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■

SLOVO PŘEDSEDY

Generálka pro Prahu
První vrchol letošní atletické sezony je tu. Halové mistrovství Evropy v Göteborgu by mělo kromě tradičních atletických zážitků nabídnout i pohled na akci, kterou budeme mít tu čest v Praze za dva roky pořádat.
Česká atletická reprezentace se do Göteborgu vypravila v hojném počtu a s vysokými ambicemi. Výprava složená z již zkušených závodníků čítající však i mladé naděje by mohla navázat na úspěchy z Paříže před dvěma
lety, kde Česká republika získala dvě zlaté (Svoboda, Rosolová), stříbro (Bába) a bronz (Šebrle). Navíc je Göteborg město, kde se české atletice daří. Při halovém mistrovství Evropy v roce 1974 vybojovali českoslovenští
reprezentanti čtyři medaile, nadto zlato ve světovém halovém rekordu Helena Fibingerová. Veleúspěšný byl také
rok 1984, kde atleti získali šest zlatých (Fibingerová, Kratochvílová, Tesáček, Leitner, Kocembová, Matějkovičová), jednu stříbrnou (Mařinec) a jednu bronzovou medaili (Hudec). V roce 1984 se naše atletika ukázala
v plné síle, poté ovšem neměly tyto úspěchy ze známých důvodů pokračování na olympijských hrách v Los Angeles.
Göteborg je pro nás zároveň generálkou pro náš halový evropský šampionát, které se uskuteční v roce 2015
v pražské O2 aréně. Organizační výbor v čele s výkonným ředitelem Tomášem Janků bude v Göteborgu sbírat
cenné zkušenosti, které se pak bude snažit maximálně využít při přípravě naší akce. Pro Českou republiku
bude HME v Praze po 37 letech opět špičkovou atletickou událostí. Přípravy na ni budou náročné, ale věřím,
že silný tým, který v současné chvíli vzniká, se s touto výzvou popere a my zažijeme kvalitně zorganizovanou
atletiku opět na českém území.
Přeji všem, aby si užili nadcházející evropský šampionát v Göteborgu, a již přímo jako aktéři či třeba jako fanoušci u televizních obrazovek.

Libor Varhaník,
předseda ČAS
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SLOVO REDAKCE

dostává se k vám na druhé číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představováním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Královéhradeckým a SK Nové Město nad Metují.
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.
Příjemné čtení přeje
Michal Procházka, redaktor AL

■

PŘEDSEDNICTVO

Jednání 22. února
P ČAS vzalo na vědomí přípravu zasedání Výboru ČAS a valné hromady ČAS. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o provozu přetlakové haly Strahov. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníka Milana Kocourka a doprovodu
na MS v přespolním běhu. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na EP v zimních vrzích (ženy: Jana
Kárníková (koule), Jitka Kubelová (disk), Tereza Králová, Kateřina Šafránková (kladivo), Irena Šedivá (oštěp), muži:
Michal Fiala (kladivo)). ■ P ČAS vzalo na vědomí výsledky hospodaření Českého atletického svazu za rok 2012
a schválilo jejich předložení Výboru ČAS. ■ P ČAS schválilo vyúčtování státních dotací za rok 2012. ■ P ČAS vzalo
na vědomí výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2012. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení české reprezentace
na mezistátním utkání v halových vícebojích především po výkonnostní stránce jako průměrné. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na HME ve švédském Goteborgu. ■ P ČAS rozhodlo o výběru pořadatelů
MU 2013 (MU 17 - TJ Sokol Hradec Králové, MU 19 - PAS) a 1. kolo extraligy (A. C. Tepo Kladno). ■ P ČAS vzalo
na vědomí přehled termínů a míst konání nemistrovských soutěží 2013.
Karolína Farská

■

SEKRETARIÁT A KOMISE

■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ŽACTVA
30. ledna 2013, 14:57
Školení pořádá Pražský atletický svaz ve spolupráci s SK ZŠ Jeseniova ve dnech 23.-24.3.2013 v Praze.
Bližší informace ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-zactva1/
Petr Šarapatka, vedoucí školení
■ ZMĚNA V NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍCH ČAS
5. února 2013, 12:14
Upozorňujeme na změnu v nominačních kritériích ČAS pro Mistrovství Evropy juniorů 2013. Vzhledem k chybě
při tvorbě výkonnostních limitů (limit B ČAS nižší než entry standard EA pro tuto soutěž) dochází k úpravě limitu
B pro skok vysoký juniorek z 1.80 m na 1.81 m.
Kompletní přehled limitů naleznete zde: http://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/trenerske-informace
Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS
■ ŠKOLENÍ A ODBORNÉ SEMINÁŘE TRENÉRŮ 2013
18. února 2013, 11:49
Metodická komise ČAS (MK ČAS) schválila na svém jednání dne 31. 1. 2013 školení a odborné semináře trenérů atletiky pro rok 2013.
Přehled naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-a-odborne-seminare-treneru-2013/
za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

2

tletické listy
■ REGISTRACE CIZINCŮ V ROCE 2013
18. února 2013, 14:29
Sdělujeme atletickým klubům a oddílům (dále jen „oddíl“), že při podávání žádostí o registraci cizinců v roce
2013 je nutno postupovat podle Směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších
předpisů.
1) Sportovec, který není občanem ČR (dále jen „cizinec“), je oprávněn účastnit se mistrovských soutěží družstev jen tehdy, pokud je registrovaným cizincem.
2) Oddíl žádá o provedení registrace cizince tak, že na sekretariát ČAS předloží/zašle:
a) výtisk elektronického formuláře „Přihláška k registraci“ vyplněného na webových stránkách ČAS (při vyplňování se u rodného čísla za lomítkem uvedou čtyři devítky „XXXXXX/9999“), s uvedením, že se jedná
o registraci cizince,
b) doklad o zaplacení poplatku za registraci cizince, který činí 100 Kč, na účet ČAS (číslo účtu:
153150982/0300, variabilní symbol = číslo oddílu, specifický symbol = 06), a
c) u kategorií dospělých a juniorů také písemný souhlas národního atletického svazu působícího ve státě,
jehož je sportovec státním příslušníkem, a uznávaného IAAF, s registrací cizince v oddíle.
3) U kategorií dospělých a juniorů lze o registraci cizince požádat jen od 1. ledna 2013 do 28. února 2013.
4) Registrace cizince platí na dobu, po kterou je sportovci vystaven souhlas národního atletického svazu,
nejdéle však do 31. prosince 2013.
RNDr. Ladislav Kňákal
■ ÚHRADA SOUTĚŽNÍHO POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2013
19. února 2013, 14:38
Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (tabulku viz zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-soutezniho-poplatku-v-soutezich-d1/)
Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300, nejpozději do 30. dubna 2013.
Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifický symbol = 09.
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
■ SKOK DALEKÝ - NÁBĚHOVÉ RYCHLOSTI
25. února 2013, 15:59
Náběhové rychlosti pro skok daleký (kategorie juniorů, juniorek a mužů) z HMČR 2013 ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/skok-daleky-nabehove-rychlosti/
Martin Mastný
■ ZÁKLADNÍ INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ ČAS
26. února 2013, 14:15
Valná hromada ČAS se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 od 10.00 hodin ve Sportovním centru Nymburk.
Bližší informace ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/zakladni-informace-k-valne-hromade-cas1/
RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
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■

