukla Praha (1970-76, trenér do 1972 A. Zvolenský, dále bez trenéra). Účastník 
EHJ 1964 (1500 m př. 4.), OH 1972 (1500 m rozb., 3000 m př. rozb.). Mistr ČR 1970 (1500 m), čs. mistr 1972 
(3000 m př.). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1966-70), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:49,9 (1970), 
1500 m 3:42,2 (1972), 5000 m 13:58,0 (1973), 3000 m př. 8:29,3 (1972).
Jahn Zdeněk, *31. 5. 1905 Brno, †18. 12. 1975 Praha; sprinter. Závodil za SK Moravskou Slavii Brno (1923-
31). Mistr republiky 1926 a 1930 (100 a 200 m), člen mistr. štafet 4x100 m (1927 a 1930). Držitel čs. rekordů 
na 100 m 10,8 (1930) a ve štafetě 4x100 m 44,2 (1927). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1925-30). Os. 
rekordy: 100 m 10,8 (1930), 200 m 22,6 (1926).
Janoušek Václav, *23. 5. 1985 Praha; běžec. Závodí za Spartak Praha 4 (od 2001, trenéři Šťovíček na ZŠ, V. 
Kučera). Účastník ME 2003 v krosu (junioři 79.). Mistr ČR 2006 a 2007 (3000 m v hale). Reprezentoval ve 2 
mezist. utkáních (2005). Os. rekordy: 800 m 1:52,41 (2007), 1500 m 3:47,65 (2007), 5000 m 14:54,74 (2011), 
3000 m př. 9:14,31 (2011).
Jurečka Jan, prom. ped., *5. 5. 1930 Praha; učitel a ved. katedry Tyršova ústavu a ústř. školy ČSTV. Peda-
gog, rozhodčí. Člen Slavie Nymburk (od 1958), Lokomotivy Kolín (1966), Dukly Praha (1967-69), a od 1972. 
Jako sport. pedagog pracoval v Alžíru 1969-72. Byl členem běžecké komise trenérské rady 1972-87, členem 
metodické komise 1954-69 a 1972-89, dále pak členem krajské trenérské rady StČ kraje 1954-69. Člen české 
i čs. komise rozh. od 1972 a člen StČ komise rozh. od 1985. Je ústř. rozhodčím a vedl všechny ústř. školy 
a doškolovací kursy rozhodčích. Rozhodčí ITO EAA. Zpracoval skripta pro doškolení trenérů II. tř. a  III. tř., 
i pro atl. přípravu dorostu a pro školení rozhodčích. Dále zpracoval část běhy a chůze pro skripta trenérů 
III. tř. (1976) a dále „L´initiation en athlétisme“ francouzsky v Alžíru 1972 a „Athletes in action“ anglicky část 
o 3000 m př. v Londýně 1985.
Kárský Ladislav, PaedDr., *1. 5. 1950 Litomyšl; překážkář. Začínal v Jiskře Litomyšl (1964-68, trenér J. Cou-
fal), poté Sparta Praha (1969-76, trenéři M. Novák a P. Kavan), RH Praha (1977-78), Sparta Praha (1979-82). 
Účastník ME 1971 (400 m př. rozb.) a 1978 (400 m př. rozb.), HME 1975 (800 m rozb.) a 1976 (800 m rozb.). 
Mistr ČR 1971, 1972, 1980, 1982 (400 m př.), 1974 (800 m), 1975 (800 m v hale), 1971, 1972 a 1981 (4x400 m). 
Čs. mistr 1972, 1975, 1977, 1980, 1982 (400 m př.), 1976 (800 m v hale), 1977 (400 m v hale), 1971, 1972, 1974, 
1979, 1980 (4x400 m). Držitel 6 českých rekordů: 3 na 400 m př. 50,6 (1971)-50,5 (1972), 1 na 200 m př. 23,3 
(1972), 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:09,5 (1971)-3:08,4 (1974). Reprezentoval ve 26 mezist. utkáních (1970-82), 
z toho 2x v EP. Metodik Sparta ČKD Praha 1973-83, trenér z povolání od 1983, šéftrenér SVS ČSTV Praha 