Z KRAJŮ

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

■

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ PŘEDSTAVUJEME SK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Předseda oddílu: Aleš Žárský
Info o oddílu: www.sportklub.cz
Počet registrovaných atletů v klubu: 190
(údaje k 20. 2. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddílu odpovídal jeho předseda Aleš Žárský.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 190 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
V přihlášce na rok 2013 máme uveden celkový počet členů oddílu 298. Tedy včetně neregistrovaných, mezi
kterými hraje prim padesátka rozhodčích a několik desítek členů, kteří patří do týmu organizátorů závodů
a aktivních spolupracovníků.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
V podstatě se již řadu let pohybujeme kolem tří stovek členů s tím, že řada lidí během let z různých důvodů
odešla a na druhou stranu spousta mladých přichází.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Trénink našich atletů je realizován v několika skupinách na stadionech v Novém Městě nad Metují a Jilemnici, tělocvičnách v Náchodě a Novém Městě. Do pravidelné přípravy se zapojuje kolem stovky závodníků od
přípravky až po dospělé. Máme i dost atletů, kteří s ohledem na to, že studují mimo kraj, trénují individuálně.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Do sezóny 2013 vstupujeme s prvoligovým družstvem žen, muži startují ve druhé lize, dále do krajského přeboru nasazujeme družstvo dorostenců, a dvě družstva přípravek. Starší žákyně budou hostovat v dresech Sokola Jaroměř. Juniorky směřují na hostování do jednoho z ambiciózních týmů, který se chce ucházet o nejvyšší
posty při MČR.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Po MČR žactva 2011 se u nás významně zvedl zájem veřejnosti o atletiku nejmenších dětí. Je to díky projektu
Atletika pro děti, který jsme den před MČR představili mateřským školám a ZŠ z celého Náchodska. Tehdy
u nás bylo na stadionu více než 600 dětí. Akce měla úspěch a na ten jsme navázali otevření dalších dvou skupin atletické přípravky, které vedou skvělé trenérky Soňa Paarová a Eva Vítová – obě atletky, matky a pedagožky.
Jaké je fungování v rámci klubu s dalšími sportovními oddíly?
V rámci našeho SK spolupracujeme poměrně úzce. Všichni využíváme náš areál a tím pádem pracujeme na
jeho dalším zvelebování, využíváme klubový vozový park a zázemí areálu. Řada lidí z atletického prostředí pomáhá při realizaci soutěží lukostřelců a naopak. Při významných atletických akcích je na nohou každý z SK,
kdo má čas a potřebnou kvalifikaci.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu i s tím, kdo za co odpovídá.
Předsedou oddílu jsem já. Pokud nejsem na tréninku s vlastními svěřenci, na závodech nebo soustředěních,
pracuju na všem, co oddíl k činnosti potřebuje. Hospodaření SK má kompletně na starost Jana Martínková
– tedy i hospodaření oddílu. Rada oddílu pracuje ve složení já, David Šnajdr, Jan Kadeřávek, Soňa Paarová,
Libor Šnajdr. S Davidem Šnajdrem máme odpovědnost za kategorie od staršího žactva výše, Honza Kadeřávek je arbitr na kategorii mladšího žactva a také je šéfem našeho „kamerového“ týmu, který měří závody po
celých Čechách. Soňa má kompletně na starost naše přípravky. Libor Šnajdr jako ředitel usměrňuje naše představy a plány, zároveň vede družstvo mužů.
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Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Nevím, zda se to dá přesně kvantifikovat, jde-li pouze o trenéry pak je to rovných deset. Dalších aktivních činovníků je nepočítaně. Jsou to lidé pracující například se sborem rozhodčích nebo lidé, kteří pomáhají v organizačním výboru významných sportovních akcí, které každoročně pořádáme.
Už jste pořádali mistrovství ČR žactva, letos přivítáte na svém stadionu při šampionátu nejlepší
družstva. Jak se na to chystáte?
Je to pro nás bez přehánění velké vyznamenání, velká výzva, ale taky veliké „strašidlo“ v dobrém slova smyslu.
Nechceme nic podcenit a pracujeme na přípravě skutečně od podzimu 2012, přestože se MČR koná „až“
8. září. Těšíme se, nebojíme se, ale přistupujeme k akci s pokorou a maximálním zaujetím. Přejeme si aby to
byl pro celý „atletický“ kraj obrovský svátek.
Pravidelně organizujete extraligový mítink. Je to pro vás i průprava pro MČR?
Samozřejmě, že bez dobře zvládnuté Velké ceny bychom asi nebyli pověřeni pořádáním zmiňovaného MČR
žactva 2011. Mítink je naše výkladní skříň, kterou stále leštíme a chceme, aby skrze ni bylo na náš oddíl nahlíženo jako na výborného a spolehlivého organizátora. Každý, kdo u nás byl, může sám posoudit, na kolik
se nám to leštění daří (úsměv).
Co chystáte pro letošní rok?
Mítink letos pořádáme 27. července jako jeden ze sedmičky extraligových a opět se na dálku spojujeme s Táborem, abychom závodníkům zatraktivnili soupeření na těchto dvou akcích, které sousedí v termínovém kalendáři. Velkou cenu spolu s MČR družstev považujeme za absolutní vrchol našeho organizátorského snažení.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí vaši členové?
Závodů u nás opět pořádáme celou řadu, náš stadion je od jara do podzimu slušně vytížen. V květnu se podruhé utkají děti v krajském kole Kinderiády, dále pořádáme krajský „gigant“ – společný přebor družstev
dorostu a juniorů královéhradeckého a pardubického kraje. Následuje krajské finále poháru rozhlasu, krajská soutěž přípravek, okresní kolo Corny, ligový závod chodců, okresní soutěž mateřských škol a tak dále. Sezónu vždy zakončujeme pořádáním Ceny Metuje, silničního závodu na 10 km. Každoročně startuje druhou
sobotu v říjnu, letos to vychází na 12. října a všechny milovníky běhu srdečně zveme.
Michal Procházka

■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII NEJMLADŠÍCH ŽÁKYŇ 12 LET – HALA
50 m
6,90 Ivana Urbanová, 77
Mladá Boleslav
89
60 m
8,37 Nataša Rosmarinová, 77
Havířov
89
8,37 Veronika Soukalová, 89
Mladá Boleslav
01
ručně
8,1 Jana Volencová, 75
Hradec Králové
87
100 m
14,67 Anna-Marie Rappová, 93
LIAZ Jablonec n. N.
05
150 m
20,21 Jana Polívková, 85
Spartak Praha 4
97
300 m
44,82 Pavla Kožená, 84
AFK Pardubice
96
ručně
43,4 Petra Juřicová, 75
Vítkovice
87
500 m
1:21,2 Jitka Bečicová, 67
Poruba
79
600 m
1:45,94 Romana Votočková, 80
LIAZ Jablonec n. N.
92
800 m
2:28,14 Gabriela Lasovská, 84
Prostějov
96
1 km
3:23,5 Vladimíra Vendová, 76
Jablonné n. O.
88
1500 m
5:12,0 Anna Otáhalová, 82
Vítkovice
94
50 př./76
8,82 Karin Pavlíčková, 78
Valašské Meziříčí
90
ručně
8,2 Petra Tirmanová, 76
Dynamo Plzeň
88
60 př./76
10,12 Dominika Dobiášová, 88
ZŠ Jablonec n. N.
00
výška
160 Valerie Štropová, 81
USK Praha
93
tyč
240 Karolina Hovorková, 98
LIAZ Jablonec n. N.
10
dálka
504 Gabriela Heřmanová,70
Zbrojovka Brno
82
koule 3 kg
1006 Dana Fialová, 84
Větřní
96
2 km chůze
12:10,6 Jana Košáková, 80
Ústí n. Lab.
92
3 km chůze
18:21,27 Olga Půčková
Nový Bor
06
Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji.

Jiří Hetfleiš
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■ ROČENKA ÚSTECKÉHO KRAJE 2012
17. ledna 2013, 12:07
Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/rocenka-usteckeho-kraje-2012/
Martin Mastný

■

JEDNÁNÍ KAS

ZLÍNSKÝ KAS, 16. 1. 2013
Po schválení programu byl odsouhlasen zápis z pravidelné schůze dne 13. 12. 2012. ■ Probrány termíny pro rok
2013 – stále mnoho nejasností, apelace na urychlené doplnění. ■ Do krajských přeborů družstev mladších žáků
a žákyň naší skupiny byla dopsána družstva z Jiskry Otrokovice. Do krajské soutěže družstev přípravek žáků
a žákyň byla dopsána družstva Jiskry Otrokovice a kroužek DDM Otrokovice. ■ V roce 2013 pořádá Zlínský kraj
VI. LODM, atletická část bude na stadionu v Uherském Hradišti a Z-KAS pověřil pořádáním atletický oddíl AC SS
Uherské Hradiště. Byli určeni příslušní funkcionář pro vlastní soutěž a zodpovědní trenéři pro výběr závodníků z ZKAS. ■ Byl schválen krajský garant pro PR 2013. ■ Probrána příprava volební VH Z-KAS, která se koná v Uherském Hradišti 21. března 2013. Budou osloveny oddíly a kluby o návrhy případných kandidátů do výboru. ■
KARLOVARSKÝ KAS, 17. 1. 2013
Příprava závodů sezóny 2013: 27.1. Praha-Strahov – OMJ ml.+st. žactva; 2.2 Praha-Strahov – OMJ starších kategorií. ■ Smlouva s PKAS: byla podepsána a platí pro rok 2013. ■ Příprava VH: VH KKAS – 9.3.2013 (so) v Chodově od 10.00 hod. ve vinárně hotelu Nautilus, Poděbradova ul. Výbor se dohodl na jednotlivých krocích
k zajištění VH, která je v tomto roce volební. Jednotlivé kluby mohou podávat své návrhy na členy výboru od 21.1.
do 28.2.2013 na formulář, který je vytvořen na webových stránkách www.pavka.webz.cz/kandidati.php. Volí se
přímo do pěti funkcí – předseda, sekretář, hospodář, estékář, revizor. Vedoucí trenér SCM je do výboru zařazen
automaticky. Výbor navrhuje některé změny STATUTU, které budou hlasovány v Samotném zahájení VH. ■ Úrazové pojištění bylo opět podepsáno s pojišovnou VZP na rok 2013. ■ Výbor byl seznámen se zákonem
č.373/2011 o specifických zdravotních službách. Tento zákon se týká, kromě jiného, i zdravotních prohlídek atletů zařazených do SCM. Prohlídku provádí praktický lékař, který může (a nemusí) požádat sport. lékaře o speciální prohlídku a na základě toho vydá doporučení ke sportování. ■ Další schůze – 5.3.2013 (út) v Chodově. ■
MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 21. 1. 2013
Projednávána VH ČAS a VH MSKAS, kandidatury potvrzeny (Mařádek, Novotný, Zvolánek), organizační přípravu
VH MSKAS zajišuje Zvolánek, restaurace Stadion objednána. ■ Seminář rozhodčích proběhl velmi dobře. ■ Informace o výběrovém řízení na vedoucího trenéra SpS Havířov – bohužel pro zaneprázdněnost se nikdo z výboru
kraje nemohl výběrového řízení zúčastnit, ale vše proběhlo v pořádku, máme k dispozici záznam z VŘ s podpisy
všech členů komise, VŘ vyhrál Tomáš Kopecký, bydlištěm Šrámkova 1/1400, Havířov – Podlesí, 736 01, tel.: 721
600 632, e-mail: tomaskopecky87@seznam.cz, přejeme novému trenérovi hodně úspěchů v práci, výbor MSKAS
vyslovuje poděkování dosavadnímu trenérovi Janu Poláškovi za vykonanou práci. ■ Závěry jednání ze schůze
krajů ze dne 4.1. – schůze proběhla velice pracovně, Buzek kritizoval velmi brzký termín vícebojů v Třinci, ale na
schůzi byla 100% shoda na tomto termínu, soutěžní brožuru na dráhovou sezónu zpracují pánové Šoba a Černý
do konce února 2013. ■ Dosud uskutečněné halové závody probíhají hladce, bez problémů, potěšitelná je účast
v kategoriích st. žactvo, dorost, u juniorů a zejména juniorek a žen je účast velmi slabá. MMaS Bratislava 9.2. ■
Nová adresa pro korespondenci klubu TJ Jäkl Karviná: Owczarzy Jan, Čapkova 1578/9, Karviná – Nové Město,
735 06, tel.: 739 068 989, e-mail: owczarzova@centrum.cz, sekretář MSKAS se tímto omlouvá Karviné, že nedostala pozvánku na jednání v Olomouci 4.1. – změna korespondenční adresy nebyla známa. ■ Zvolánková informovala o zakoupení medailí na MMaS, cena 80.000,-Kč bude rozpočítána na moravské kraje. ■ Hoferek
informoval, že se stal členem Výboru pro tělesnou výchovu a sport při hejtmanství, tato komise rozděluje zejména
finanční prostředky na činnost sportovních klubů, do uzávěrky bylo podáno celkem 220 žádostí o granty, které
překračují vysoce limit přidělených finančních prostředků, po rozdělení podá informaci o situaci, dále informoval, že dne 28. 2. v aule VŠB bude vyhlášení nejlepšího sportovce MS kraje. ■ Zvolánková kritizovala neaktuálnost webových stránek MSKAS, nutno se tím zabývat a napravit. ■ Zvolánek informoval, že na ČAS byl přijat
trenér pro mládež Jiří Šorm, bude mít na starosti činnost SpS. ■ Termín příštího jednání 18.2. ■
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PAS, 24. 1. 2013
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z jednání výboru PAS ze
dne 18. 12. 2012. 2. Změnu adresy Pražského atletického svazu takto: Pražský atletický svaz, Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6. 3. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS. ■ Výbor vzal na vědomí informace projednané k zabezpečení valné hromady PAS. ■ Výbor vzal na vědomí informaci místopředsedy PAS Petra Šarapatky k zabezpečení školení trenérů žactva v březnu 2013, a schválil: 1. Uskutečnit školení trenérů žactva (TŽ) v termínu 23.
a 24. března 2013 v zařízení SK ZŠ Jeseniova. Školení se uskuteční jako otevřené pro zájemce ze všech atletických oddílů a klubů registrovaných v ČAS. 2. Vedoucího školení Mgr. Petra Šarapatku. ■ Výbor schválil přihlášku PAS k výběrovému řízení na pořádání mezistátního čtyř utkání juniorů a juniorek CHORVATSKO –
MAĎARSKO – SLOVINSKO - ČESKO dne 3. července 2013. ■ Výbor vzal na vědomí informaci místopředsedy
PAS Petra Šarapatky ke spolupráci s Aquapalace Praha. ■ Výbor vzal na vědomí informaci místopředsedy PAS
k nominaci pražského družstva na Letní Olympiádu dětí a mládeže v roce 2013. ■ Příští jednání výboru PAS se
uskuteční ve čtvrtek 7. února. ■
PLZEŇSKÝ KAS, 24. 1. 2013
Seznámení výboru s dohodou na spolupráci s KKAS v roce 2013. ■ Sekretář KAS na žádost soutěžní komise ČAS
zaslal mailem 14. 1. termíny a místa konání krajských mistrovství našeho kraje v letošním roce. ■ Výbor vzal na
vědomí novou, upřesněnou nabídku na získání členské licence PKO ČSTV za roční poplatek 1.000,- Kč. Tato
možnost již byla projednána a uzavřena v minulém roce na říjnovém jednání výboru KAS s tím, že KAS je ochoten poskytnout PKO ČSTV příspěvek ve výši 500,-Kč/rok. ■ Hospodář informoval výbor o stavu účtu svazu
k 31.12.2012. ■ Hospodář předložil výboru a dal k založení do korespondence svazu konečné vyúčtování dotace na činnost SCM mládeže našeho kraje v roce 2012 zaslané EK ČAS. ■ Předseda soutěžní komise KAS seznámil výbor se zajištěním časomíry na krajské soutěže a další závody pořádané oddíly-kluby, které o to požádaly.