1984-89, předseda odd. atl. AC Sparta Praha 1987-89, šéftrenér sekce sprintu TR 1990-95, v letech 1994-95 
odborný asistent FTVS UK. V současné době ved. tren. odd. OS MV ČR. Významní svěřenci H. Fuchsová, 
R. Oravec. J. Roun, S. Návesňák, Z. Machotková, P. Dlouhá, E. Kasalová a další. Publikoval v Atletice, Teorii 
a praxi TV a dalších časopisech. Os. rekordy: 400 m 47,9 (1972) a 48,08 (1974), 800 m 1:47,7 (1974), 400 m 
př. 50,2 (1972).
Krejčí Petr, MUDr., *18. 5. 1950 Hlinsko; běžec. Začínal ve Spartaku Hlinsko (1965-67), poté Dynamo Par-
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dubice (1968-72, trenér K. Valečka), Dukla Praha (1973-75), od 1975 Bohemians Praha. Mistr ČR 1973 (800 
m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1973). Po ukončení závodní činnosti lékař lyžařů (1978) a fotbalové re-
prezentace. Člen výboru Bohemians. Tělovýchovný lékař, primář odd. funkční diagnostiky a tělovýchovného 
lékařství ÚVN Praha. Os. rekordy: 400 m 48,8 (1973), 800 m 1:48,2 (1973), 1500 m 3:46,4 (1974).
Kronus Petr, *25. 5. 1945 Kácov; trenér Bohemians od 1972, předseda TR oddílu, předseda TR MV Praha, 
učitel SPŠ. Významní svěřenci E. Novozámská, M. Hamhalterová, M. Blažková, V. Skotnická a další.
Kubista Jan, *27. 5. 1960 Praha; běžec. Začínal ve Spartě Praha (1972-85, trenéři O. Jandera, Pelikánová, 
Hořejš, J. Odložil, J. Liška, J. Královec), RH Praha (1986), LIAZ Jablonec (1987, trenér A. Zálabák), Sparta 
Praha (1988-92, trenér J. Odložil). Účastník MEJ 1979 (800 m rozb.), MS 1983 (1500 m 10.), OH 1988 (1500 m 
rozb.). Mistr ČR na 800 m 1981 a 1983, ve štafetě 4x400 m 1981-83. Čs. mistr 1981-83 (800 m), 1986 (1500 m 
v hale). Držitel českého rekordu na 1500 m 3:34,87 (1983). Jako první český atlet zaběhl 1500 m pod 3:35. 
Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1981-83), z toho 1x v EP. Syn Jan-viz heslo. Os. rekordy: 800 m 1:47,27 
(1983), 1000 m 2:22,4 (1985), 1500 m 3:34,87 (1983), 1 míle 4:01,3h (1984).
Lesák Jiří, *5. 5. 1955 Opava; tyčkař. Začínal jako hokejista (1965), s atletikou ve Slezanu Opava (1968-74, 
trenér otec Miroslav), poté VŠ Praha (1975-80, trenér P. Beran), Dukla Banská Bystrica (1981, trenér F. Va-
vrinčík), Vítkovice (1982-2000), Sokol Opava (2001-02). Účastník ME 1978 (kval.). Mistr ČR 1976-78 a 1980, 
v hale 1977 a 1978. Čs. mistr 1977 a v hale 1976 a 1977. Držitel 6 čs. rekordů 515 (1977)-537 (1981). Jako 
první český atlet překonal 520 cm (522 Ostrava 7. 6. 1978) i 530 cm (530 Praha 10. 6. 1980). Reprezentoval 
v 17 mezist. utkáních (1976-81), z toho 3x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér, v letech vedl 1982-2000 
vedl tréninkovou skupinu ve Vítkovicích, 2001-02, předseda trenér. rady v Sokole Opava. Významní svěřenci: 
K. Baďurová, D. Bártová, M. Balner R. Havlásek, J. Kudlička, M. Kysela, A. Ptáček, Z. Šafář a další. Os. rekord: 
tyč 537 (1981).
Lindovský Vladimír, *27. 5. 1960 Ostrava; koulař. Začínal v TJ Valašské Meziříčí (1972-76, trenér J. Kocián), 
poté Vítkovice (1977-79, trenér V. Vitoul), Dukla Praha (1980-81, trenér J. Vlk), Vítkovice (1982-2000, trenér 
V. Vitoul). Účastník MEJ 1979 (koule 11., disk kval.). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1978-79). Později 
trenér v AK SSK Vítkovice, významní svěřenci: M. Bárta, P. Jurášková, K. Jurigová a další. Os. rekordy: koule 
18,82 (1985), disk 50,40 (1979).
Mastík Rudolf, *25. 5. 1960 Ústí nad Labem; trenér od 1988 ASK Slavia Praha, ved. trenér CTM Praha. 
Významní svěřenci: R. Navara, K. Nekolná a další. Členem Spartaku Ústí nad Labem, AC Praha 1890, Bohe-
mians Praha, ASK Slavia Praha, externí učitel FTVS UK-katedra atletiky, zodpovědný trenér mládeže (koule, 
disk) v ČAS 1998. Rozhodčí I. tř., člen RR čas. Atletika 2000-05.
Miller Miloň, PhDr., *30. 5. 1935, běžec, trenér. Závodil za Slavia ITVS-VŠ Praha (1956-59), poté RH Praha 
(1960), Slavoj Stará Boleslav (1961-66). Trenérem od 1962, působil ve Slavii Brandýs nad Labem a ve Slavoji 
Stará Boleslav, pracoval v TR StČ kraje (1966-72). Ved. sekce běhů a sport. chůze ČAS (1970-74), ústř. trenér 
běhů a sport. chůze (1977-81), zást. ved. odd. VS ÚV ČSTV (1981-84), potom ved. odd. (1984-90). Podniká 
ve vzdělávání-škola MILLS v Brandýse n. L. Významní svěřenci: M. Otová, V. Vaňkátová a další. Os. rekordy: 
800 m 1:50,0 (1963), 1000 m 2:23,6 (1963), 1500 m 3:54,2 (1965).
Modrachová Olga, provd. Davidová, *9. 5. 1930 Praha, †30. 1. 1995 Brno; všestranná atletka. Držitelka 
bronzových medailí z ME 1950 v pětiboji a  ve skoku do výšky z ME 1954. Začínala v SK Slavia-Dynamu 
Praha (1946-49), poté Sokol Bratrství Sparta-Sparta ČKD Sokolovo (1950-52), ÚDA Praha (1953-56), Sparta 
Praha (1957-59), Spartak Brno ZJŠ (1960-63), Spartak Sokolovo-Sparta ČKD Praha (1964-65), Univerzita 
Brno (1973). Účastnice ME 1950 (pětiboj 3.), 1954 (výška 3., pětiboj 9.) a 1958 (pětiboj 5.), OH 1952 (výška 5.) 
a 1956 (výška 10.). Mistryně republiky 1949-60 (výška), 1949-51, 1954-55 a 1957-58 (pětiboj), 1950-52 (200 
m), 1950-51 (80 m př.), 1951-52 (100 m), 1955 (dálka), 1950-51 (4x100 a 4x200 m). Celkem 27 mistr. titulů, his-
toricky nejvíce. Držitelka 10 čs. rekordů v pětiboji 307 (1949, základní), 318 (1950), 3026 (1950)-3739 (1954), 
4323 (1954, 4323 (1955) a 4484 (1958), 7 ve skoku do výšky 160 (1951)-169 (1955), na 80 m př. 11,7 (1951), 
ve skoku do dálky 570 (1954), 5 ve štafetě 4x200 m 1:51,3 (1950)-1:43,1 (1954). Reprezentovala v 41 mezist. 
utkání (1947-60). Manžel Jiří David-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 12,4 (1951), 200 m 25,2 (1958), 80 m př. 11,7 
(1951), výška 169 (1955), dálka 582 (1955), pětiboj 4484 (1958).
Nerudová Helena, provd. Ledvinová, *17. 5. 1950 Jablonec nad Nisou; běžkyně. Začínala v LIAZ Jablonec 
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n. L. (1963-70, trenéři V. Poláček, 1969 K. Baňa a Zima), poté Slavia Brandýs n. L. (1971-72), LIAZ Jablonec 