Dále požádal předsedu KR o delegování HR na všechny mistrovské soutěže a to jak jednotlivců, tak družstev
s termínem do 15.2.2013. ■ Vyšly a byly rozeslány po jednom výtisku každému oddílu-klubu „Atletické výkony
2012“ Plzeňského a Karlovarského kraje. Hospodář obdržel od KKAS fakturu na 50% úhradu za jejich zhotovení. Výbor úhradu odsouhlasil. ■ Výbor odsouhlasil menu včetně ceny ve výši 200,-Kč/os. pro delegáty VH PKAS,
která se uskuteční v sobotu 9.3.2013 od 10 hodin v salonku hotelu CENTRAL na nám. Republiky v Plzni. ■ Výbor
navrhl a odsouhlasil předsedkyni KM Prokopovou na funkci garanta KAS pro Pohár rozhlasu našeho kraje pro
rok 2013. * Výbor odsouhlasil návrh soutěžní komise, aby i v letošním roce byly závody v běhu do vrchu KlenčíČerchov 9.6. a Plzeňský půlmaraton 5.10. vypsány jako mistrovské závody. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 21.2. ■
JIHOČESKÝ KAS, 25. 1. 2013
Valná hromada JčKAS: proběhne 22. 2. 2013 v 16.00 v ČB, salónek v Hotelu Malý pivovar, České Budějovice,
Karla IV. 8. Výbor požádal oddíly a kluby JčKAS o návrhy kandidátů na předsedu a členy výboru JčKAS a revizora.
Projednán a schválen Jednací řád valné hromady JčKAS. ■ Hospodářka KAS přednesla zprávu o čerpání rozpočtu
KAS k 31. 12. 2012 a bude jako podklad pro jednání VH, díky vhodnému režimu a doplacení grantu MU 2011
jsme v plusu. V roce 2013 bude s pořadatelem opět sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle
Rozpočtu na r. 2013 pro jednotlivé soutěže. ■ Soutěžní komise: Na oddíly, zejména pořadatele, byla zaslaná další
verze termínovky 2013, bude doplněna o tabulky soutěže družstev dle přihlášek oddílů, odpovídá M. Rybák.
Dráhová termínovka bude uzavřena nejpozději do 1. 2. 2013. Přihlášená družstva v roce 2013 k 24. 1. 2013. ■
Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu 2013, podklad bude zaslán mailem, odpovídá Vacek. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích (dle připomínek oddílů). Dále formou tabulky vyhodnotí zprávy z KP (počet
V/R) pro vytvoření optimálního počtu rozhodčích pro sezónu 2013 a tím i finanční nárok. ■ LODM 2013: Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční 23. 6. - 28. 6. 2013 v Uherském Hradišti. Na jednání s KÚ 8. 2. 2013 bude
dohodnuto oblečení. Akce se může zúčastnit 9 st. žáků a 9 st. žákyň, 8 ml. žáků, 8 ml. žákyň, celkem 34 + 6
doprovod. Širší výběr atletů bude vybrán do termínu VH, tj. 22. 2. 2013, dle loňských a letošních výkonů. Návrh
přislíbil R. Blažek. ■ Atlet JČ roku 2013 - 25. leden 2013 v ČB, tabulky 2012 zpracoval Tipka a byly předány po
vyhlášení. ■ Cestovné - pro rok 2013 hrazeno ve výši hromadné dopravy ze sídla oddílu (dle Metodiky ČAS). ■
Příští schůze bude dohodnuta po volební VH. ■
PAS, 7. 2. 2013
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z jednání výboru PAS ze
dne 24. 1. 2013. 2. Kontrolu plnění usnesení výboru. ■ Výbor vzal na vědomí informace projednané k zabezpečení valné hromady PAS. Výbor schvaluje: 1. Místo konání valné hromady PAS – Tiskové středisko stadionu
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Evžena Rošického na Strahově, včetně rozsahu zabezpečeného občerstvení. 2. Doporučit valné hromadě návrh
výboru PAS na složení pracovního předsednictva valné hromady (Vladimír Tikal, Petr Šarapatka, Adriana Dvořáková a zástupci ČAS). 3. Doporučit valné hromadě návrh výboru PAS na složení pracovních komisí valné hromady:
volební komise (Ladislav Kárský, Pavel Sluka a Josef Tůma); mandátová komise (Bedřich Skála, Jitka Fialová a František Zouhar). 4. Doporučit pracovnímu předsednictvu valné hromady, aby valnou hromadu řídili Adriana Dvořáková a Vladimír Tikal. 5. Zdůvodnění návrhu rozpočtového záměru na rok 2013 předloží valné hromadě Bedřich
Skála. ■ Výbor zhodnotil přebory Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a staršího žactva a také diskutoval průběh připravených veřejných halových závodů. ■ Výbor projednal zabezpečení meziměstského halového
utkání PRAHA-BRNO mladšího žactva v hale Otakara Jandery v sobotu 9. března 2013. ■ Informace k brožuře
SOUTĚŽE II – 2013. ■ Příští jednání výboru PAS se uskuteční v pondělí 25. února 2013. ■
KRÁLOVÉHRADECKÝ KAS, 12. 2. 2013
Minulý zápis byl odsouhlasen.. ■ Upozorňujeme oddíly, že na www.atletika.cz je informace o pořádání školení
a seminářů pro trenéry v roce 2013. - Upozorňujeme na změnu termínu konání VH na úterý 26. 3. 2013
v 16 hodin v Hradci Králové. Výbor KAS se sejde v 15 h.. ■ Veškeré materiály pro oddíly KH KAS budou od VH
2013 sdíleny na internetu.. ■ Schváleny výkazy za rok 2012: Výsledovka ,Rozvaha k 31.12.2012, Výkaz zisků
a ztrát, Přiznání k dani z příjmu právnických osob, Příloha účetní závěrky a Porovnání vykázaného účetního výsledku s výsledkem finančního hospodaření. Dále byly schváleny výsledky inventarizace k 31.12.2012.. ■ Zhodnocení KP v hale: KP v hale open pořádaný společně s Libereckým KAS proběhl na velmi dobré úrovni, snad jen
účast našeho kraje mohla být vyšší, KP se zúčastnilo jen 60 závodníků z 5 oddílů.. ■ Zhodnocení akce „Vyhlášení nejúspěšnějších atletů“: Výbor zhodnotil tuto akci jako velmi úspěšnou. ■ Směrnice č. 8 ze dne 12. 2. 2013
O cestovních náhradách byla schválena. ■ Návrh na technické delegáty na KPJ a nemistrovské .soutěže v roce
2013 byl schválen, budou uvedeni v Rozpisech. ■ Stále je problémem pro některé oddíly elektronické odeslání
kopií přihlášek k činnosti na adresu sekretářky KH KAS. ■ Příprava Valné hromady KH KAS: Výbor odsouhlasil materiály na VH, které připravil a na oddíly odešle běžnou poštou F. Karlík (Pozvánka, Jednací řád, Volební řád, Čerpání rozpočtu za rok 2012 a 1 verze rozpočtu na rok 2013). Ke stanovenému termínu 8. 2. 2013 výbor obdržel
tyto návrhy na kandidáty do výboru KH KAS na volební období 2013 – 2017: L. Šnajdr, A. Žárský, O. Veverka,
J. Dostál, J. Brych, P. Metelka. Na základě tohoto počtu navržených výbor rozhodl o šestičlenném složení nového
výboru(dosud 7). Žádáme všechny oddíly o nahlášení návrhů na kandidáty delegátů KH KAS na VH ČAS, která
se koná 6.4.2013 v Nymburce. Termín do 15.3.2013 na adresu sekretářky KAS (volit se budou 4 delegáti). Na
VH Královéhradecké krajské organizace ČSTV bude volen 1 delegát, navržen L. Šnajdr. ■ J. Brych podal informaci
o pořádání Velké ceny Východních Čech 2013 v bězích mimo dráhu. ■ Školení rozhodčích III. třídy proběhne
23.3.2013 od 8.30 do 16.00 v kavárně SK v Novém Městě n/Met. Přihlášky zájemců je třeba zaslat e-mailem na
tyto adresy: ales@sportklub.cz a veverkao@centrum.cz. ■ Vytištěno bude 75 ks „Rozpisů na rok 2013“. ■
Ing. Karlík sestaví aktualizaci krajských rekordů na dráze dle stavu k 1.1.2013 a po ukončení halové sezóny i krajských halových rekordů dle stavu k 31.3.2013. Následně zajistí jejich umístění na internetových stránkách KH KAS
a jejich písemné vyhotovení pro potřebu oddílů a výboru KAS. ■
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■

KALENDÁRIUM

Medailony s. 9 ■ Nekrology s. 12
MEDAILONY 1. 3. - 31. 3. 2013
3. 3. 1948 Kunčí Karel Jelínek, tyčkař. Začínal ve Spartaku Slatiňany (1964, trenéři F. Myška, O. Rybišar,
1965-67 P. Žárek), poté Dynamo Pardubice (1967) a Dukla Banská Bystrica (1968-77, trenér F. Vavrinčík).
Mistr republiky 1972, 1973 a 1975. Vytvořil 3 nár. rekordy 5.02 (1972) - 5.13 (1973). Reprezentoval v 15
mezist. utkáních. Os. rekord: 513 (1973).
3. 3. 1913 Ervín Mathé, MUDr., (†26. 6. 1964), lékař - chirurg, člen Sokola Smíchov, činovník, organizátor
lékařské péče o atlety v oddílech i v ústředí, 1942-46 ved. dorostu ČAAU. Publikace: Péče o zdraví sportovce
(1963).
5. 3. 1903 Kopřivnice Jaroslav Dvorský, běžec, překážkář. Závodil za SK později Sokol Prostějov (1922-34).
Mistr republiky 1929 (1500 m), 1930 (800 m), přeborník ČOS 1928 a 1932 (800 m). Držitel českého rekordu
ve štafetě 4x400 m 3:27,8 (1930). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1930-31). Os. rekordy: 400 m 52,0
(1931), 800 m 1:57,9 (1930), 1500 m 4:14,0 (1930), 400 m př. 58,3 (1931). Člen RR čas. Atletika 1958-59.
5. 3. 1913 Radňovice Bohumil Kosour (†24. 4. 1997 Vsetín), běžec. Začínal v Orlu Nové Město na Moravě
(1934-37), poté SK Moravská Slavia a Orel Brno (1938-46). Mistr republiky 1941 a 1942 (kros), 1943 a 1945
(3000 m př.), 1943 (5000 m), 1945 (lesní běh), bez možnosti reprezentace a zahraničních startů. Stal se 7x
přeborníkem Čs. Orla. Os. rekordy: 5000 m 15:29,4 (1942), 10 000 m 33:16,6 (1945), 3000 m př. 9:50,0
(1943).
6. 3. 1928 Praha Zbyněk Příhoda (†3. 2. 1969 Praha), tyčkař, vícebojař. Začínal v Mohykánu Spořilov (194648), poté Sokol Pražský (1949-51), ATK a ÚDA (1952-53), RH Praha (1954-56), VŠ Praha (1957-59). Mistr republiky v desetiboji 1950 a 1952. Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1957). Os. rekordy: tyč 410 (1957),
desetiboj 6531 (1952). Po ukončení závodní činnosti trenér v RH Praha a čs. reprezentantů ve skoku o tyči.
Významní svěřenci: Z. Čihák, J. Dušátko, O. Fikotová, J. Halva, R. Tomášek a další. 1962-65 předseda TR
sekce lehké atletiky ÚV ČSTV. Autor publikace Trojskok (1963). Zahynul tragicky při autonehodě. Člen RR čas.
Atletika 1959-63.
7. 3. 1943 Rakovník Jaroslav Hlína, PhDr., CSc., trenér od 1967 v SONP Kladno, v letech 1971-74 mpř. atl.
svazu ČUV ČSTV, 1972-77 předseda tren. sekce sprintu a člen TR atl. svazu ČUV ČSTV, 1976-85 ved. trenér
realizačního týmu sprintu žen atl. svazu ÚV ČSTV, později učitel tren. školy ČÚV ČSTV, potom pedagog FTVS
UK Praha. Bohatá publikační činnost především v oblasti sprintu.
8. 3. 1958 Brno Martin Vinter, překážkář. Začínal v Sokole Žabovřesky (1973-76), poté Zbrojovka Brno
(1977-82), VTJ Kutná Hora (1983). Mistr ČR 1980 (50 m v hale) a 1979 (110 m př.). Reprezentoval v 1 dor.
mezist. utkání (1977). Účastník MEJ 1977 (110 m př. rozb.). Os. rekordy: 110 m př. 14,45 (1979) a 14,2
(1979).
11. 3. 1963 Trutnov Luboš Gaisl, běžec. Začínal v Dynamu Pardubice 1977-82, trenér J. Futas), poté Dukla
Banská Bystrica (1983-84, trenér D. Valent), Dynamo Pardubice (1985), LIAZ Jablonec (1986-93, trenér A. Zálabák). Mistr ČR na 3000 m v hale (1987), 5000 m (1988, 1989 a 1991), 3000 m př. (1989, 1991 a 1992).
Čs. mistr na 3000 m př. (1985, 1987, 1988 a 1990), 5000 m (1990), v krosu (1988). Reprezentoval ve 14
mezist. utkáních (1985-91), z toho 2x v EP. Účastník HME 1986 (3000 m nedok. v rozb.). Os. rekordy: 1500 m
3:45,23 (1988), 5000 m 13:48,06 (1989), 10 000 m 29:37,88 (1988), 3000 m př. 8:31,93 (1988).
12. 3. 1933 Praha Josef Málek, kladivář. Začínal v JAWA Praha (1945), poté TÚTVS Praha (1952), Spartak
Závody 9. května (1953), ÚDA Praha (1954-55, trenér J. Vrabel, od 1956 bez trenéra), Spartak Závody
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9. května (1956), Spartak Nusle (1957), Bohemians Praha (1958-77), Dukla Praha (1979-82). Mistr republiky
1958, 1960-62. Držitel 2 českých rekordů 62,37 (1958) a 63,01 (1959). Reprezentoval ve 23 mezist. utkáních (1954-63). Účastník ME 1962 (kval.). Os. rekord: 64,92 (1963). Po ukončení závodní činnosti trenér.
13. 3. 1933 Rožnov pod Radhoštěm Josef Poruba (†5. 3. 1964), oštěpař. Začínal v Gottwaldově (1950-51),
poté v armádě (1952), PDA Olomouc (1953), DA Žatec (1954-55), Baník Karlovy Vary (1956), Spartak Ústí
nad Labem (1957-58), Dynamo Praha (1959-62), VTŽ Chomutov (1963). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních
(1956-59). Os. rekord: 72,20 (1959).
14. 3. 1928 Užhorod Zlata Rozkošná, dálkařka. Začínala v AFK Kolín (1941-46), poté Sokol Vinohrady
(1947-50), ČKD Stalingrad (1951), ČSD Kolín (1952), ÚDA Praha (1953-56), Dynamo Praha (1957-58). Mistryně republiky 1950, 1954, 1956-58. Držitelka 7 českých rekordů 547 (1951) - 603 (1956). Jako první česká
atletka překonala hranici 6 m (603 Praha 22. 7. 1956). Reprezentovala v 18 mezist. utkáních (1954-58).
Účastnice ME 1958 (11.). Os. rekord: 603 (1956). Později emigrovala do USA.
15. 3. 1928 Ústí nad Orlicí Jiří Hetfleiš, činovník a rozhodčí, od 1946 různé funkce v oddíle Jiskry Ústí nad
Orlicí, z toho tři roky předsedou oddílu. Ve východočeské atletice pracuje nepřetržitě od 1947 na úseku STK
a statistiky. 1952-53 předsedou pardubického atl. kraje. 1966-70 člen VAS ÚV ČSTV jako předseda STK, od
roku 1957 je členem STK především na úseku soutěží družstev, více než 20 let byl řídícím pracovníkem I. ligy