(1973-81, trenér od 1971 manžel M. Ledvina). Účastnice ME 1978 (3000 m 14.). Mistryně ČR 1973, 1975 
a 1976 (800 m), 1978 (3000 m), 1974 (4x400 m). Čs. mistryně 1972 (800 m), 1973 (800 m v hale), 1974 (4x400 
m), 1975 (1500 m v  hale), 1976 (1500 m), 1978 (1500 m, 3000 m), 1979 (kros). Držitelka českého rekordu 
na 800 m 2:03,2 (1976), 3 českých rekordů na 3000 m 9:14,7-9:10,9 (1978). Reprezentovala ve 14 mezist. 
utkáních (1971-79), z  toho 2x v EP. Os. rekordy: 400 m 56,5 (1973), 800 m 2:03,2 (1976), 1500 m 4:14,76 
(1978), 3000 m 9:10,9 (1978).
Nozar Josef, *2. 5. 1930 Domažlice; trenér od 1956, začínal v SVA Holýšov, kde vybudoval atl. dráhu a 1951-
71 byl předsedou oddílu. Později působil v MDPM Ostrov nad Ohří, kde založil atl. oddíl. Člen komise mládeže 
ČAS. Významní svěřenci: I. Kudrnová a další. Publikoval: „Jak pečujeme o talentovanou mládež pro lehkou 
atletiku“ (1967).
Pecen Vladislav, Ing., *30. 5. 1960 Košice (Slovensko); překážkář. Začínal v Dynamu Pardubice (1975-79, tre-
néři J. Záleský, Z. Košťálek, J. Náhlík), poté Slavia IPS Praha (1981-85, trenér J. Caha), RH Praha (1986), Sla-
via IPS Praha (1987-88). Účastník MS 1983 (400 m př. rozb.). Mistr ČR 1981 (400 m př.). Čs. mistr 1983 (400 m 
př.). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1981-87). Os. rekordy: 400 m 48,45 (1983), 400 m př. 50,39 (1983).
Plíva Gustav, *11. 5. 1915 Křenov, †2. 5. 1986 Brno; agilní brněnský rozhodčí, instruktor rozhodčích, dlouho-
letý předseda rozhodčích jihomoravského atl. kraje.
Putnová Eva, provd. Vykypělová, *28. 5. 1950 Brno; sprinterka. Držitelka stříbrných medailí z EHH 1967 
ve štafetě 4x1 kolo a z EHH 1968 ve štafetě 1+2+3+4 kola. Začínala ve VP Frýdek-Místek (1963-65, trenéři 
otec a M. Brückner), poté Zbrojovka Brno (1966-74, trenér B. Bartušek). Účastnice EHJ 1966 (100 m rozb., 
4x100 m 5.), EHH 1967 (50 m rozb., 4x1 kolo 2.), 1968 (50 m rozb., 1+2+3+4 kola 2.) a 1969 (60 m 7.), HME 
1971 (60 m smf.). Mistryně republiky 1969 (50 m a 100 m v hale), 1971 (60 m v hale), 1967-71 (4x100 m). Drži-
telka 9 rekordů: 2 na 100 y 2x10,8 (1967), 1 na 100 m 11,5 (1967), 5 ve štafetě 4x100 m 45,4 (1967)-45,1 (1972) 
a 45,80 (1974), 1 ve štafetě 4x200 m 1:39,9 (1968). Reprezentovala ve 20 mezist. utkáních (1966-74), z toho 
4x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,5 (1967), 200 m 24,0 (1969), 400 m 57,9 (1971).
Skálová Božena, provd. Kohoutová, *19. 5. 1910 Praha; sprinterka. Začínala v SK Smíchov (1928-35), pak 
se věnovala basketbalu a volejbalu ve VS Praha. Účastnice IV. SŽH 1934 (200 m rozb., 4x100 m rozb.). Mis-
tryně republiky 1932 (200 m), 1931 a 1933 (4x100 m), 1931-33 (4x200 m). Držitelka čs. rekordu ve štafetě 
4x200 m 1:54,0 (1933). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1931-34). Os. rekordy: 100 m 12,9 (1933), 200 m 
27,0 (1932), 800 m 2:38,4 (1933), dálka 501 (1932).
Šlégrová Jana, provd. Nevečeřalová, *13. 5. 1965 Pardubice; sprinterka. Závodila za Dynamo Pardubice 