mužů. Byl předsedou Sdružení českých statistiků SAS (1991-2011), členem ATFS od 1966. Hlasatel, více než
30 let hlásil mistrovství republiky s J. Popperem a V. Vaculou, a také při ME 1978 v Praze. Spoluautor publikace: 100 let východočeské atletiky (1997), od 1946 vydává každoročně východočeské tabulky. Čestný člen
ČAS od 27. 10. 2007.
15. 3. 1878 Praha Miroslav Šustera (†5. 12. 1961 Praha), všestranný vrhač. Závodil za SK Slavia Praha
(1901-19). Mistr zemí Koruny české 1907 a 1913 (koule), 1912 (disk obouruč, oštěp obouruč), 1919 (kladivo). Držitel českého rekordu v hodu kladivem 41,77 (1913). Účastník OH 1908 (disk kval.), 1912 (disk 38.),
mezihry 1906 (hod diskem řeckým stylem 6., pětiboj 12.). Os. rekordy: disk 42,97 (1913), kladivo 41,77
(1913), oštěp 42,43 (1909). Po ukončení závodní činnosti trenér (mj. F. Douda, Chmelík, Průša, Eliáš). Zakladatel slavistické vrhačské školy, činovník a trenér, čestný člen ČAAU (1934), čestný instr. ČAAU (1948). Jako
činovník 1900-02 a 1907 zapisovatel, 1927 a 1933 II. mpř., předseda atl. Slavie 1927-33. 1931-32 místonáčelník ČsAAU.
16. 3. 1938 Zlín Tomáš Salinger, běžec. Držitel bronzové medaile z ME 1962 (1500 m). Začínal jako košíkář a hokejista, s atletikou v ÚDA Praha (1956, trenér J. Šourek), poté VŠ Praha (1964-68, trenér od 1958 L.
Fišer). Mistr republiky 1959 (800 m a 4x400 m), 1960 (4x400 m), 1961-63 (1500 m). Držitel 5 českých rekordů ve štafetách: 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:14,4 (1959) a 3:13,8 (1960), 2 na 4x1 míle 17:11,0 (1959)
a 17:03,8 (1961), 1 ve štafetě 4x800 m 7:23,4 (1961, běželo se 4x880 y). Reprezentoval ve 20 mezist. utkáních (1958-64). Účastník ME 1962 (1500 m 3.). Os. rekordy: 400 m 49,4 (1959), 800 m 1:48,9 (1962),
1500 m 3:42,2 (1962), 1 míle 4:00,8 (1963), 5000 m 14:26,0 (1968).
17. 3. 1973 Nymburk Ludvík Bohman, sprinter. Začínal ve Slavii Praha (1987-97, trenéři J. Ziegler a M. Král),
poté Dukla Praha (1998), USK Praha (1999-2000, trenérka J. Jílková), SSK Slavia Praha (2001-02). Mistr ČR
1998-2000 (4x100 m), halový mistr 1998 (4x200 m). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1997-2000), vše
v EP. Účastník ME 1998 (100 m a 4x100 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 10,46 (1997), 200 m 21,27 (1998),
dálka 765h (1992) a 757 (1992). Otec Luděk Bohman.
18. 3. 1933 Žemberovce (Slovensko) Pavol Vrecník, sprinter. Začínal v Tatrasvitu a Iskre Svit (1950-53), poté
Dukla Praha (1954-55), Slávia Nitra (1956). Mistr republiky 1954 a 1955 (400 m). Držitel 2 rekordů ve štafetě 4x400 m 3:14,4 (1954) a 3:13,4 (1954). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1954-55). Os. rekord:
400 m 48,0 (1954).
19. 3. 1923 Jaromír Sibera (†20. 7. 2011), výškař, stavitel drah. Začínal v AC Sparta Praha (1941), poté SK,
Atletik a Slavoj Boleslav (1942-58). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1949). Os. rekordy: výška 185 (1950),
dálka 682 (1951). Stavitel skvělých škvárových drah, především v Houštce u Staré Boleslavi.
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22. 3. 1973 Klatovy Pavel Faschingbauer, běžec. Začínal v USK Praha (1992-96, trenér otec), poté Dukla
Praha (1997), USK Praha (1998-2004), AK Kroměříž (2005-09), AC Domažlice (2010). Mnohonásobný mistr
ČR (5000 m, 10000 m, do vrchu, Běchovice a kros). Reprezentoval celkem ve 4 mezist. utkáních (19952003), z toho 3x v EP. Účastník ME v krosu 1996 (84.) a 1998 (70.), 2000 (42.) a 2004 (69.), 2006 v maratonu (26.), MS v půlmaratonu 1997 (101.), 1998 (102.), 1999 (78.), 2001 (65.), 2002 (51.), MS v běhu do
vrchu 2002 (12.), ME v běhu do vrchu 2003 (16.) a 2005 (31.). Os. rekordy: 1500 m 3:49,70 (2002), 3000 m
8:10,28 (2002). 5000 m 14:06,34 (1995), 10 000 m 29:24,77 (2001), půlmaraton 1:03:34 (2002), maraton
2:17:13 (2006).
22. 3. 1963 Brno Ivana Martincová, provd. Horáková, běžkyně. Začínala v Radosticích (1995-96, trenér
Dokoupil), poté VSK Univerzita Brno (1997), AC Moravská Slavia Brno (od 1998, trenér F. Nemetz). Mistryně
ČR v maratonu 2003, 2005-06, 2008-09. Os. rekordy: 3000 m 10:31,34 (2003), 5000 m 18:14,0 (2003), 10
000 m 36:55,11, půlmaraton 1:19:13 (2006), maraton 2:44:18 (2001).
24. 3. 1943 Třebechovice pod Orebem Jiří Kynos, Ing., sprinter. Mistr Evropy 1971 (4x100 m), držitel bronzových medailí z ME 1969 (4x100 m) a EHH 1967 (1-2-3-4 kola). Začínal jako fotbalista a hokejista (1951), s atletikou v Tatranu Solnice (1960, trenér bratr Václav), poté Spartak Hradec Králové (1961-62), Dukla Praha
(1963-74, trenéři M. Tošnar, od 1966 A. Poděbrad). Mnohonásobný mistr ČR i Čs. na 100, 200, 4x100 m. Držitel 2 českých rekordů na 200 m 20,7 a 20,6 (1969), 9 ve štafetě 4x100 m 40,0 (1964) - 38,82 (1972, dosud
platný), 1 na 4x110 y a 4x200 m, 4 v odd. štafetě 4x100 m. Reprezentoval v 33 mezist. utkáních (1961-74).
Účastník OH 1972 (200 m smf., 4x100 m 4.), ME 1966 (200 m rozb., 4x100 m 7.), 1969 (200 m 5., 4x100 m
3.), 1971 (200 m smf., 4x100 m 1.), 1974 (200 m rozb., 4x100 m 8.), EHH 1967 (štafeta 3.). Os. rekordy:
100 m 10,3 (1967) a 10,78 (1974), 200 m 20,6 (1969) a 20,88 (1972). Ekonom ČOV. Bratr Václava Kynose.
24. 3. 1968 na Ukrajině Miroslav Rucký, původně Kvasov, vícebojař. Závodil za LIAZ Jablonec n/N. (19922003). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1993), z toho 1x v EP. Os. rekordy: koule 16,14h (1994) a 16,04
(1996), desetiboj 7618 (1992).
25. 3. 1938 Pardubice Jiří Čechák, vícebojař, po ukončení závodní činnosti v TJ Dynamo Pardubice pokračoval jako trenér. V letech 1966-74 odpovědný nár. trenér desetiboje. Významní svěřenci: J. Ryba, R. Šebrle, L. Buřval, T. Komenda a další. Od 1998 v USA jako trenér University v Coloradu. Významně přispěl
k rozvoji a úspěchům našich atletů ve vícebojích. Os. rekord: desetiboj 6935 (1974). Bratr Pavla Čecháka.
25. 3.1938 Pardubice Pavel Čechák, vícebojař, po ukončení závodní činnosti v TJ Dynamo Pardubice působil jako trenér z povolání v Prostějově (od 1963), Zlíně, Jablonci nad Nisou, v Olomouci (od 1969). Nositel vyznamenání „Osobnost města Olomouce. Závodil za TJ Gottwaldov (1967-68) Zastával všechny možné funkce
v oddíle. Významní svěřenci: L. Pernica, V. Nováková, R. Suchá, R. Zrun a další. Publikoval v Atletice. Os. rekord: desetiboj 6677 (1974). Bratr Jiřího Čecháka.
25. 3. 1938 Třebechovice pod Orebem Václav Kynos, sprinter. Začínal v Jiskře Třebechovice pod Orebem
(1955), poté Spartak Hradec Králové (1956-57), Dukla Praha (1958-59), Spartak Hradec Králové (1960). Mistr
republiky 1959 (100 m, 4x100 m, 4x400 m). Držitel českého rekordu na 100 m 10,5 (1958), 3 ve štafetě
4x100 m 40,6 (1958) - 40,2 (1959), 1 v odd. štafetě 4x100 m. Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (195660). Účastník ME 1958 (4x100 m 4.). Os. rekordy: 100 m 10,5 (1958), 200 m 21,0 (1959). Bratr Jiřího Kynose.
25. 3. 1878 Postřižín u Roudnice nad Labem František Janda, sport. pseudonym Suk (†23. 6. 1955 Praha),
diskař, jako první použil při hodu diskem otočky. Držitel stříbrné medaile v hodu diskem z OH 1900, o rok
později vytvořil nejlepší světový výkon 39,42 (Praha 16. 6. 1901). Začínal v AC Praha (1895-96), poté AC
Sparta Praha (1897-1904), SK Slavia (1905 - 1927). Mistr republiky 1913 (disk), 1921 a 1924 (kladivo). Držitel 5 neoficiálních českých rekordů v hodu diskem 26,25 (1897) - 39,42 (1901) a prvního českého rekordu
v hodu kladivem 23,00 (1900). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1922 a 1924). Účastník OH 1900 (disk
2.), 1912 (koule 15., disk 17.), 1924 (disk nekv.). Os. rekordy: koule 12,15 (1911), disk 42,30 (1913), kladivo
28,96 (1925). Po ukončení závodní činnosti v 49 letech působil jako trenér ve Slavii Praha. 1948 jmenován
čestným instruktorem ČSAAU. Jako policejní rada přednostou pasového úřadu.
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26. 3. 1958 Kladno Martin Kamenský, běžec. Závodil za Poldi SONP Kladno (1974-86, trenér otec Antonín). Mistr ČR 1982 (800 m). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1977-83), z toho 1x v EP. Účastník MEJ
1977 (800 m smf.). Os. rekordy: 400 m 49,4 (1979), 800 m 1:48,39 (1983), 1500 m 3:46,03 (1983).
27. 3. 1948 Jablonec nad Nisou Milada Karbanová, provd. Matoušová, výškařka. Halová mistryně Evropy
1971 (180), držitelka stříbrných medailí z ME 1974 (191) a z HME 1974 (188), bronzových medailí z HME
1973 (186) a 1976 (189). Začínala jako košíkářka, s atletikou ve Slovanu Liberec (1963-67, trenér M. Mader),
poté LIAZ Jablonec (1968-79 a 1989, trenéři P. Čechák a J. Janků). Mistryně ČR 1970-75 a 1977, v hale 1977
a 1978. Čs. mistryně 1970, 1973, 1977 a 1978, v hale 1972, 1974, 1977 a 1978. Držitelka 3 českých rekordů
188 (1973) - 192 (1977). Jako první česká výškařka překonala hranici 190 cm (191 Praha 8. 9. 1974. Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1970-77). Účastnice OH 1972 (22.) a 1976 (19.), ME 1971 (7.), 1974 (2.)
a 1978 (14.), HME 1971 (1.), 1972 (9.), 1973 (3.), 1974 (2.), 1976 (3.) a 1978 (6.). Os. rekord: 192 (1977).
27. 3. 1938 Valtice Otakar Svršek, trenér od 1962, Lokomotiva Kolín do 1966, později TJ Vítkovice, ředitel
spotovního gymnázia Vítkovice. Významní svěřenci: J. Hegyes, P. Zeman, V. Hoferek, J. Chalupa, V. Slavičová
a další.
28. 3. 1963 Praha Milan Procházka, překážkář. Závodil za Slavii Praha IPS (1974-83, trenéři M. Lysenko, od
1975 Hájková, od 1978 J. Caha). Reprezentoval v 5 mezist. dor. a jun. utkáních (1980-82). Os. rekord: 400 m
př. 52,8 (1980).
29. 3. 1943 Třebíč Jaroslav Caha, překážkář, trenér VŠ Praha. Významní svěřenci: H. Fuchsová, B. Háková,
A. Höffer, Z. Machotková, V. Pecen, M. Procházka, I. Rudová a další Os. rekord: 400 m př. 56,0 (1966).
31. 3. 1923 Limuzy Vlasta Píšová, provd. Chlumská (†19. 10. 2009), všestranná atletka. Začínala v Sokole
Kostelec nad Černými lesy (1939-40), poté SK Slavia Praha (1941-43, trenér V. Franěk), NSK a VSK Praha
(1944-47, trenér M. Řihošek), Sokol Vinohrady (1948). Mistryně republiky 1941-45 (výška), 1943-45 a 1948
(dálka), 1943 a 1945 (trojboj), 1943, 1944 a 1948 (pětiboj), 1945 (100 m), 1944 a 1945 (4x100 m). Držitelka 4 českých rekordů ve skoku do výšky 153 (1942) - 156 (1945), 3 ve skoku do dálky 540 (1945) - 547
(1948), ve štafetě 4x200 m 1:51,3 (1950). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1948). Os. rekordy: 100 m
13,0 (1944), 200 m 27,4 (1944), 80 m př. 13,5 (1945), koule 8,91 (1942), oštěp 28,62 (1942), pětiboj 255
(1944, podle prvních stobodových tabulek).
Všechny doplňky posílejte prosím na adresu: skocovsky@seznam.cz
Milan Skočovský
Doplnění k předešlým medailonům:
22. 2. 1938 Ivo Domanský (†5. 11. 2012 Praha)