(1978-86, trenéři L. Hrstka a J. Náhlík). Účastnice MEJ 1983 (400 m 8., 4x400 m 5.). Mistryně ČR 1984 (400 
m). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1981-82). Os. rekordy: 200 m 24,6 (1982) a 24,93 (1983), 400 m 
54,31 (1983).
Špoták František, *17. 5. 1950 Košice (Slovensko); trenér, od 1968 v LIAZ Jablonec n. N., ved. trenér oddílu 
1990-92. Významní svěřenci: H. Mužíčková, M. Kvasov a další. Os. rekordy: 400 m př. 55,6 (1983) a 56,04 
(1985).
Tempír Miroslav, *25. 5. 1930; činovník, pedagog v Zábřehu, organizátor zábřežské atletiky. Předseda České 
asociace Sport pro všechny, mpř. ČUV ČSTV.
Trpík Dalibor, *22. 5. 1925 Košice (Slovensko), †16. 3. 2003 Ostrava; činovník, člen a předseda ČSS Vítkovi-
ce. V 1977-88 předseda VAS ÚV ČSTV. Vyznamenání: Veterán IAAF (1991).
Veruk Miroslav, *9. 5. 1945 Chotěboř; sprinter. Držitel stříbrné medaile z EHH 1966 ve štafetě 4x2 kola. Zá-
vodil za Lokomotivu-Stadion Liberec (1961-64), poté RH Praha (1965-68). Účastník EHH 1966 (400 m rozb., 
4x2 kola 2.) a 1967 (400 m 4.). Mistr republiky 1965 (4x100 m). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1965-66). 
Os. rekordy: 100 m 10,7 (1965), 200 m 21,5 (1965), 400 m 47,6 (1966).
Vitoulová Alena, *6. 5. 1960 Olomouc; koulařka. Závodila za VŽKG Ostrava a TJ Vítkovice (1974-90, trenéři 
otec Vladislav, od 1980 J. Šmíd). Mistryně ČR v hale 1986 a 1988, na dráze 1983-85 a 1987-88. Účastnice 
HME 1988 (6.). Čs. mistryně v hale 1984. Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1986-89). Otec Vladislav Vitoul 
(disk 47,22/1955). Os. rekordy: koule 19,30 (1987), disk 49,62 (1988).
Wiedermann Pavel, *21. 5. 1965 Karlovy Vary; trojskokan. Začínal jako košíkář (1975), s atletikou ve Škodě 
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Plzeň (1979-85, trenér V. Brousil, od 1982 M. Krásný, 1985 F. Neckář), poté Slavia IPS Praha (1986, trenér 
P. Nemšovský), Dukla Praha (1987-88, trenér V. Fišer), SK Slavia Praha (1989-93, trenér P. Nemšovský), Lo-
komotiva Beroun (1994). Mistr ČR na dráze 1991, v hale 1992. Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1989-92). 
Os. rekordy: dálka 760 (1991), trojskok 16,52 (1989).
Zrun Roman, *6. 5. 1960 Přerov; sprinter, tyčkař, vícebojař. Začínal v Lokomotivě Olomouc (1973-77, trenér 
B. Jareš, od 1974 M. Hrabal), poté RH Praha (1978-79, trenér R. Tomášek), Univerzita Olomouc (1980-82), 
Dukla Praha (1983-85), LIAZ Jablonec n. N. (1986-95, trenér P. Vološčuk, od 1989 A. Hadinger). Účastník MEJ 
1977 (100 m smf., tyč finále bez výk.), ME 1978 (tyč kval.). Mistr ČR 1979, 1981, 1983, 1990 (tyč) a 1991 (tyč 
v hale), 1984 (dálka v hale) a 1985 (dálka). Čs. mistr 1980 (tyč) a 1982 (tyč v hale). Držitel českého rekordu 
v odd. štafetě 4x100 m 39,99 (1984). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1978-91). Os. rekordy: 100 m 10,66 
(1983) a 10,4 (1977), 200 m 21,56 (1977), výška 205 (1981), tyč 530h (1982) a 520 (1978), dálka 784 (1983), 
desetiboj 6873 (1981).