Red

NEKROLOGY
V nedožitých 90 letech zemřel 13. února 2013 maratonec Jaroslav Fiala. Pohřeb se konal dne 22.2. v Brně.
Jaroslav Fiala, *23.10.1923 Zbehy, †13.02.2013 Brno, maratonec, začínal v Moravské Slavii Brno, později
běhal ve vytrvaleckém týmu Spartaku 1. brněnská, ve kterém běhali Zdeněk Nečas, Josef Růžička, František
Katolický, Bohumil Nečas, František Koplík, Jan Venhuda, Jan Závodný a jiní. Osobní rekord zaběhl časem
2:35:14 v roce 1949 za Sokol GZ Královo Pole. Nejlepší brněnský maratonec na přelomu 40. a 50. let 20. století. Mistr ČSR v maratonu (1949), čs. rekordman v běhu na 30 km 1:50:25 hod. a 35 km 2:11:05 hod.
a v běhu na 2 hodiny 32 416,4 m (Brno 7. 11. 1951). Trenér Josef Růžička.
V úterý 19.2. zesnul ve věku 78 let bývalý závodník, rozhodčí, statistik, vedoucí družstva mužů, dlouholetý
řídící soutěže I.ligy mužů a činovník Ivan Hejtmánek. Předsedal atletickému klubu ve Zlíně v letech 1979 až
1984, posléze byl v období 1988 až 1990 předsedou STK ČAS. V letech 1990 až 1996 zastával místopřed-
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sednický post na Českém atletickém svazu,následně byl jmenován čestným členem ČAS. Podobného ocenění
se dočkal i od klubu AK Zlín, jehož byl po dlouhá lét výraznou osobností. Pohřeb zesnulého se konal v pondělí 25.2. ve zlínském krematoriu.
Čest jejich památce.

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
2.-3. března
23. března

Mistrovství ČR žáků a žákyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jablonec nad Nisou
Mistrovství ČR v chůzi na 50 km mužů . . . . . . . . . . . . . . . . Dudince (Slovensko)

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na
www.atletika.cz, rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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SLAVOJ STARÁ BOLESLAV nabízí

levné

a kvalitní

ubytování
v areálu atletického stadiónu v Hou‰tce
ve Staré Boleslavi
– v jednolÛÏkov˘ch
– dvoulÛÏkov˘ch
– tﬁílÛÏkov˘ch pokojích
Vût‰ina pokojÛ má své vlastní sociální zaﬁízení, televizi a ledniãku.
K dispozici je spoleãná kuchyÀka, seminární místnost pro poﬁádání pﬁedná‰ek, kurzÛ
a semináﬁÛ s kapacitou cca 40 míst a velká terasa pﬁístupná i pﬁímo z vût‰iny pokojÛ.
Sportovnû zaloÏení mohou vyuÏít
– atletick˘ stadión s dráhou a sektory s umûl˘m povrchem,
– víceúãelové hﬁi‰tû pro míãové hry (tenis, volejbal, ko‰íkovou , házenou a dal‰í
sporty) rovnûÏ s umûl˘m povrchem,
– velkou tûlocviãnu a posilovnu.

V tûsné blízkosti ubytovny je nová in-line dráha a tenisové kurty vzdálené cca 150 m.

Slavoj Stará Boleslav, ubytovna Hou‰tka
ubytovna Hou‰tka,
V Hou‰tce 375, 250 02 Stará Boleslav

e-mail: asb.houstka@ seznam.cz,
tel: 326 911 826, 721 644 927

Atletické listy
INZERCE

Vážení zástupci atletických oddílů,
Pronájem
sportovního
areálu
pod Hůrkou
v roce 2013

chceme vám touto cestou nabídnout vhodné
podmínky pro organizaci atletických soustředění
ve sportovním areálu na domažlickém předměstí
v Klatovech.
Ubytovaní, strava, regenerace je přímo
v Hotelu Sport, který byl v roce 2012 zrekonstruován.
ATLETICKÝ STADION:
Bezprostředně u hotelu je atletický stadion s 400m tartanovou
dráhou a kompletně vybavenými sektory, který provozuje
OS Atletika Klatovy. K dispozici je vybavená posilovna,
možnost zapůjčení atletického nářadí dle dohody.
Pronájem běžecké dráhy včetně všech sektorů 200,-Kč/hod.
SPORTOVNÍ CENTRUM:
Sport Hotel se nachází jen 1 km od centra Klatov,
v klidném „sportovním”prostředí, v sousedství atletického
stadionu, dvou fotbalových stadionů, zimního stadionu,
lesoparku s běžeckými trasami, plaveckým areálem,
sportovními halami. Pokoje jsou 1, 2, i více lůžkové,
nově zrekonstruované a jsou vybaveny TV se satelitním
příjmem a bezplatným Wi-Fi.
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem.
Parkovaní u hotelu je zdarma.
Ceny jsou smluvní.
DALŠÍ SLUŽBY:
■ Sauna, vířivá vana v hotelu
■ Recepce s občerstvením 24 hodin
■ Zasedací místnost na semináře pro 25 osob.
Těšíme se na vás!
SPORT CAMPS s.r.o
Provozovna Hotel Sport
Domažlická 609, 33901 Klatovy III.
Czech Republic
Tel. : +420376310910
Mobil :+420 602 439 809
hotelsport@sumavanet.cz,
handschuh.m@seznam.cz
www.hotelsk.cz

OS Atletika Klatovy
Domažlická 609, 33901 Klatovy III
RNDr. Jiří Hostýnek - předseda
Mobil : +420 604 296 334
hostynek.j@tiscali.cz
www.atletikaklatovy.cz
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