RED podle Kdo byl kdo

Doplnění k minulým medailonům
Kopřiva Miloš, *14. 4. 1930 Ivanovice na Hané; oštěpař.
Zemřel 12. 10. 2014, smuteční rozloučení se konalo 18.10. v obřadní síni krematoria města Brna.

RED

 
■ NEKROLOGY

V Pacově zemřel 13. března Jindřich Lhota, který svá nejlepší atletická léta prožil při studiích textilní 
školy v Ústí nad Orlicí. Běhal střední tratě a letos by se dožil 81 let.

Zemřel Jan Kužel, autorovi historických publikací o atletice a čestnému členovi archivní komise ČAS 
bylo 94 let. Narodil se 30. ledna 1921 ve Spešově na Blanensku. Jako rozhodčí a činovník působil v míst-
ním Sokole, v Rájci a Metře Blansko. V Sokole Spešov byl vedoucím oddílu v letech 1943-51, v krajském 
atletickém orgánu byl činný 1969-90 (z  toho místopředsedou 1972-82), pracoval v kontrolní a  revizní 
komisi ČAS 1973-78, byl členem archivní komise od roku 1997. Vydal publikace „Blanensko-Boskovicko 
ve století organizované atletiky“ (1997), „Dlouhodobé atletické výkony okresu Blansko k 31. 12. 1999“, 
„Z historie atletiky na Blanensku-Boskovicku“ (1996), psal pro místní tisk. Zemřel ve Spešově náhle 15. 
března. Poslední rozloučení se konalo 19.3. v Blansku.

V Ústí nad Orlicí zemřel 15. března František Pospíšil (86 let) v mládí aktivní atlet, později však přední 
činovník nejen ústeckého lyžování. 

1. dubna zemřel diskař Zdeněk Čihák, trenérovi olympijské šampionky Olgy Fikotové bylo 82 let. Narodil 
se 9. února 1933 v Praze. S atletikou však začínal v 16 letech v Ostravě u trenéra Volaufa (1949-53). 
V Praze pak vystřídal Rudou hvězdu (1954-56, 59-71) a Dynamo (1957-8) pod vedením Zbyňka Příhody. 
Spolu s ním se podílel na přípravě olympijské vítězky z Melbourne 1956 Olgy Fikotové, mezi jeho další 
svěřence patřili J. Dušátko, J. Hájek, J. Prouzová, M. Stříbrská, K. Šula, D. Vašíček, S. Vašíčková, H. Vy-
hnalová, A. Wybraniec. Čihák sám se probojoval na OH do Říma 1960, kde skončil třináctý; reprezentoval 
v 18 mezistátních utkáních a dvakrát vylepšil československý rekord, 52.28 a 53.30 (1954), jeho osobní 
rekord má hodnotu 55.20 (1960). Také publikoval v časopise Atletika a přednášel v trenérské škole.

Dne 6. dubna 2015 zemřela po dlouhé a těžké nemoci v nedožitých 81 letech dlouholetá členka KIN 
České Budějovice Zdeňka Benešová, bývalá vynikající překážkářka a výškařka a několikanásobná ve-
teránská mistryně republiky. Šedesát let pracovala jako rozhodčí. Za vzpomínku děkují atleti a kamarádi.

Čest jejich památce.
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INZERCE

       
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

DUBEN
18.4.
Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen
.................................................................Pardubice

KVĚTEN
3.5.
MČR v maratonu mužů a žen .........................Praha

9.5.
MČR dospělých a juniorů na 10000 m
...........................................................Ústí nad Orlicí

9.5.
IAAF Světový atletický den (do 17 let) ..............Brno

16.5.
1. kolo extraligy mužů a žen ........................Ostrava

16.5.
1. kolo I. a II. ligy mužů a žen ....... Podle vylosování

22.-24.5.
MČR všech kategorií ve vícebojích
.......................................................... Stará Boleslav

23.5.
Kvalifi kační závod na ME v běhu do vrchu
................................................. Ostravice-Lysá hora

23.5.
Mattoni půlmaraton Karlovy Vary
............................................................. Karlovy Vary

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí 
sledujte na www.atletika.cz,

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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